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Brodę mam gęstą, oczy przesłonięte
Powieką, jak u tych co znają cenę
Rzeczy widzianych. Milczę jak przystoi
Mężowi, który wie, że ludzkie serce
Więcej pomieści niż mowa. Rodzinny
Kraj, dom i urząd publiczny rzuciłem
Nie żebym szukał zysku albo przygód.
Nie jestem cudzoziemcem na okrętach.
Twarz pospolita, poborcy podatków,
Kupca, żołnierza, nie różni mnie w tłumie.
Ani się wzbraniam oddać cześć należną
Miejscowym bóstwom. I jem to co inni.
Tyle wystarczy powiedzieć o sobie.
(Czesław Miłosz: Portret grecki)
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ZOSTAJE KANTYCZKA
TEKST WYGŁOSZONY NA ZJEŹDZIE POETÓW

Tytuł mego wystąpienia pochodzi z wiersza Miłosza Nie tak – jest częścią frazy: I rozpada
się hymn albo psalm przewodnika chóru, zostaje kantyczka. Zdaję sobie sprawę, że w tym
miejscu tytuł może brzmieć prowokacyjnie. Słuchają mnie przecież przede wszystkim poeci,
którzy w niedawnym czasie doświadczyli rozpadu hymnów i psalmów przewodników chóru,
których twórczość – choć chciała być liryką obywatelską, choć zastanawiała się, czy prywatność może się wybić na niepodległość – nie znajdzie się pewnie i w przyszłej kantyczce.
Choć była to twórczość ważna – dla poetów, o ile służyła stworzeniu osobowości: osobowości nie w wąskim, pisarskim sensie, w którym niejednokrotnie próbowano ją zamknąć, ale też
i nie w sensie jednoznacznie życiowym, tożsamym z deklaracją polityczną. Choć jest to twórczość ważna. Tak jak czytamy dziś życiem pisany tekst przez cyganerię warszawską za czasów Paskiewicza, tak samo dokumentem naszych czasów pozostaną pisane i drukowane w
latach siedemdziesiątych wiersze (przykład jest tu tylko przykładem, a nie porównaniem).
Zarówno Ptak w sieci dalekopisu Zawistowskiego, artystowski poemat o niemożności istnienia h o m o a r t i f i c i o s u s jak i okrutny przez swą bezbronną nagość tomik Chojnackiego Z pozoru cisza, tomik o niemożności istnienia h o m o s o c i u s.
Świadomie wybrałem przykłady skrajne, mimo że w wyznaczonej przez nie przestrzeni
można pewnie znaleźć lepiej zrobione wiersze-bibeloty i mniej porażone szczękościskiem
wiersze-ulotki. Ale ci dwaj autorzy najpełniej zadokumentowali (choć nie jestem pewien, czy
znaczy to również: uświadomili sobie) zasadniczą niemożliwość życia kulturalnego minionych lat: otóż wedle obowiązujących w nim norm nie sposób było być ani człowiekiem sztuki, ani człowiekiem społecznym. Świadectwem tej fałszywej sytuacji były jeszcze w niedawnym czasie liczne dyskusje i zjazdy młodoliterackie, na których to, co najbardziej osobiste –
wybór środków ekspresji – próbowano uczynić wspólną płaszczyzną spotkania młodych
roczników; to zaś, co może być wspólne – postawa wobec świata – miało pozostać w sferze
prywatnych, indywidualnych wyborów. Homo socius miał być człowiekiem prywatnym;
zawsze prywatny homo artificiosus awansował do rangi człowieka publicznego.
Trudno myśleć o tym bez rozgoryczenia: projektowana na początku dekady masowość –
ale przecież masowość ta opierać się miała na wspólnej postawie wobec świata – przemieniła
się w masę wierszy i tłum aspirantów do roli poety.
To, że w tekście sprowokowanym przez myślenie o poezji tak mało będzie mowy o poezji,
wynika nie tylko z mojej reakcji obronnej wobec pierworodnego grzechu wszelkich zjazdów
literackich. Wynika to po prostu z sytuacji. Tak jak artystowski Ptak…był poematem o niemożliwości napisania artystowskiego poematu, tak jak obywatelska poezja z tomu Z pozoru
cisza była poezją o niemożliwości poezji obywatelskiej, tak samo pisanie o poezji nieuchronnie przeradza się w pisanie o niemożliwości pisania o poezji. Nie ma w tym nic dziwnego, że
właśnie tę drogę obrała gdańska szkoła krytyków – Rosiek, Chwin, Majchrowski, Adamiec;
była to przecież autentyczna krytyka towarzysząca, niezależnie od tego, co na ten temat sądzili sami poeci.
Ja, ponieważ nie uważam się za krytyka towarzyszącego, ponieważ cały problem pokoleniowy uważam za wielką manipulację, ponieważ w myśleniu o kulturze zajmują mnie niewi5

dzialne a obezwładniające myśl pozory, mitologie – mówiąc językiem Rolanda Barthesa, mogę tu zaproponować tyle: zastanówmy się nad ową niemożliwością.

Coś się kończy, coś zaczyna
Historyczność wydarzeń, procesów – jeżeli nie jest to pozór historii tworzony w gabinetach polityków – najczęściej uchodzi uwadze bezpośrednich aktorów. Pozostają w pamięci
drobne anegdotyczne szczegóły. Na przykład: śmieszne dziś fryzurki dziewcząt, religijna atmosfera wokół słowa Paryż, film Beata, Bohdan Łazuka w roli młodzieżowego idola, pierwsze telewizory, których ekran przypominał naówczas modne prawdziwie abstrakcyjne obrazy,
kult nowoczesności, obłe kształty mebli na jednej z pierwszych stron książeczki mieszkaniowej PKO, prasa nie zapominająca o naszych związkach z Europą, papierosy Mazur sprzedawane w kioskach na sztuki, barwne etykietki na pudełkach zapałek po 25 groszy – przedmiot
zainteresowania filumenistów, przenośne, choć jeszcze lampowe radio Szarotka, przerwana w
radiu audycja i komunikat o locie Gagarina, znak Zorro i niewidzialna ręka, na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy, słuszne oburzenie wobec antypolskiej postawy biskupów w orędziu, zrobiliźmy, wygrzebane skądś pisane ołówkiem listy ojca z 1951 roku ze stemplem cenzurowano, wspaniałe śliwki w czekoladzie i to dokuczliwe pytanie: jak wygląda prawdziwy
Żyd? Później – ale było to później – ten obraz retrospektywnie się rozszerzał: o przeczytane
książki i stare roczniki gazet (o zanikająca instytucjo strychu!), o obejrzane filmy, o już świadomie widziany świat, który był przecież spadkobiercą tamtego bezrefleksyjnie przyjmowanego świata.
Gdy dziś myślę o latach sześćdziesiątych, muszę o nich myśleć jak o odległej, zamkniętej
epoce. Jak przesłanie z innego świata odbieram ówczesną szlachetną retorykę, ortodoksyjnie
laicką postawę inteligencji, awangardowe szaleństwo, formalną „europejskość” naszej kultury, inteligenckie rozrachunki w prozie i filmie. Śmieszy mnie tamta wiara w normalne życie
w nienormalnych warunkach. Choć wiem, skąd owa wiara się brała: pracowały na nią dziś
bezimienne, bo wykreślone z podręczników historii i świadomości, rzesze socjalistów polskich; tworzyła ją lewica laicka zafascynowana hasłami Rewolucji Francuskiej, zrzeszona
często w lożach masońskich i wokół rachitycznych postępowych czasopism, jeszcze częściej
skazana na samotność; składały się na nią utopijne wizje pierwszych awangardzistów, dla
których nowa sztuka byłą równoznaczna z nowym wspanialszym światem; wspierała się na
chłodnych i głodnych latach spędzonych w europejskich stolicach i na uniwersytetach przez
tych, dla których kultura była religią i poznaniem; zawierała w sobie doświadczenia tej typowo wschodnio-europejskiej, właściwej dla społeczeństw wychowanych w duchowej niewoli,
formacji – inteligencji: przecież języki zachodnie nie mają nawet na to pojęcie własnego słowa. Lata sześćdziesiąte były bowiem ostatnim okresem obecności w naszej kulturze, a chyba i
nie tylko w naszej, dziewiętnastowiecznego sposobu myślenia.
Tomasz Burek, jeden z najważniejszych krytyków w owych latach, książkę Dalej aktualne
otworzył artykułem Genialny wiek XIX. Czytamy w nim:
…Wszystko bowiem, co istotnie nowe w naszej epoce, odnajdywało swój rodowód, swoje
inspiracje, swoje ukryte źródła w „staroświeckim” XIX wieku, /…/ Czyż nie Leonardem jest
cały wiek XIX? Wiek poetycki i naukowy zarazem, wizjonerski i pełen mrówczej pracy, zawierający w sobie, kiedy go próbować objąć jednym spojrzeniem, nieogarnione bogactwo
spełnień i dzieł, ale także projektów, pomysłów, myśli zapoczątkowanych, które czekają na
podjecie i kontynuację.
Burek uważał siebie i współczesna sobie kulturę za kontynuatorów XIX wieku. Robiąc
aluzję do sławnej książki Raymonda Arona napisał: Wiek ideologii nie skończył się bynajmniej, on się dopiero zaczyna wraz z pytaniem, co zrobić z nagromadzoną siłą materialną i
energią społeczną człowieka. Dlatego wołał o napisanie książki najważniejszej z ważnych
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pod tytułem Genialny wiek XIX: Zgodnie z duchem obrazowanego wieku, zgodnie z rewolucyjną istotą całej podjętej w książce tradycji, jej motto, wzięte z Mickiewicza, brzmiałoby
następująco – pisał – „Gotując się do przyszłości, potrzeba wracać siłą w przeszłość, ale o tyle
tylko, o ile człowiek gotujący się do przeskoczenia rowu wraca się w tył, aby się tym lepiej
rozpędzić”.
Piękne motto, piękna pewnie byłaby też projektowana książka. Ale nie sądzę, by została
napisana. Oto bowiem okazało się, że ów r ó w jest znacznie bliżej, niż ktokolwiek mógł
przypuszczać. Tym rowem stał się marzec 1968 roku. Ta błaha data – bo w gruncie rzeczy
były to t y l k o wystąpienia studenckie nawet nieświadome swych celów, brutalna interwencja milicji, zakulisowa walka polityczna w najwyższym aparacie władzy, która sprowokowała
reżyserowaną nagonkę antysemicką – okazała się najważniejszą datą w powojennej kulturze
polskiej. Był to prawdziwy koniec XIX wieku, choć wiele osób nie zdawało sobie z tego
sprawy. Oto bowiem za jednym zamachem rozpadły się wszystkie drogie sercu iluzje i mity,
kiedy bezwstydnie wyszło na jaw orwellowskie prawo, iż jedyną legitymacją władzy jest sama władza. Bezradna wobec niej okazała się i myśl socjalistyczna, i myśl laicka, i sztuka, i
inteligencka powinność. Nie stanowiła
OPUSTKA
ani drugiej stronie rowu, za swoją uznali modlitwę człowieka wolnego:

Ocalałeś nie po to aby żyć
Masz mało czasu trzeba dać świadectwo
Ci, którzy znaleźli się po drugiej stronie, musieli zacząć myśleć inaczej.
Myśleć inaczej – to znaczy żyć na własny rachunek, skoro żadne przedustawne prawdy,
żadne Wielkie Słowa nie mogą już dać oparcia. Myśleć inaczej – to nieustannie mieć w pamięci gorzkie słowa – przestrogę:
Ale być może zakłamaliśmy się już tak doszczętnie, wykrygowali aż do mdłości, zwłaszcza my, młodsi, którzyśmy ani jednej myśli nie przeżyli dotąd na własny rachunek i do samego końca – do końca, mówię, tam, gdzie problemy jak węzły drapieżne zaciskają się w mózgu
i nie pozwalają żyć dalej bez ich zadowalającego rozwiązania – że cokolwiek powiemy,
uczenie, patetycznie, pokrętnie, strzeliście, odsyła nas to ironicznie i nieuchronnie do spraw
podstawowych, do oczywistości gorszących zaawansowany intelekt. Czy my w ogóle mamy
prawo głosu, my, którzy nie sformułowaliśmy dotąd racji naszego istnienia? Cała różnica
między nami sprowadza się do tego, że mnie, odwrotnie niż Mencwela, dręczy i niepokoi
stałe prześlizgiwanie się przez nas nad myślami tak samo fundamentalnymi, jak chleb,
szklanka wody, książka i nóż na stole. Mówimy, piszemy, rośniemy, starzejemy się, lecz kto z
nas wie, co ma zrobić ze swoim życiem? Przeczuwam, widzę to jasno, że skończymy źle,
kapitulacją moralną i klęską intelektu, tym dotkliwszą, że w intelektualnym rozwoju najlepsi
z nas zdawali się pokładać wszystkie swe nadzieje, jeśli nie zdobędziemy się na przemyślenie
od podstaw
prawdy dwudziestu czterech godzin jakiegokolwiek życia
p r z e ż y t e g o w p e w i e n i e d a j ą c y s i ę z a f a ł s z o w a ć s p o s ó b.
Słowa te napisał Tomasz Burek w polemice z Andrzejem Mencwelem w 1967 roku. Po
marcu słowa te nabrały pełnego sensu – stały się wyzwaniem.

Jak bohater Łozińskiego
Rozmawiam niekiedy z pewnym znajomym z czasów akademika. Oprócz tego, że jest
mym znajomym z akademika, jest on również autorem odrzuconej przez wydawnictwa, a
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moim zdaniem znakomitej książki, opartej w znacznej mierze na jego doświadczeniach z pracy w Stołecznej Estradzie. Jest to współczesna wersja Zaklętych rewirów. Różnica między
tymi dwiema książkami polega na tym, że niegdyś chłopak ze wsi trafiał do zaklętych rewirów bezpośrednio, dziś najpierw idzie na uniwersytet, gdzie czyta Hegla, Marksa i innych
producentów Wielkich Słów, a po tym wszystkim trafia np. do Stołecznej Estrady. Tak, mój
rozmówca, bohater heroicznego imienia żywcem przeniesiony z kart Łozińskiego w rzeczywistość, który swą moralną bezkompromisowość posunął tak daleko, że nie przyjmował koniaków od artystów, za co go wylano z pracy, jest inteligentem z awansu.
Mój rozmówca wierzy w czystą inteligencję. Nie darmo przecież przez pięć lat łykał tony
papieru, czytał żarliwe wyznania humanistów, poznawał ich recepty naprawy świata. Goreje
w nim wiara, że najważniejszą formą człowieczeństwa jest rozwój intelektualny, marzy o
społeczeństwie takim, w którym wszyscy swe społeczeństwo rozwiną do tego stopnia, że będzie mógł o Heglu rozprawiać z woźnicą. On zna potęgę ciemnoty. I zna magię Wielkich
Słów, którymi karmił się podczas głodnych i chłodnych lat uniwersyteckich, z kart filozofów i
pisarzy odczytywał (a jego to były marzenia, jego pragnienia) nadzieje na nowy wspanialszy
świat. Dlatego wierzy też w inteligencję realną i jej powołanie. Ta warstwa społeczna, jedyna,
która w i e, powinna ten wspaniały świat pokazywać, wytyczać doń drogę, upadłych na duchu podtrzymywać. Bo pewne jest, że kiedyś nastąpi. Bo taka jest logika obiektywnego ducha. Bo tak jest napisane. Bo, bo, bo... Niech zatem żywi nie tracą nadziei. Tymczasem niech
pracują nad sobą. Gdziekolwiek są, gdziekolwiek postawił ich los. Jeśli postawił ich w Estradzie, niech nie przyjmują koniaków od artystów.
Jak łatwo układa się takie zdanie. Jak łatwo – nieprawdaż? – takich zdań się słucha. A
przecież to o nas, nie tylko o nim są te zdania. I my połykaliśmy tony papieru. I my wierzymy
w inteligencję. I nami powoduje nadzieja na nowy wspanialszy świat. I my piszemy znakomite wiersze, powieści, erudycyjne szkice. Objawiamy też własną bezkompromisowość moralną – źle myślimy, a czasem i piszemy o Machejku i paru innych: to nasza odmowa przyjmowania koniaków od artystów. Ale wszyscy – chcemy czy nie – jesteśmy pracownikami
wielkiej estrady, której na imię współczesna kultura polska.
Mój znajomy – wielbiciel czystej inteligencji, który w skromności swojej twierdzi niekiedy, że do miana inteligenta nie dorasta – przypomina sobie czasem w rozmowie (choć przecież o takich rzeczach w dobrym towarzystwie się nie mówi), że był pracownikiem Stołecznej
Estrady, z której został wylany; że musi płacić trzy tysiące miesięcznie za pokój na Służewcu;
że ma żonę, a nie ma nadziei na mieszkanie; że jest autorem odrzuconej powieści; że nijak się
mają słowa, w które wierzy, do świata, w który musi uwierzyć. Wówczas żyły nabiegają mu
krwią i woła rżnąć. Pracowników Stołecznej Estrady, kamieniczników, polityków od gospodarki mieszkaniowej i ludzi z trzypokojowymi mieszkaniami, autorów wydawanych powieści,
wreszcie – inteligentów, których Wielkie Słowa spsiały. Wówczas mógłby być płomiennym
trybunem ludowym lub bardem rewolucji. Mój znajomy – jak bohater Łozińskiego uważa, że
bełkot idioty musi być zniszczony. Jeśli kultura jest bełkotem idioty, trzeba zniszczyć kulturę;
jeśli rzeczywistość – trzeba rozprawić się z rzeczywistością.
Mój znajomy nie robi w tym momencie nic innego niż Jerzy Putrament, autor monumentalnego dzieła Pisma zebrane – wydanie narodowe, który stwierdza w publicznym wywiadzie,
że o jakości dzieł wydawanych w ruchu niezależnym świadczy jakość papieru, na którym
zostały wydrukowane, albo Piotr Wierzbicki, który w Traktacie o gnidach i w felietonach za
kryterium moralne inteligencji uznaje miejsce druku i stosunek do Iwaszkewicza. To samo
robimy i my na mniejszą skalę, przedkładając kryteria polityczne nad estetyczne i uważając w
związku z tym Kuśniewicza za socparnasizm, albo odwrotnie – i w związku tym krzywiąc się
na Barańczaka z drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Bo wszyscy słyszymy gdzieś bełkot
idioty, który nie może być do pogodzenia z naszą kulturą, z naszym humanizmem.
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Mój rozmówca jak gdyby zstąpił z kart powieści Łozińskiego. Mój znajomy jest inteligentem z awansu. Łoziński napisał w którymś miejscu: wszyscy jesteśmy awans. To jest właśnie największe osiągnięcie socjalizmu, że wszyscy jesteśmy awans.
Możemy wierzyć kulturze, która jest bezradna wobec rzeczywistości, która nie potrafi jej
nawet wytłumaczyć, bo nigdy nie można wytłumaczyć zła. Możemy kulturze nie wierzyć,
odrzucać ją, ale i tak będziemy pisać wiersze, powieści, eseje. Potem ktoś napisze w prasie
oficjalnej, że robotnicy podarowali inteligentom ustawę o cenzurze. I pewnie będzie miał rację. Inny ktoś napisze w niezależnym dziełku jak to gnidy pojechały do stoczni prosto – w ich
pojęciu – pod lufy czołgów. Imperatyw czynienia gnidziej powinności (służenia czerwonym)
może być – okazuje się – u gnid silniejszy niż strach. I też będzie miał rację. Zatem co? – robotnicy do fabryk, literaci do pióra? Niestety, wszyscy jesteśmy awans, wszyscy zostaliśmy
wykorzenieni. Tylko że m y z o s t a l i ś m y w y k o r z e n i e n i z k u l t u r y, a w a n s
o w a l i ś m y k u t a k i e m u m i e j s c u, k t ó r e g o n i e m a. Wszyscy – i zależni,
i niezależni – choć nie równo rysuje się rozkład szans na odzyskanie właściwego miejsca i
możliwości odzyskania tego miejsca.
I to jest właśnie największe osiągnięcie socjalizmu. W każdym razie w naszym kraju.

Przyzwyczajenie
Marcowe zawołanie pisarze do pióra przesądziło na całe lata los naszej kultury. Stąd bierze
się podział krajowej literatury na dwa niezbieżne nurty, ożywczy proces, który jeśli nawet nie
wydał dzieł wybitnych (ale czyż takim dziełem nie jest poezja Krynickiego?), doprowadził do
przełamania wielu dotąd istniejących tabu. Wielki strach Stryjkowskiego poezja i eseistyka
Barańczaka, Mała apokalipsa Konwickiego s ą i b ę d ą – i jeśli nawet długo jeszcze żyć
będą półjawnie, nie zmieni to faktu, że dzięki nim polska literatura jest już inna, niż jeszcze
parę lat temu. Na tej liście powinny znaleźć się i inne dzieła – np. Trenta tre Schuberta, książki Łozińskiego, Ucieczka do nieba Komolki, rozprawy Drewnowskiego o Borowskim i Dąbrowskiej, niektóre książki Terleckiego – i tylko z przyzwyczajenia nie wymieniłem ich jednym tchem.
Problem w owym przyzwyczajeniu. Spadkiem marca jest bowiem również fałszywa sytuacja aksjologiczna, zgodnie z którą polityczny wybór pisarza przekłada się bezpośrednio na
kategorie estetyczne. To sytuacja każe nam zachwycać się produkcyjniakami Orłosia i romansami z życia wyższych sfer rządzących Kisielewskiego, zaś twórczość Kuśniewicza opatrywać mianem socparnasizmu. Wybrałem przykłady skrajne, choć jednym wielkim skrajnym
przykładem jest niemal cała działalność krytyki literackiej po sierpniu. Oto bowiem okazało
się, że jej wyłącznym przeciwnikiem jest estetyzm i – koncepcja literatury Henryka Berezy.
Mimo że literatura (przynajmniej ta, o której mówić warto) dawno potrafiła pogodzić poetykę
i etykę, myślenie o niej jak gdyby zatrzymało się na roku 1968: przerażone możliwymi i rzeczywistymi konsekwencjami zawołania pisarze do pióra, egzorcyzmuje wszelkie literackości,
opowiada się jednoznacznie po stronie etyki w wąskim, politycznym rozumieniu słowa. Odczytuje bardziej gesty niż sensy, bo miarą literatury czyni faktyczną rzeczywistość.
Jest to sytuacja niewiarygodna. Misiorny wielbicielem Miłosza. Ernest Bryll w Życiu i
Nnowoczesności jako orędownik prawdy. Putrament informujący szeroką publiczność, że
istnieli pisarze dworscy, aby szeroka publiczność zrozumiała, że nie on-ci to był. A dalej festiwal tekstów i omówień literatury do niedawna zakazanej. Są i winni – a jakże. To tradycyjnie młoda poezja i nowa proza. I w tej powodzi tekstów, bardziej zapisowych niż sam Zapis,
nie ma choćby jednego, który zająłby się na szerokim forum działalnością Machejka, punktualnością Bratnego, rozkosznym debilizmem Sokorskiego, twórcami serialu Ślad na ziemi,
inteligencką panoramą Lesława M. Bartelskiego, szkołą antropologii marksistowskiej w oso-
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bach profesorów Kuczyńskiego, Jaroszewskiego i Płużańskiego. Oni wszyscy są już zwolennikami odnowy...
Mniej ważne, że ta działalność odbywa się wbrew regułom womitowania, przedstawionym
po 56 roku przez Flaszena. Ważniejsze, że prowadzona jest tak, jakby się nie odbyła jedyna
naprawdę ważna dyskusja o kulturze w ciągu ostatnich pięciu lat, a zatem po dyskusji o Napchcie i Settenbrinim. Myślę o polemice Adama Michnika z Traktatem o gnidach. To prawda,
jak pisał Międzyrzecki, w 68 roku, żeby czasem nie spodleć, trzeba wykonać jakiś gest. Ale w
kulturze nie gesty się liczą, lecz wartości: gest może być obroną wartości, ale sam wartości
nie tworzy. Jest w tym coś niezwykle pocieszającego, że ta prawda została wypowiedziana w
środowisku skazanym, zdawałoby się, na przecenienie gestu. Pozwolę sobie na przytoczenie
paru fragmentów tego wspaniałego tekstu:
Jestem za „szarganiem” i „kalaniem”, jestem za pamfletem oraz szyderstwem – nie na tym
się zasadza różnica z Wierzbickim. Drażni mnie natomiast kierunek jego ataku; drażni mnie,
że nie piętnuje intelektualistów za niedostatek myśli, lecz za niedostatek gestu. To polskie,
arcypolskie uwielbienie dla gestu! /.../
Lękam się, by reakcją na nasze zniewolenie nie stała się n i e w o l a g e s t u – i w konsekwencji pogarda dla wartości artystycznych i umysłowych, nie tłumaczących się bezpośrednio na język polityki.
Kult męczeństwa, kult heroicznej ofiary ukonstytuowały w polskiej tradycji ethos piękny,
ale i niebezpieczny. Dla spiskowca, ukształtowanego przez ten ethos, więzienie było codzienną realną rzeczywistością, było fragmentem ceny płaconej całym, bezprzykładnie heroicznym
życiem. Spiskowiec musiał być w każdej chwili gotów do męczeńskiej śmierci. /.../ świetlana
przyszłość. W imię tego celu rozmaite pokolenia spiskowców osądzały świat na modłę manichejską: co służyło celowi, było dobrem, co mu przeszkadzało – było złem, kto nie stawał w
szeregu bojowników słusznej sprawy, zasługiwał na pogardę. Manicheizm – postawa świętych inkwizytorów... Manicheizm – przekleństwo społeczeństw zniewolonych /.../.
Cokolwiek by się jutro miało wydarzyć, to już dziś czuję się w obowiązku wyznać, iż –
moim zdaniem – anioł żądający heroizmu nie tylko od siebie, ale i od innych negujący totalnie wartość postaw kompromisowych, postrzegający świat z manichejską prostotą, pogardzający ludźmi, którzy inaczej pojmują swe powinności wobec bliźnich – taki anioł, choćby
wielbił niebo, wstąpił już na drogę wiodącą do piekieł. Nie ważne, czy motywuję swoje postępki frazeologią niepodległościową czy też socjalistyczno-uniwersalistyczną utopią – sieje
ziarna późniejszej nienawiści.
Obecny stan świadomości przy myśleniu o kulturze, objawiony drastycznie w poodnowowej publicystyce, jak gdyby uznaje za ostatnie słowo artykuł Barańczaka z 1975 roku. Opowiada się jednoznacznie po stronie bezbronnej i bezsilnej literatury, która chce bronić bezbronnych, dać świadectwo. Za swoją uznaje zatem fałszywą sytuację aksjologiczną, spadek
marca. Zachowuje się niczym mój znajomy jak z kart powieści Łozińskiego, który chce wierzyć kulturze, choć jej nie może uwierzyć. Godzi się że wszyscy jesteśmy awans, że jesteśmy
wykorzenieni z kultury, z tego, co jest w społeczeństwie wartością nieprzemijającą, ku najzupełniej fałszywemu miejscu gdzie nie myśl się liczy, ale gest.
Tymczasem prawdziwe miejsce polskiej kultury jest gdzie indziej. Wiadomo o tym na
pewno od ukazania się 9 numeru Zapisu, w którym odbyła się wspomniana wyżej dyskusja. I
nic tu nie ma do rzeczy, czy nazwisko Michnika będzie się pojawiało w oficjalnej prasie i w
jakich kontekstach.
Dziś niedostatkiem tej kultury nie jest niedostatek gestów, ale niedostatek myśli. Musimy
bowiem zrozumieć, co to znaczy, że wiek dziewiętnasty skończył się w 1968 roku. Musimy
na nowo przemyśleć wszystkie drogie temu wiekowi prawdy: a zatem w pierwszym rzędzie
marksizm, potem myśl laicką, miejsce kultury w społeczeństwie, rolę inteligencji. Ta praca
odbywa się już dziś. Bierze w niej udział Kołakowski, pisząc Główne nurty marksizmu, biorą
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w niej udział Cywiński i Michnik, pisząc Rodowody niepokornych i Kościół – lewicę – dialog; biorą w niej udział ci wszyscy, którzy nie traktują kultury jako gotowego produktu, ale
pytają o warunki możliwości jej istnienia. Bo może kultura – od dwóch stuleci zawsze traktowana jako nadbudowa – wcale nadbudową nie jest, ale jest czymś najzupełniej pierwotnym,
wartością nieprzemijającą, wokół której – a nie wokół stosunku do środków produkcji – dokonuje się społeczna stratyfikacja?
Musimy – jak pisał Burek w 1967 roku – zdobyć się na przemyślenie prawdy dwudziestu
czterech godzin jakiegokolwiek życia przeżytego w pewien nie dający się zafałszować sposób. Normę nocy zastąpić pasją dnia.

Modlitwa człowieka niewolnego
Chcę swoje wystąpienie zakończyć całym wierszem Miłosza Nie tak, który dostarczył mi
tytułu rozważań. Jest to modlitwa człowieka niewolnego:

Przebacz. Byłem strategiem jak wielu tych co
przemykają się nocą koło nocnych budowli.
Obliczałem gdzie stoją straże nim odważyłem się
podejść do zamkniętych granic.
Wiedząc więcej, udawałem że wystarczy mniej, nie
tak jak tamci którzy dają świadectwo.
Obojętni na wystrzały, pogoń w gąszczu i urąganie,
Niech mędrcy i święci, myślałem, całej ziemi dar
przyniosą a nie językowi.
Ja chronię dobre imię, bo język jest moją miarą.
Sielankowy, dziecinny język, który wzniosłe
zamienia w tkliwe.
I rozpada się hymn albo psalm przewodnika chóru
zostaje kantyczka.
Niepełny był zawsze mój głos, inne złożyć chciałbym dziękczynienie.
A szczodrze i bez ironii, tej chluby niewolnych.
Za siedmiu granicami, pod gwiazdą zaranną,
W mowie ognia i wody i wszelkich żywiołów.
Jest to wiersz fascynujący. Ale pełnego znaczenia nabiera dopiero, gdy zestawić go z Przesłaniem Pana Cogito Zbigniewa Herberta, ową modlitwą człowieka wolnego. Herbert w państwie, które wolność uznawało za inteligencką fanaberię, pisze modlitwę tych, którzy idą śladami swych przodków: Gilgamesza, Hektora, Rolanda / obrońców królestwa bez kresu i mia-
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sta popiołów. Miłosz, wolny obywatel wolnego świata, pisze modlitwę niewolnych, spętanych przez kulturę obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów.
Polska kultura dostrzegła wolność w niewoli. Uznała przesłanie pana Cogito za swój najważniejszy wiersz. Ale dziś musi dostrzec niewolę w wolności.
I to – chcemy czy nie – jest zadaniem dla nas. Inaczej skończymy źle, kapitulacją moralną
i klęską intelektu, tym dotkliwszą, że wówczas nie będzie już żadnych, absolutnie żadnych
usprawiedliwień: nawet w obiektywnych warunkach historycznych.
IV.1981
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I. GODZINA ZERO

No tak – czas mamy, zdaje się. A przy tym uważam, jak tam nad naszymi głowami piewiki, jak to zwykle w upał, śpiewają i coś rozmawiają z sobą i na nas patrzą z góry. /.../ Otóż
powiadają, że one były niegdyś ludźmi, kiedy jeszcze Muz nie było. A kiedy przyszły Muzy i
zjawił się śpiew po raz pierwszy, taki zachwyt ogarnął niektórych ludzi ówczesnych, że dla
śpiewu zaniedbywali jadła i napoju. Śpiewali tylko i marli, nie zdając sobie z tego sprawy.
Od nich pochodzi ród piewików, które od Muz ten dar otrzymały, że się umieją obyć bez
jedzenia. Już od urodzenia nie potrzebują jadła ani napoju, tylko śpiewają wciąż, aż do śmierci, a potem idą do Muz i opowiadają każdej, kto je czcił tutaj na ziemi.
(Platon: Fajdros)
... bo przecież umkną sosny i góry w wodzie
odbite, i świergot ptaków,
puste się stanie morze, rozbite szkło ,od
wichru z północy i z południa,
puste staną się oczy, bez światła dnia,
kiedy milkną nagle, wszystkie jednocześnie
cykady.
(Jorgos Seferis, tłum. Zygmunt Kubiak)
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KOŃCA ŚWIATA NIE BYŁO...
Otwarcie
W 1972 roku IX Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej, która nieoczekiwanie stała się miejscem
konfrontacji poetów, nazwanych później pokoleniem Nowej Fali, z poprzednią generacją poetycką, Adam Zagajewski powiedział: ... mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać
„symbolicznym pokoleniem 56”. To pokolenie 56 to coś więcej niż grupa poetów i krytyków.
Dla mnie pan Artur Sandauer należy także do pokolenia 56. Chodzi nie tylko o datę urodzenia. Pokolenie 56 jest pokoleniem uświęconym niegdysiejszym buntem, do dzisiaj usiłuje
zachować charyzmat tego buntu. Może dlatego tak trudno z nim walczyć. Jest to poza tym
pokolenie, które dzisiejsze swe myślenie usprawiedliwia postacią np. Andrzeja Bursy. Andrzej Bursa, który umarł i który nie odbył tej całej drogi postępującego milczenia razem ze
swoimi rówieśnikami, pozostał żywym dowodem tego, czym mogłoby być to pokolenie i
dlatego on jest usprawiedliwieniem dzisiejszej postawy tego pokolenia.
Tak, nie znam bardziej smutnej – bardziej przygnębiającej lektury, niż stare roczniki czasopism z połowy lat pięćdziesiątych. Wydawało się – cztery dni, które wstrząsnęły Polską.
Wydawało się – autentyczna rewolucja społeczna. Wydawało się – przewrót w rządzeniu i
myśleniu. Ale jak szybko po chwili, gdy dyskutowano z Prawdą, nastały długie lata, gdy wyrocznią była Trybuna Ludu. Niewiele ocalało z obietnic i zapowiedzi. Symboliczne pokolenie
56 wydało wiele indywidualnych talentów – poetów, pisarzy, naukowców, ale za cenę utraty
tego, co je określało na początku. Tak, to prawda: nie było lata. Tak, po Październiku były
Węgry. Tak, ostatnim etapem polskiego października był marzec 1968 roku i jak gdyby dla
zachowania pełnej symetrii – Czechosłowacja. I jeszcze raz tak: ma częściową rację Artur
Sandauer w Ewolucji polskiej poezji 1945 – 1968 – alianse z Władzą to jeden z motorów napędowych tej literatury. Choć ów tekst i zaprezentowany w nim sposób myślenia wydaje się
dziś być podzwonnym pewnej epoki.
Jeszcze raz wracam do ważnego wystąpienia Zagajewskiego: Otóż wydaje mi się, że to
wielkie, symboliczne pokolenie 56 dokonało z kulturą pewnej zasadniczej operacji. Posłużę
się pewnym porównaniem. W naszym języku, języku którym posługujemy się na co dzień,
istnieje zasadnicze rozszczepienie
OPUSTKA

– wszelkich zebrań. Dzieje się tak, że nasza kultura jest językiem swoistym. Nie stworzyła
możliwości mówienia o wszystkim, ponieważ to mówienie jest w gruncie rzeczy ważniejsze
od tego, co powiedziano w referatach. Można to sformułować w ten sposób, że kultura wykluczyła że swego obrębu ogląd warunków naszego istnienia. Tu nie chodzi tylko o politykę,
chociaż polityka dlatego tak często tu wraca, że w naszych warunkach jest ona czymś, co
wszechstronnie ingeruje w nasze życie, jest czymś, co przynależy niejako do warunków naszej egzystencji. /.../ To co jest dla nas najważniejsze, nie może zostać wyrażone w kulturze
nie dlatego, że jesteśmy mało odważni, ani dlatego, że istnieje autocenzura, ale dlatego, że ta
kultura wytworzyła takie narzędzia, które nie potrafią zdać sprawy z tych problemów najbardziej istotnych.
Tak samo jak nie wystarczy wyjaśnić utożsamienia literatury z ideologią w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych li tylko politycznym przymusem (źródła sięgają polemik czasu woj-
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ny, a może nawet i czasów przedwojennych), również licytowanie odwilży przymrozkiem nie
na wiele się przydaje. Jest to temat nie dość, że nie opisany, jest to temat, dla którego brakuje
właściwego języka. A jeśliby nawet schemat, gdzie po jednej stronie występuje Manipulatorska Władza, po drugiej Czysta Inteligencja był prawdziwy – w co wątpię – pozostaje pytanie
o p r z y z w o l e n i e. O zadziwiającą łatwość pacyfikacji: jak w tylekroć opisywanym przez
psychologów przypadku Zabójcy i Ofiary – Ofiara, gdy znajdzie się w polu działania Zabójcy, nie ucieka, nie walczy, godzi się zostać ofiarą.
Być może rzeczywistość jest prostsza, niż sądzę – i nie jeszcze jeden język jest problemem, ale przywrócenie godności elementarnym słowom. Być może zafascynowany nie Zabójcą, lecz Zabójstwem niepotrzebnie komplikuję fakty i pytam teksty-świadectwa o ich
ukryte znaczenie. Ale przecież inaczej potoczyły się losy drugiego wielkiego pokolenia w
dziejach powojennej kultury – pokolenia nowej fali. Wyrzucone poza obręb kultury oficjalnej,
skazane – wydawałoby się – na milczenie stworzyło bądź przyczyniło się do wytworzenia
kultury alternatywnej. Tu, w powielanych czasopismach i książkach, w piosenkach wykonywanych w niewielkich gronach, w przedstawieniach Teatru Ósmego Dnia, w działalności samokształceniowej powstawały istotne wartości kultury drugiej połowy lat siedemdziesiątych.
A co więcej – to pozorne milczenie w obrębie usankcjonowanej kultury stało się problemem,
którego nie sposób było nie dostrzec.
Dlatego pytam, dlaczego tak łatwo symboliczne pokolenie 56 zrezygnowało ze swoich
obietnic i nadziei, dlaczego tak szybko po czasie Wielkiej Odnowy nastąpiła Mała Stabilizacja. Dlaczego proces był tu zawsze indywidualny i objawiał się w przegranej biografii. Dlaczego los tego pokolenia karykaturalnie uosabia Bohdan Drozdowski, który dzisiejszą postawę rozgrzesza Szesnastoletnią ukarminowaną i z szesnastoletnią ukarminowaną...
Dlatego piszę.

Ślady
Oto stół, kartka papieru, narastające w niespiesznym tempie znaczki, zabarwione ostrze
pozostawia na gładkiej bieli ślad; powoli odkładają się wyrazy, zdania, rośnie tekst pocięty
drogami akapitów. Litery spływają z pióra, wrastają w papier, bezosobowo i niemal obiektywnie jak inskrypcja w nieznanym języku. Zewnętrzne wobec świadomości znaki w których
– mniema się – zawarta jest jej treść (według Arystotelesa dźwięki emitowane przez głos są
symbolami stanów duszy, uniwersalnego języka identycznego dla wszystkich ludzi, słowa
pisane natomiast są symbolami słów mówionych), znaki te umieszczone na widzialnej powierzchni sprawiają wrażenie samowystarczalnych. Nie potrzebują ani nadawcy, ani odbiorcy; i mimo że człowiek, aby usprawiedliwić istnienie pisma, tworzy mit komunikacji, przyznaje mu statut narzędzia przedłużającego niecielesną egzystencję sądów i wrażeń – pismo
jest tylko dopełnieniem... – i mimo że chciałby je widzieć jako kontynuację przestrzeni w
której żyje, pismo jest obce jego istocie. Tylko pozornie znika w akcie lektury, pojmowanej
jako komunia dwóch dusz przez przezroczystą szybę zapisanego słowa. Ogół tekstów pisanych jest bezbrzeżną płaszczyzną, ziemią jałową ożywioną na chwilę przejściem kolejnego
wędrowca. Sterylność tej płaszczyzny, jej doskonała – nieludzka – funkcjonalność, zdolność
do samoorganizacji mrozi władzę mówienia – ale oto następny wędrowiec rozpoznaje tu
swojskie krajobrazy i dźwięki, jak w lustrze dostrzega znajomą twarz, r o z u m i e. Ale może
tylko to rozumie, co już wcześniej wiedział, nieznaną myśl obleka w swojskie kształty, to
znajduje, co uprzednio zgubił.
Platoński Sokrates tak oto ostrzega przed martwotą pisma: Ten wynalazek niepamięć w
duszach ludzkich posieje, bo człowiek, który się tego wyuczy, przestanie ćwiczyć pamięć;
zaufa pismu i będzie sobie przypominał wszystko z zewnątrz, ze znaków obcych jego istocie,
a nie z siebie samego. Więc to nie jest lekarstwo na pamięć, tylko środek na przypomnienie
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sobie. Uczniom swoim dasz tylko pozór mądrości, a nie mądrość prawdziwą. Posiądą bowiem
wielkie oczytanie bez nauki i będzie im się zdawało, że wiele umieją a po większej części nie
będą umieli nic i tylko obcować z nimi będzie trudno; to będą mędrcy z pozoru a nie ludzie
mądrzy naprawdę.
Sokrates chciałby, aby pismo było tylko narzędziem mnemotechnicznym, środkiem na
przypominanie sobie. Ale ono jest też inną rzeczywistością, czymś z z e w n ą t r z. Lęk
przed tym A l t e r każe sprowadzać go do funkcji narzędzia, traktować, jak później Arystoteles, słowo pisane jako symbol słowa mówionego. Arystoteles już Innego nie dostrzega, choć
tak samo jak Sokrates uważa stan duszy za uniwersalny język i mowę.
Czy zatem martwocie pisma nie trzeba przeciwstawić pisma żywego? Tak – odpowiada
Sokrates: mistrz który wiedzę posiada pisze ją w duszy ucznia. Przeciwstawia w ten sposób
pismo i mowę, martwą literę i żywe słowo. Mowa – w przeciwieństwie do pisma, należy do
ludzkiego obszaru; ciągle niepewna ostatecznych celów, zawsze niedomknięta, na nowo atakuje podlegającą wrażeniu treść, oplata ją ze wszystkich stron (może dlatego Platon, choć
pisał, posługiwał się głosem mówionym?). Mowa ujmuje, pismo jest zawsze czymś dodanym.
Coś strasznie dziwnego ma do siebie pismo, Fajdrosie, a prawdę rzekłszy, to i sztuka malarska. Toż i jej płody stoją przed tobą jak żywe, a gdy zapytasz o co – wtedy bardzo uroczyście
milczą. A tak samo słowa pisane. Zdaje ci się nieraz, że one myślą i mówią. A jeśli ich zapytasz o coś z tego, o czym mowa bo się chcesz nauczyć, one wciąż jedno wskazują; zawsze
jedno i to samo; a kiedy się mowę raz napisze, wtedy ta napisana mowa toczyć się zaczyna na
wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym którzy ją rozumieją, jak i tym którym nigdy w
ręce wpaść nie powinna, i nie wie do kogo warto mówić, a do kogo nie. A kiedy ją fałszywie
oceniają i niesłusznie hańbią, zawsze by jej się ojciec przydał do pomocy, bo sama się od napaści uchronić ani jej odeprzeć nie potrafi.
Lęk został zażegnany: Sokrates niezauważalnie przechodzi do drugiego sposobu rozumienia pisma, który przez dwa tysiące lat będzie obowiązywać kulturę europejską. Pismo jest
skamieniałą mową, pismo jest mową, która straciła status żywego słowa, bo zakrzepła w
martwych literach. Zapisany tekst zrywa związek z autorem. Zaczyna toczyć się na wszystkie
strony, dziecięco bezbronny. Trwa życiem utajonym. Dopiero właściwie odczytany wraca do
pierwotnego statusu mowy, to znaczy na powrót staje się żywym pismem. Pismo jest więc
przetrwalnikiem mowy, która, nim dotrze do właściwego słuchacza, śpi – pokonując przedziały czasu niedostępne człowiekowi, r o z s z e r z a j ą c p r z e s t r z e ń
b e z p o ś r e d n i e j k o m u n i k a c j i. Pismo jest mową w zarodku, zanim wyrośnie i
rozkrzewi się na podatnym gruncie duszy o pokrewnej twórcy wrażliwości; tekst zapisany –
substytut mowy – jest najwyżej szkicem: milczy zapytany, a milczenie to domaga się
w ł a ś c i w e j i n t e r p r e t a c j i. Interpretacja jest bezpośrednią rozmową ponad czasem – pismo znów staje się głosem; lektura słuchaniem.
Co znaczy i skąd się bierze Platońska dwoistość w ujmowaniu pisma (zewnętrzna wobec
ludzkiego świata rzeczywistość – substytut mowy)? Po pierwsze wynika z ukrytej tezy Platona: Sokrates nie był sofistą. Jeśli jego postać otwiera ponad dwutysiącletnie dzieje filozofii
europejskiej, która w powrotach i zaprzeczeniach ciągle podejmuje ten sam projekt, w sofistach widzieć można pierwszych przedstawicieli retoryki. Potępienie pisma przez Platona to
pierwszy etap sporów filozofii z retoryką. Po drugie: pismo pojmowane jako inna
OPUSTKA?
z ludzkiej rzeczywistości nie mieści się w t y m projekcie filozofii – filozofii, która zadaniem swym czyni p r z e d s t a w i e n i e o b e c n o ś c i. Dlatego pismo musi być sprowadzone do roli narzędzia: jego zdaniem będzie odtąd uzupełniać wygasającą obecność: wygasającą, bo związaną z nieciągłością ludzkiego świata i skończonością człowieczego istnienia.
Jedynie pismo jako narzędzie neutralne poznawczo pozwala założyć j e d n o r o d n ą
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p r z e s t r z e n k o m u n i k a c j i: pismo nie zna granic przestrzeni ni czasu, mowa ma
ograniczony czasowo i przestrzennie zasięg. Śmierć, czas, historia możliwe są w świecie
ludzkiego doświadczenia; w jednorodnej przestrzeni komunikacji – dzięki przetrwalnikowi
mowy, pismu – Sokrates jest moim współczesnym.
Dlatego mam prawo interpretować jego tekst. Mam prawo pytać, co znaczy dziwaczne
niezdecydowanie w określeniu pisma. Interpretacja nadaje tekstowi trzeci wymiar. Płaskie
słowa umieszczone na powierzchni kartki otwierają się w głąb, wciągają w przepastną otchłań
możliwych rozumień. Jednolita płaszczyzna zapisanego słowa okazuje się jedynie powierzchnią niewyczerpanego oceanu sensu, mrocznej historii języka czy nawarstwiającej się segmentacji pojęć, z których tylko to najbliższe jest w pełni oczywiste. Pod spokojną – uśpioną –
powierzchnią pisma wre żywioł: nieustanne ścieranie się terminów i dat, powstawanie i natychmiastowy rozpad związków i opozycji, ale i powolne narastanie zmian, nieznaczne odkładanie się dykcji i akcentów, które prowadzić będą do twórczych zdrad. Oto zapisana kartka
papieru, fantazyjne sploty linii, rozbiegające się po sterylnej bieli, węzły i puste miejsca. I
nieskończony, bo powtarzalny wysiłek interpretacji wyłowionego z głębi słów fragmentu sensu: pismo przypomina sieć zarzuconą w intymne głębie kultury.
Ustalenie jednorodnej przestrzeni komunikacji niweczy
z a t e m h i s t o r y c z n e m i e j s c e t e k s t u, jego przynależność do pewnego pola
zdarzeń dyskursywnych. Interpretator nie czerpie materiału z zewnątrz, ze znaków obcych
jego istocie, lecz z siebie samego. Ogół tekstów pisanych, ich czasoprzestrzenne rozproszenie,
pole zdarzeń dyskursywnych, jak nazwał je Foucault, zostaje uwewnętrznione w interpretacji,
staje się funkcją świadomości, drążeniem głębi słów. H i s t o r i a p i s m a z m i e n i a
s i ę w n a t u r ę j ę z y k a.
Ustalenie jednorodnej przestrzeń komunikacji wprowadza zatem ostry rozdział świata
kultury i świata historii. Ten pierwszy dotyczy spraw uniwersalnych, gardzi jednorazowym
zdarzeniem, bo obejmuje to, co zawsze i wszędzie, to, co jest nieustanną obecnością. Drugi
zawiera jednorazowe zdarzenia, które do świata kultury przedrzeć się mogą jedynie na zasadzie aluzji bądź przykładu. W społeczeństwach samosterownych, a demokracja zawsze jest
umiarem, owe skrajne tendencje nigdy nie występują w postaci czystej. Inaczej stało się w
naszej powojennej kulturze i świadomości.
Jest to kultura pozbawiona swojej historii. Brak języka, umożliwiającego ogląd warunków
naszego istnienia o którym mówił Zagajewski, to brak historii tej kultury. Nie chodzi tu tylko
o działalność cenzury, która pozbawiła polski kalendarz kilku miesięcy i paru lat. Rzecz w
głębszych przemianach świadomości i praktyki społecznej: to np. zadziwiająca kariera pisarstwa Piotra Wojciechowskiego, w którym historyczna materia zmienia się w papier-maché.
To nieistnienie autobiografii, zastępowanej starczym ględzeniem na ostatnich stronicach tygodników i wspominkowymi donosami. To rozrost pisarstwa aluzyjnego, który spowodował
(a nie moja to tylko opinia), że mówienie wprost zaproponowane przez Nową Falę nie wywołuje w nas doznań estetycznych. To ucieczka wielu wybitnych krytyków w karierę akademicką. H i s t o r i a s t a ł a s i ę l e k c j ą m a r t w e g o j ę z y k a.
Jedną z najważniejszych tendencji poetyckich i teoretycznych pokolenia 56 był neoklasycyzm. Programy Jarosława Marka Rymkiewicza budowały taką właśnie jednorodną przestrzeń komunikacji: Nie żyjemy bo wiem (na szczęście) tylko tu i teraz, ale także tam i wówczas. Tam, to znaczy w owym świecie zagospodarowanym i zaludnionym przez zmarłych i
przez przedmioty kultury. Tam, to znaczy w świecie zaludnionym przez to, co jeszcze nie
zrodzone, ale już możliwe, już dziś, tu i teraz, odwzorowywane. Żyjemy wówczas w czasie,
który nazywamy przeszłym. I wówczas, w czasie, który nazywamy przyszłym. W tym świecie Wielkiego Czasu nie ma miejsca na historię, jeśli przez historię rozumieć to, co jednorazowe i niepowtarzalne. Wszystko już było i jeszcze będzie. Jest natomiast intymna bliskość
stuleci, solidarność ponad czasem (Linearna koncepcja czasu bardzo jest co prawda naiwna i
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bardzo anachroniczna...), nieustanne uzupełnianie wygasającej obecności. Wszystko jest Naturą języka – a jako że Natura to też Rzym, istnieje tylko jeden czas: obecność kultury.
Teoria nowego klasycyzmu aż się prosi o mitologiczną interpretację w stylu Rolanda Barthesa. Oto bowiem stało się tak, że produkt sztuczny, twór Historii – kultura – przyjmowany
jest za produkt naturalny i jedynie dostępny. Język zatem nie ma sposobu pytać o warunki
możliwości kultury; co więcej, z tego punktu widzenia jest to pytanie pozbawione sensu. I
doprawdy, nie przekonuje mnie argument, że Rymkiewiczowska kultura liczy parę tysiącleci,
a nie trzydzieści kilka lat. Mechanizm bowiem nie zmienia się: także apologeci powojennej
kultury posługują się tą samą strukturą myślową. I oni uważają, że ta kultura jest jedyna i naturalna. I oni sądzą, ze indywidualny wkład może być jedynie niewielką zmianą dykcji. Przesunięciem akcentów. Nowy klasycyzm, rozpuszczając wszystko w uniwersalnym czasie kultury, tworząc przestrzeń jednorodnej komunikacji okradał człowieka z tego, co jednorazowe i
niepowtarzalne – z historii. Ale dlatego sam padał łupem kradzieży, gdyż jego narzędzia myślowe uzasadniały oficjalny bizantynizm.
Oczywiście o jakiejkolwiek genetycznej zależności mowy być nie może. Chodzi mi o podobieństwo strukturalne: ten sam sposób myślenia, właściwy epoce, bywa udziałem nawet
przeciwników ideowych. To co robię jest jedynie lekturą tekstów. Próbuję natomiast czytać je
jako świadectwa historyczne, to znaczy nie redukować ich do komunikatu, do przesłania w
nie wpisanego, ale traktować jako ś l a d y, pozostawić im zewnętrzność i czas. Jest to zatem
określanie formy pewnych signifié, wyszukiwanie l o c o r u m c o m m u n i u m. W niejasnej nadziei – wspartej intuicją Barthesa z Elementów semiologii – że formy, które znajdują
się w pewnych tekstach, istnieją w podobnej postaci gdzie indziej i w końcu tworzą formę
systemu ideologicznego naszego społeczeństwa.
Może być natomiast mowa o samooszustwie znacznej części naszej inteligencji, dla której
świat kultury stał się ucieczka przed nazbyt dokuczliwą historią. Niewątpliwie, intencje były
szlachetne. Jednak gra – gra o narodową tożsamość – nie toczyła się bezpośrednio między
Manipulatorską Władzą a Czystą Inteligencją. Jej pośrednikiem jest zawsze społeczeństwo,
wydane współczesnym Kusicielom, obezwładnione głosem megafonu.
Nie mógł tego nie dostrzec tak przenikliwy artysta jak Jarosław Marek Rymkiewicz. Świadectwem jest ważny, a jakże niedoceniany tekst: komedia serio Dom nad Narwią (1978).
Gorzka rozprawa nie tylko z własnymi wcześniejszymi teoriami (czy tylko przypadkiem autorskie posłanie włożone zostało w usta Lutka – byłego stalinowca?), ale przede wszystkim z
narodowymi Zaduszkami, które nie raz w minionych latach pełniły doraźną funkcję kanalizowania nastrojów (od Zielonej Gęsi po nie tak znów dawny horrendalny dekret, wedle którego ojczyzna, naród i państwo znaczą to samo – choć przykład Wielkiego Językoznawcy
winien był uchronić naszych władców od dociekań lingwistycznych).
Paradoks (jest to paradoks rzeczywistości) polega tu na tym, że teoria nowego klasycyzmu
– zdawałoby się, myślowa igraszka – okazała się prawdziwa, bo empirycznie sprawdzalna.
Nie dlatego Dom nad Narwią pełen jest duszyczek, że tak wynika z poetyckiej teorii Rymkiewicza głoszącej, że śmierć w kulturze nie istnieje, ale dlatego, że nasze pozorne życie intelektualne ciągle pełne jest owych zjaw, żywiących się naszą krwią i przemawiających naszym głosem. Toteż są to upiory bezzębne. Toteż swoiste porozumienie łączy powstańczych
generałów, legionowych adiutantów, egzaltowane hrabiny, romantycznych poetów, pryszczatych naprawiaczy świata z hreczkosiejami wyznającymi wieprzowatość życia wiejskiego. I
nie wiadomo, czy hreczkosieje owi pochodzą z okresu popowstaniowego, czy z lat siedemdziesiątych naszego wieku. Bo jest ś w i a t b e z h i s t o r i i. Ale nie dlatego, że w myśl
nowego klasycyzmu istnieje tylko jeden czas kultury, że wszystkie czasy zbiegają się w jednym Wielkim Czasie. Tu żadnego czasu nie ma – istnieje jedynie ograniczony i zamknięty
system znaków, którymi wedle własnego widzimisię może operować Wielki Manipulator –
Profesor.
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W autorskim posłaniu Rymkiewicz napisał tak:
Gdybym miał położyć nad tym tekstem – w środku tego tekstu – motto, które najstosowniej myśl moja by uwyraźniło, to położyłbym taki fragment z listu młodego Fredry do Ignacego Konarskiego: „Kręćmy się, jak chcemy, błądźmy, igrajmy po ty, świecie, zawsze jednak
przy końcu znajdziemy przed sobą drogę, która szli nasi poprzednicy i którą pójdą nasze potomki. Na tej drodze mieszka spokojne życie wśród rodziny i tą drogą najsnadniej zbliżać się
do grobu, nie pragnąc go ani też nie trwożąc się z daleka”. Piękne zdania. Tym, którzy nieuważnie słuchają, chciałbym zwrócić uwagę, że jest w te zdanie wpisany – da się, powiem
inaczej z tych zdań wywieść – cały program społeczny: a mianowicie program dziewiętnastowiecznego polskiego konserwatyzmu. I dlatego te zdania jako motto biorę. Bo myśl naczelną, pierwszą tej komedii mojej z tego to programu – zaczerpnąłem i za tymi to przodkami
moimi myśl tę powtarzam. Myśl moich przodków była taka: społeczeństwo organiczne żadnego programu duchowego, żadnej idei nie potrzebuje. Aby się mogło rozwijać, aby naprzód
mogło postępować, musi ono żyć i to mu wystarczy, to jest warunek jedyny i wystarczający.
Musi, żyć, czyli istnieć jako społeczeństwo organiczne czyli żyjące społeczeństwo żywych.
Tyle w trybie przedmowy.
Tak – wpół słowa – urywa się wpisane w tekst dyskursywne przesłanie. Ale gdyby chcieć
ciągnąć je dalej, być może brzmiałoby tak: Żyjące społeczeństwo żywych żadnej idei nie potrzebuje, bo samo jest – jako że żyje – tradycją; nie potrzebuje historii, bo w nim i nim są
dzieje. Idee są śmiercią, śmiercią jest historia, złakniona krwi. Społeczeństwo organiczne nie
jest dla siebie problemem. Trwa. Dopiero wówczas, gdy tradycja staje się nie naturalnym
dziedzictwem, ale zadaniem i obowiązkiem – to znaczy, gdy zmienia się w przeszłość, która
ożywia teraźniejszość, ale i teraźniejszością się żywi – wówczas społeczeństwo wkracza w
obszar historii. Jego istnienie staje się problematyczne, wspiera się na programie duchowym,
idei – ale i na setkach bezimiennych istnień, których śmierć (a idee są śmiercią, śmiercią jest
historia) przemieniona zostaje w życie narodu. Nie ma tu zatem pewności, że zawsze przy
końcu otwiera się droga, którą szli nasi poprzednicy – i pójdą nasze potomki. Nie ma i być nie
może – historia jest zadaniem. Gdy społeczeństwo o tym zapomina, staje się martwe. Płodne
symbole tożsamości stają się wówczas martwymi znakami. Przestrzeń tradycji – zamkniętym
systemem, który można dowolnie wykorzystywać. Manipulować nim w złudnej nadziei, że
czas zostanie pokonany, gdy t r a d y c j ę p r z e m i e n i s i ę w s y s t e m
s e m i o t y c z n y.
Ów świat bez historii może sprawiać wrażenie, że historia powtarza się. Że ciągle żyjemy
w tym samym kręgu zadań i problemów, które wystarczy uwyraźnić, u o b e c n i ć. Ciągle
trwa spór klasyków z romantykami. Nieustannie pojawiają się naprawiacze świata i narodowego bytu. Co i rusz odradza się światopogląd pozytywistyczny. Koliście powracają lata depresji i miesiące uniesień, owe chwile, w których – jak pisano w 56 roku. – staje się historia.
Ile już ich było, tych napiętnowanych miesięcy polskiego kalendarza, po których znów
wszystko wraca w stare koleiny, szyderczo przedrzeźniając słowa młodego Fredry: Kręćmy
się, jak chcemy, błądźmy, igrajmy po świecie, zawsze jednak przy końcu znajdziemy przed
sobą droga, którą szli nasi poprzednicy i którą pójdą nasze potomki? W jaki sposób chwile
przemienić w trwanie? Dlaczego tak łatwo historia przeobraża się w mit, albo – gorzej jeszcze, co przenikliwie pokazał Rymkiewicz w Domu nad Narwią – w zamknięty system semiotyczny? Czemu stają się przezroczyste owe ślady, pisane krwią?

Xięga
Książka, ledwo zostanie napisana, zaczyna żyć własnym życiem, odległym od przypadkowych losów autora. Jako zdarzenie (fakt, że została napisana w danym momencie tu a nie
gdzie indziej, przez tego a nie innego twórcę), zajmuje co prawda określone miejsce wśród
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innych zdarzeń literackich epoki. Jej rola mogłaby być zatem wyznaczona przez tę przestrzeń,
sens zarysowany przez całościową konfiguracją innych zdarzeń: książek, wypowiedzi, gestów
językowych, wszechobecną magmę słów. Ale książka – jako całość znacząca – trwa też w
czasie. W chwili swego powstania została włączona w jego obręb, zaczyna odtąd towarzyszyć
mu, komentować, sprawdzać postawioną przez twórcę diagnozę świata (swojego czasu), nawiązywać ironiczny często dialog ze wszystkim, co nastąpiło potem. Drogi twórcy i jego
dzieła rozchodzą się. On żyje w powszednim kołowrocie dni, ono – jeśli przeżyje – z każdym
dniem coraz bardziej się uniezależnia. A równocześnie jest nieustannym sprawdzianem: nie
pozwala zapomnieć o g o d z i n i e z e r o, ciągle przypomina o szczelinie, którą zarysowuje
czas.
Czasoprzestrzenna populacja książek, śladów zapisanych na białych kartkach papieru, jest
rozległą, martwą przestrzenią. Biblioteką, gdzie większość ksiąg pokrył bezczuły kurz. To
świat nieludzki: drwi ze skończoności, istnieje w czasie, ale jakby poza czasem, nie potrzebuje ani nadawcy, ani odbiorcy, trwa n a z e w n ą t r z. To ziemia jałowa, na której poniewierają się budowle starych wiar i onegdaj wypowiedziane słowa.
Te fragmenty niech moje podeprą ruiny – These fragments I have shored against my ruins
– oto jedne z ostatnich słów Ziemi jałowej Eliota. Jego rolę w kształtowaniu świadomości
pokolenia 56 trudno przecenić. Kojarzy się zwykle jego nazwisko z teoriami Jarosława Marka
Rymkiewicza i paru poetów szkoły neoklasycznej (Sito, Niemojowski). Eliot potwierdzałby
zatem tezę o jedności czasu, o jednym wielkim Czasie kultury, wspomagałby budowę jednorodnej przestrzeni komunikacji (podmiotem-czytelnikiem jest tu nie pojedynczy twórca, ale
cała kultura). Ale nie tylko tak. Bo nierównie ciekawiej zaistniał wpływ Eliota u jednego z
najważniejszych przedstawicieli popaździernikowego pokolenia: u Stanisława Czycza. Czycz
z poetyckiej praktyki autora Ziemi jałowej czerpał przekonanie, że tylko głosy istnieją realnie
w świecie: głosy zlokalizowane w czasie i przestrzeni. Komunikacyjne związki między nimi
zostały zerwane, rozbiegają się przeto we wszystkich kierunkach. Jedynie Wielki Czas, czas,
który nie istnieje – Zero, Apokalipsa – mógłby je sprowadzić do jedności, I wówczas wszystko spłonęłoby w pięknie i przerażeniu. Wówczas wszystkie książki – ziemia jałowa ludzkich
spraw – zmieniłyby się w Xięgę.
Tymczasem zaś nie pozwolić wymknąć się książce – to zatrzymać godzinę zero: nie ulegać
żadnej, zawsze cząstkowej interpretacji, perspektywę czasu linearnego zamienić na powtarzalność tematu. Dlatego między poszczególnymi książkami Czycza istnieją wielorakie
związki. W Ajolu pojawiają się motywy znane z wcześniejszych tomików: imię Laor występowało w Berenais, apokaliptyczna groteska jeszcze raz przywołuje diagnozę świata, jaką
postawiły Tła. W Pawanie powracają dobrzy znajomi z Nim zajdzie księżyc: Mikado, Selavi,
Wódz, Ataman. Książka ta kończy się obrazem świateł reflektorów nadjeżdżającego samochodu? – łodzi strażniczej? – nurkującego samolotu? – obrazem, który ściśle łączy się z katastroficznymi wierszami pierwszego tomiku i zapisem lęków z Ajola. Sielankowe opowiadanie
Nim zajdzie księżyc opracowuje historię miłości według postulatów Ajola: gdyby tak z tej
historyjki jakieś wzruszające opowiadanie była ładna i zakończenie ciekawe zacząłem się
cofać w jej początek i środek i dalej a może nawet scenariusz filmowy cofałem się dla sprawdzenia czy ładna i rzeczywiście i spostrzegłem, że wszędzie się w tym cofaniu rozrzewniam.Laor wykorzystuje wielogłosową metodę zapisu, opracowaną już w Berenais , która
jednak wówczas ze względu na opory wydawnictwa nie ujrzała światła dziennego. Przykłady
można by mnożyć.
Bo każda kolejna książka jest jedynie aktualizacją ponadczasowej Xięgi, powtarza jej tematy z perspektywy czasu, w którym powstała. Pisze o tym Czycz w komentarzu do Słów do
napisu na zegarze słonecznym: – może że jest tu dopisywanie do (cytowanych w tym cyklu)
napisów na zegarach słonecznych, lub i usiłowanie sformułowania jakiegoś nowego napisu
(albo powoli, etapami, jakby formułuje się on sam), który by zawidniał na tarczy zegara sło-
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necznego, gdy padnie na nią światło – gdy więc i godzina – czas – zawidnieje – i zaistnieje – i
gdy to światło, to jakie – i jakie to wszystko w nim. – Czas to światło wydobywające z mroku
kolejny fragment Xięgi. Xięga (napis na zegarze słonecznym) jest jedynie pozaczasową możliwością: zostaje włączona w obręb czasu wówczas, gdy powstaje kolejna książka (gdy światło padnie na tarczę zegara). A mimo to Xięga, pozornie pozostająca w bezczasie, nieustannie
poszerza swój zakres (dlaczego?); tak i napis: albo powoli, etapami, jakby formułuje się on
sam.
Nie pozwolić wymknąć się książce (książce najgłębiej autobiograficznej, to znaczy takiej,
która chce zamknąć całość istniejącego w danej chwili doświadczenia), to co pewien czas
pisać ją na nowo. Powtórzyć ją, bogatszą o cały czas miniony. Powrócić do chwili, gdy jeszcze drogi nie rozeszły się. W ostatnim momencie teraźniejszości zawrzeć dotychczasową
przeszłość i pustkę niepewnej przyszłości. W materię literacką włączyć przemijanie.
Dlatego każda z trzech prozatorskich książek Czycza sprawia wrażenie ostatniej, O Ajolu
pisał recenzent Kultury: niemożliwy do wyobrażenia jest przyszły obraz tej literatury gdyż jej
„hora aurea” wybiła tylko raz. Diagnoza okazała się nietrafna – Leszek Bugajski zatytułował
recenzję z Pawany – Trzecia książka ostatnia. Każda z nich doprowadza do końca istniejące w
danej chwili możliwości wypowiedzi. Zamyka swój czas. Ale żadna nie jest w stanie unieważnić poprzedniej. Minione książki istnieją i swoją obecnością znaczą upływ mijającego
czasu.
Pisarski projekt Czycza ma wiele wspólnego z tym, co Michel Beaujour nazwał autoportretem (And tak był odczytywany – jako autoportret pokolenia). Chce bowiem objawić tego,
kim jestem (jesteśmy) teraz, gdy piszę tę książkę. Tak samo jak autoportrecista powołuje utopię Xięgi (Jedynym miejscem rzeczywistym, do którego odnosi się utopia i autoportret, jest
tekst, książka w swej materialności i język: książka jest ich jedynym ciałem i grobem – pisze
Beaujour); tak samo jak autoportrecista napotyka sprzeczność między wnętrzem (filozofią
wywodzącą się z „myślę”, filozofią ciągłości-obecności, powołującą jednorodną przestrzeń
komunikacji) a zewnętrzem (transformacjami retoryki, czasoprzestrzenną lokalizacją głosów i
pisarskich zdarzeń). Tak samo jak autoportrecista staje nie przed swym lustrzanym odbiciem,
ale przed czasem. Czy zatem chodzi tu o to, aby przezwyciężyć czas?
Punkt dojścia Ajola, opowiadanie And, mityczne opowiadanie o Bursie, umieszczony został na początku tomu, książkę zamyka zaś fragment wstępu: groteskowo przetworzone motywy występujące we wcześniejszej poezji Czycza. Modlitewna inwokacja z Berenais: jesteś
o ile możesz przerażać, zmienia się w pirotechniczny cyrk. Opowiadanie to wydaje mi się
ważne ze względu na pewien zespół przekonań ujawniający się w metodzie zapisu. W Laorze
najsilniej została uwydatniona k on i e c z n o ś ć m ó w i e n i a, której podlegają wszystkie
książki Czycza. Głos pojawia się, znika, łączy z innym, podlega zniekształceniu – ale trwa.
Literatura jest zapisem tego głosu (tych głosów). Mówienia nie sposób powstrzymać, urwać
je w punkcie uznanym za ostateczny. Mówienie podlega r o z p l e n i e n i u : oblepia ze
wszystkich stron swój temat, podejmuje go wciąż na nowo, podejmuje temat i siebie, bo nigdy nie potrafi wyrazić do końca tego, co chce. W tekście zaznaczane są zjawiska świetlne –
efekty wybuchu atomowego i zjawiska akustyczne – będące wynikiem tego wybuchu. Między
zjawiskiem świetlnym a akustycznym istnieje odstęp.
Ewentualne °°(°(°(0(°(°(( – jak zresztą i odstęp między dwoma różnymi zjawiskami
(świetlnym i akustycznym) nie większy od co najmniej 3 sekund – może tu być jedynie zejściem się (lub zbliżeniem) zjawisk dwu różnych wybuchów; jednego wybuchu znaczyłoby
koniec akcji. Podobnie odstęp istnieje (bo istnieć musi) między mówieniem a tym, co mówienie ma do powiedzenia. Podobnie odstęp istnieje między Xięgą – na zawsze niedościgłym
wzorem – a coraz to nową książką, powtórzoną, więc bogatszą o czas miniony, który wypełnia odstęp natłokiem innych spraw; biedniejszą, jeśli w odstępie tym bezzwrotnie znikają inne
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sprawy razem z tym, co było na początku. Odstęp ów – to czarna dziura czy ciemne świecidło?
Między godzinę zero (wybuch, temat, Xięge) i jej przedstawienie (zjawisko akustyczne,
wypowiedź, książkę) wkrada się czas. Co innego znaczyłoby koniec akcji. To on podtrzymuje
mówienie, to on każe żywić nadzieje na wyczerpywalność tematu, to on łudzi, że Xięga jest
dostępna w kolejnym powtórzeniu. Ale w istocie powiększa odstęp: każda wypowiedź, każda
książka to tylko znaki nieracjonalnego pisma czasu. Albo kolejne – znikające – fale pierwotnego wybuchu. Godziny zero.
Choć tylko to, co się zdarzyło wówczas, naprawdę było ważne. Naprawdę było.

Godzina Zero
Symboliczne pokolenie 56 miało swoją godzinę zero. Moment w którym – to dojmujący
ton ówczesnej prasy – stawała się historia. Sytuacja była podwójnie korzystna, bo jak zauważył Błoński, zegar polityczny wybił równo z zegarem biologicznym.
A jednak w 1968 roku ten sam Błoński, autor pokoleniowej książki, napisał w odpowiedzi
na ankietę Polityki: Pokolenie „Współczesności” wygrało bitwę o posady, nie batalię serc.
Ostrzej sformułował tę diagnozę w dwa lata później: Przyznaję, że nie mogę myśleć o tym
wszystkim bez goryczy. Jakby dur jakiś kazał, ludziom marnować – własne! – zapowiedzi,
talenty, możliwości; w najskrajniejszych zaś wypadkach oglądaliśmy autentyczne samowymóżdżanie. W 1968 roku, czarnym roku polskiej inteligencji, napisał zaś jakże gorzkie słowa:
Dziś w literaturze panuje bezkrólewie. Oznacza to praktycznie, że u centrum ruchu kulturalnego znajdują się dzieła drugo – i trzeciorzędne. Ponieważ czytelnictwo nie znosi próżni,
można jeszcze długo udawać, że tak nie jest. Straty kulturalne są niewymierne i nikt za nie
odpowiadać nie będzie: rachunek zapłacimy cichcem my wszyscy, my i nasze dzieci. Powiedzmy sobie jednak, że takich upustów talentu, jakieśmy oglądali, nie wytrzyma żadne pokolenie, żadna nawet literatura (podobnie jak żadna fizyka czy muzyka). Kiedy wreszcie zrozumiemy, że obecność i wymowa dzieł są stokroć ważniejsze niż obecność i poglądy ludzi? I
że raz zgubionego, odtrąconego czy zakazanego nigdy już w sztuce, nauce nie odzyskamy u
całości?
Czy nie jest zastanawiająca symetria tych określeń (samowymóżdżanie i upust talentu) z
bitwą o posady jako członem średnim? Pierwsze dotyczy tylko i wyłącznie rzeczywistości
kulturowej, drugie jest metaforą rzeczywistości politycznej. Są to dwa nieprzyległe języki;
jedyne przejście między nimi – to język zbiurokratyzowanej, zetatyzowanej kultury? – cywilizacji? – eksperymentu społecznego? Doprawdy, nie jest to dowcip: niezależnie od tego, czy
marzec traktować jako samowymóżdżanie, czy jako upust talentu, i tak w efekcie dochodzi
się do bitwy o posady tych, którzy w Sali Kongresowej zamiast Wiesław! Wiesław! skandowali Gierek! Gierek!.
Wielkie, symboliczne pokolenie 56 ważne jest w powojennej kulturze nie przez to, czego
dokonało, lecz przez to, czego było zapowiedzią, co zostało niezrealizowane, stłumione w
zarodku – mówi się czasem, przywołując autorytet Wyznań uduszonego Kazimierza Wyki.
Nad tym samym problemem – literatura polska od Bogurodzicy do braci Brandysów mogła
wyglądać inaczej – zastanawiał się i Gombrowicz. Z tej okazji zapisał w Dzienniku: Literatura ta zapewne nie odtwarzała rzeczywistości – a jednak była rzeczywistością, chociażby właśnie w tej swojej niemocy. Wyobraźcie sobie autora, który, na przykład, zabiera się do pisania
dramatu. Jeśli, nie jest stanie zdobyć się na należytą szczerość, nieustępliwość duchową,
utwór jego będzie tylko kupą poronionych słów. A jednak dramat ten, nieważny i niedramatyczny jako dzieło, będzie przecież rzeczywistym dramatem jako świadectwo klęski. I ten
autor, godny lekceważenia jako autor, będzie przecież godny współczucia i może nawet wielki i dramatyczny jako człowiek, który nie znalazł dla siebie wyrazu. Słowa te mogłyby stanąć
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na początku mych rozważań, niezmiernie ważne to słowa. Gombrowicz mówi tu: być może
autor nie zdobył się na nieustępliwość duchową (byłoby to zatem samowymóżdżanie), być
może zdobył się, ale jego dzieło zostało przez to ucięte w zarodku, nie ma szans kontynuacji.
Jednak to, co zostało zapisane, trwa jako ślad. Nie tylko komunikuje (jako komunikat rozpatrywany w jednorodnej przestrzeni komunikacji jest tylko kupą poronionych słów), ale także
znaczy. Znaczy sytuację, w jakiej zostało napisane. Jest świadectwem historycznej sytuacji.
Jest dokumentem – wbrew sobie. Ograniczenie się do komunikatu wpisanego w tekst – kontynuuję tę myśl – byłoby zatem oszustwem. Dopiero jako znaczenie ów brak wyrazu staje się
wyrazem pewnej mowy. Być może mowa ta – to wyznania uduszonego. Ale może też jest to
wszechobecny, a zatem niezauważalny język, język, który przenika literaturę piękną, publicystykę, przemówienia polityczne – teksty i świadomość epoki, niezauważalnie zmienia sens
najprostszych słów.
Oto dwa teksty. Pierwszy pochodzi z 1958 roku, drugi z roku 1960. Pierwszy – to referat
Andrzeja Werblana O socjalistyczny kierunek działalności kulturalnej wygłoszony na zebraniu zespołu redakcyjnego tygodnika Nowa Kultura.
Referat Werblana dotyczy roli Października.
Społeczno-polityczna publicystyka „Nowej Kultury” nawet w 1957 r. już w warunkach realizacji nowej, październikowej polityki partii – jest zwrócona w przeszłość. /.../ I niczego nie
ratuje stałe, aż do znudzenia powoływanie się na październik, gdyż to powoływanie się w
porównaniu z równie natarczywą agitacją przeciw polityce partii suponuje inny pogląd na
społeczną treść października niż pogląd partii. Te dwa zdania wydają mi się szczególnie ważne, bo zawierają w sobie dość skomplikowaną sieć stosunków czasowych. Zwrócenie w przeszłość zostaje tu utożsamione z powoływaniem się na październik. Przeszłość (zdaniem Werblana) – to teraźniejszość Nowej Kultury, z której ta czerpie sankcję prawomocności swych
rozważań. Z drugiej strony przeszłość Nowej Kultury (polityka wczesnych lat pięćdziesiątych) to teraźniejszość Werblana, ale teraźniejszość wybiórcza, bo w polityce partii nastąpił
zwrot. Konkretnie: wielka fala krytyki w partii i społeczeństwie w 1956r. była tylko o tyle
pozytywna, o ile była słuszna i o ile była niezbędna dla przełamania dogmatycznych oporów
w partii, w jej kierowniczych organach. /.../ ludzie związani z partią, zdający sobie sprawę, że
bez partii byłby tylko terror kontrrewolucyjny – mówiliby o tych bolesnych sprawach przeszłości tylko o tyle, o ile byłoby to niezbędne dla zwrotu w polityce partii, a potem goiliby
rany w świadomości społecznej zamiast je rozdrapywać. Przeszłość zatem – to rana w świadomości społecznej, ale ranę tę trzeba zagoić. Według Werblana nie ma miejsca na przeszłość
– istnieje tylko teraźniejszość z myślą o przyszłości. B u d o w a
socjalizmu–to nieustanne podtrzymywanie teraźniejszośc
i.
Ale przecież tych samych słów używali publicyści Nowej Kultury. Oni również mówili:
nie istnieje przeszłość (nie powinna istnieć), istnieje tylko teraźniejszość z myślą o przyszłości, teraźniejszość tę trzeba podtrzymywać, aby budować socjalizm. Budowa socjalizmu to
wytrwałe podtrzymywanie teraźniejszości, która objawiła się w październiku 1956 roku. Te
same słowa nie zawsze jednak znaczą to samo. Wmontowane w podobne
s t r u k t u r y r e t o r y c z n e łudzą podobieństwem; dlatego niezauważalnie dokonuje
się mitologizacja. Kradzież słów.
Problem, o którym teraz piszę, przypominając zapomnianą dyskusję (jeśli o dyskusji mówić tu można) istnieje też w klasycznych pismach marksistowskich. To – występujące w artykułach Lenina pisanych po rewolucji – pytanie o sposób przejścia od wiecowania do produkcji rewolucji . Zdaniem Werblana październik był tylko i wyłącznie wiecowaniem. Dlatego musi być zaliczony do przeszłości, gdy produkcja rewolucji wchodzi w nową fazę. Rewolucja – to nieustanna teraźniejszość, rzeczywistość ostateczna i jedyna: bez partii byłby tylko
terror kontrrewolucyjny – mówi Werblan. A ta nie zaczęła się w 56 roku, ale kilka lat wcze-
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śniej. Społeczna treść Października – to zagojenie ran w świadomości społecznej, oczyszczenie teraźniejszości z tego, co jest przeszłością, co do nieustannej teraźniejszości nie dostaje.
To – inaczej mówiąc – pozbawienie t e r a ź n i e j s z o ś c i h i s t o r i i. Jakże inaczej bowiem rozumieć wezwanie do gojenia ran w świadomości społecznej? Jakże inaczej rozumieć
tę n a t u r a l i s t y c z n ą m e t a f o r ę, która określa to, co historyczne? Przeszłość była
chorobą, zaledwie chorobą, dogmatycznym oporem w partii, w jej kierowniczych organach;
teraźniejszość, która nie zaczęła się dziś ani wczoraj (tu upływ czasu objawia się tylko w
przełamywaniu oporów), jest zanurzeniem się w zbawczej rzece rewolucji.
Dla Nowej Kultury Październik był nie wiecowaniem, ale początkiem produkowania rewolucji. Początek to absolutny– wszystko, co go poprzedzało, to nieodwracalna przeszłość,
do której wraca się nie po to, by rozdrapywać rany, ale by teraźniejszość, otwartą Październikiem, z wszystkiego, co przeszłość przypomina, oczyścić. Przeszłość była chorobą, aż chorobą, zaprzeczeniem rewolucji; teraźniejszość jest powrotem do zdrowia. Cztery dni wstrząsnęły Polską: trzeba na zawsze utrzymać entuzjazm owych dni. Bo budowa socjalizmu to nie
problem wczorajszy (Październik dokonywał się pod hasłem narodowej solidarności, jakie
mówić można, ze bez partii byłby tylko kontrrewolucyjny terror?), to nie problem jutrzejszy,
jak dotąd przekonywano – to p r o b l e m d z i ś.
Ale – tak mówiąc– i Nowa Kultura zmitologizowała teraźniejszość. Historyczny moment
– październik – uznała za rzeczywistość ostateczną: punkt wyjścia, absolutny początek. Wyrwała go z kontekstu historii. Jej produkt uznała za fakt naturalny. W ten sposób – inaczej –
również pozbawiła teraźniejszość tego, co historyczne. Inaczej realizowała tę samą co Werblan retoryczną strukturę, którą można by przedstawić tak:
1. Przeszłość nie istnieje, jest tylko teraźniejszość. Jednorodna przestrzeń komunikacji.
2. Historia ma swój początek, punkt wyjściowy, godzinę zero.
3. Teraźniejszość jest podtrzymywaniem początku, powrotem do godziny zero. Utwierdzaniem jednorodnej przestrzeni komunikacji.
Istota tej struktury sprowadza się do odrzucenia czegoś, co niemodnie można by nazwać
zmysłem historycznym. Jego miejsce zajęły mitologie. Werblan mitologizuje przeszłość, Nowa Kultura teraźniejszość. A zależnie od tego, jakie słowa, jakie mity wejdą w skład tej
struktury, otrzymujemy publicystykę, przemówienie polityczne, wreszcie produkcję literacką.
Drugim tekstem, o którym chciałbym tu pisać, jest: Zmiana warty Jana Błońskiego. Książka ta opisuje ów moment w dziejach literackiego pokolenia, gdy wszystko jest jeszcze czasem
teraźniejszym i wystarcza sama świadomość pokoleniowej odrębności, godziny zero. Pisanie
– to ciągły powrót do tej teraźniejszości. Zmitologizowanej – mówią już o tym tytuły rozdziałów: Mit odrębności, Mit nieszczęścia, Mity erotyczne, Mit lumpenproletariusza... Świadomość pokolenia, jaką rysuje Błoński jest zatem potwierdzeniem istnienia tej retorycznej
struktury w stanie czystym.
Chcę jednakże zacytować ważne podsumowanie tej książki, jeden z wiecznie aktualnych
tekstów naszej kultury:
Pragnąłbym raczej, aby – zmierzywszy się z całą dostępną duchową rzeczywistością epoki
– przekształcili zarówno własne, jak czytelników odczuwanie i rozumienie. Aby to, co zarysowało się im pod postacią literackiego mitu, podnieśli do rzędu idei. Mogą zaś to uczynić
tylko pogłębiając (a więc burząc) swoje pierwiastkowe doświadczenie. Osiągnęli zaś punkt,
gdzie muszą wybierać. Dowodem „Harmonijka” Patkowskiego, która znalazła się niedawno
w księgarniach. /.../
To zakończenie jest bardzo dwuznaczne i nie wiem, czy to Patkowski dostrzega. Stanowi
na pewno świadectwo konformizmu. Nigdy za często nie będę musiał powtarzać: bunt bez
kierunku prowadzi do zgody bez wyboru. Cóż stąd, ze Harmonijka ożenił się i zaczął praco-
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wać, o dziwo, w milicji? Łudzi się; nie został ocalony, nic nie rozwiązał, nie odkrył. Wrócił
do punktu wyjścia.
Patkowski sygnalizuje, więc moment krytyczny. Albo pokolenie „Współczesności” wyrzeknie się siebie, wracając do małomieszczańskiego w istocie konformizmu, albo też musi
narzucić sobie i nam nowe literackie wartości.
Żarliwe wezwanie Błońskiego – pokazał to czas – nie zostało podjęte. Wezwanie w istocie
maksymalistyczne, choć w istocie domagające się – tylko i wyłącznie – wielkiej kultury, która
zamiast mitologii ujmowałaby całą dostępną duchową rzeczywistość, przekształcała odczuwanie i rozumienie, narzucała nowe literackie wartości. Trudno dziś czytać te słowa bez
szczególnego rodzaju poruszenia: tkwi w nich groźba tego, co za lat kilkanaście stało się faktem – samowymóżdżanie.
A oto inne zakończenie: ostatnie słowa referatu polityka. Przywoływany wyżej tekst Werblana kończy się tak:
Bezpośrednio po VIII Plenum można było sądzić, że zamęt i wahania wśród części partyjnych intelektualistów będą krótkotrwałe i przejściowe, że wywołane są wstrząsem, którego
doświadczył każdy uczciwy komunista po XX Zjeździe. Dlatego chyba partia wykazała wiele
a w niektórych wypadkach zbyt wiele cierpliwości, oczekując na wyleczenie się niektórych
towarzyszy.
W rzeczywistości jednak nacisk ideologii burżuazyjnej okazał się często silniejszy a rozpowszechnienie i trwałość antypartyjnych, rewizjonistycznych poglądów większa niż pierwotnie przypuszczano. Partia musi wydać zdecydowaną walkę tym poglądom i wahaniom.
Partia musi w tym celu skupić wszystkie swoje siły. I członkowie partii muszą wybierać. A
wybierać można na zasadzie jasnego, dopowiedzianego stanowiska.
Jest rzeczą niezmiernie doniosłą, aby doprowadzić do jasności ideowej w partyjnym środowisku kulturalnym. Nie można tolerować sprzeczności, że ktoś należy do partii i jednocześnie sieje niewiarę w socjalizm. Pisarze i krytycy, którzy poczuwają się do związku z socjalizmem i partią, powinni kierować się w swojej twórczości i działalności publicystycznej podstawowymi wymogami stawianymi literaturze przez partię.
Nastał czas wyboru. I towarzysze z „Nowej Kultury” muszą wybrać: z kim i o co chcą
walczyć. Ci, którzy partyjnej platformy przyjąć nie chcą, niech odejdą.
W słowach tych czuje się groźną zapowiedź tego, co za dziesięć lat stało się rzeczywistością, eufemistycznie określoną przez Błońskiego upustami talentu. A jednak – czytając te teksty napisane w językach nie mających ze sobą punktów wspólnych, w języku Inteligenta i
języku Władzy – trudno oprzeć się wrażeniu, że oba zostały w sposób podobny zinstrumentalizowane, że oba w podobny sposób składają słowa obdarzane różnym znaczeniem.
Ale jedyne przejście między nimi stanowił język zetatyzowanej, zbiurokratyzowanej kultury, język bitwy o posady, bo tylko na tej płaszczyźnie istniało porozumienie między Inteligencją a Władzą. Tak mógł powstać mały realizm.
I długie, nocne rodaków rozmowy...

Rozplenienie
Henryk Bereza tak pisał o drugiej książce Czycza: Nie ma żadnych wątpliwości, że narrator Czycza ucieka w raj chłopactwa przed sprawą i postacią Anda, przed tą groźną pełnią, jaka
w nim się upostaciowała. W chłopakach z Miasteczka widzi jego cząstki, odpryski, odblaski,
zapowiedzi. /.../ Chłopak narrator z „Nim zajdzie księżyc” to ktoś stworzony w wyobraźni
tego kogoś, kogo And poraził sobą i swoją wiedzą. Ten ktoś znalazł azyl w sobie jako w chłopaku który Anda zaledwie przeczuwał. On zresztą zaledwie przeczuwa wszystko: siebie, innych, świat, życie, miłość, cierpienie. Naprawdę nie wie jeszcze nic i niczego nie doświad-
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czył. Ta jego doskonała niewinność jest właśnie dowodem, że stworzyła go wyobraźnia
usłużna wobec kogoś, kto szuka schronienia i azylu.
Twórczość Czycza służy mi tu przykładem. Autor Anda – dzieła, w którym, jak pisano,
najpełniej wypowiedziało się jego pokolenie – wydał potem zbiór sielankowych opowiadań i
Pawanę – książkę porażoną niemożnością mówienia. Wyobraźcie sobie autora, który, na
przykład, zabiera się do pisania powieści. Jeśli nie jest w stanie zdobyć się na należytą nieustępliwość duchową, jedli nie zdoła uchronić słów przed znikaniem w c z a r n e j d z i u r
z e, utwór jego będzie tylko kupą poronionych słów. A jednak powieść ta, nieważna i nieistotna jako dzieło, będzie przecież rzeczywistą powieścią o klęsce. I ten autor, może godny
lekceważenia jako autor, będzie przecież godny współczucia i może nawet wielki jako człowiek, który nie mógł znaleźć dla siebie wyrazu.
W tę parafrazę z Gombrowicza wpisany jest autorski los autora Pawany. W jego losie
przegląda się całe pokolenie. Pokolenie, które uciekło przed groźną pełnią, stworzyło jej
cząstki, odblaski, zapowiedzi, przyczynki. Pokolenie, które wprowadziło do literatury wielkie
bogactwo niezbieżnych głosów.
W Nim zajdzie księżyc głosy pojawiają się i znikają, łączą z innymi, podlegają zniekształceniom, istnieją obok siebie, dopowiadają się nawzajem, przedrzeźniają szyderczo. Światem
rządzi konieczność mówienia i bohaterowie Czycza istnieją o tyle, o ile mówią. Bez końca
opowiadają sobie znane historie: bo księżyc, bo głos się niesie daleko, bo czymś trzeba wypełnić czas. Opowiadania tego tomu są właściwie pozbawione pointy: kończą się, gdy milknie
rozmowa. Kończą się pozornie, bo jutro znów zostanie podjęta w tym albo innym miejscu, na
ten sam albo inny temat.
Bo w końcu nie to jest ważne, co się mówi. W Miasteczku, co swoją atmosferą jakby przenikało w psychikę, obezwładniało jakby porażało mówienie staje się namiastką działania. B r
a k r z e c z y w i s t e j a k c j i (czyż może zdarzyć się coś istotnego podczas Wielkich
Wakacji?) w y n a g r a d z a n y j e s t d r a m a t y z m e m s ł ó w. Wymyślnością pseudonimów. Pokrętnością fraz, opowieści, podporządkowanych im drobnych epizodów. Słowo
nie liczy na słuchacza, nawet jeśli ten szczęśliwym trafem znajduje się w pobliżu; powstaje z
samej konieczności mówienia. E – zakończyłem wreszcie rozważania. – E – powiedziałem
nawet głośno – E – krzyknąłem, sobie wreszcie, bo była zupełna noc, już nikogo w pobliżu,
nikt nie mógł usłyszeć. A zresztą gdyby nawet. Bohaterowie Czycza sprawiają wrażenie, jakby zawsze poruszali się w ciemności. Mówienie, dźwięk własnego głosu, potwierdza ich istnienie, nie pozwala zapomnieć, że żyją.
Mówienie utwierdza w istnieniu bohaterów Czycza w świecie bez wyznaczników kierunkowych. W świecie, gdzie jedyną postawą jest śmiech przez zaciśnięte wargi. I erupcja słów,
rozbiegających się we wszystkich kierunkach.
And posiadł lepszą wiedzę – wybrał śmierć. Tym, którzy pozostali przy życiu, przypadła
gra na zwłokę: powtarzane gesty, odroczone decyzje. I pewnego rodzaju nadzieja: bo chcę ci
powiedzieć – sprawa pisania (mniej malowania) bardzo prosto – przykładowo jeżeli droga to
nie dokąd a którędy, znów przypomnienie twojego „najspieszniej ze sobą skończyć” i myślę
z a n i m że ja jeżeli zwlekam i gromadzę włączam się w ogólną zaborczość instynktowną
wielekroć to idzie mi o uzyskanie maksymalnego skupienia uzyskanie tej możności gdzie
spięcie kulminacja będzie już nieistotne (pomimo – cel pominięcie tego) będzie prawidłowością nie żadnym przesileniem będzie prawidłowością w kierunku.
Nadzieja, że przez powtarzanie tego samego z różnych punktów widzenia uda się ocalić
coś w świecie bez wskaźników kierunkowych, uzyskać maksymalne skupienie tam, gdzie
wszystko jest rozpadanie; to jakby ratowanie próba zachowania czegoś i wybór przy tym elementów nie wiem czy świadomy czy dopiero później uświadomienie tego jedynie myślę
uczulenia na skłonności do wyboru do kojarzenia w sprawach tych jakby ratowanych, co nieraz nazywa się kąt widzenia, pomimo (nie chcę mówić: obok) także „niezniszczalnego ukła-

26

du” – tego procesu mikro-makro, a w moich wierszach jakby odpowiednik: jakby jąkanie się
– ta nadzieja że ten układ nie tak p r a w i d ł o w y lub – bliżej – marzenie ze szczelina wyłom, to jąkanie się myślę r a n g a skandowanie nie ma tam miejsca na szept i ciszę.
Nie ma miejsca na szept i ciszę, bo wszystko wypełnia mówienie. Tak samo chaotyczne
jak świat. Wolne od jakichkolwiek reguł najszerzej choćby pojętej poprawności. Ale tak jak
świat bogate i elastyczne. Słowa łączą się w nieoczekiwane ciągi, podporządkowują meandrom myśli, ale często prezentują nieprzekraczalną obcość. Na chaos świata odpowiadają
chaosem, ba! wzmagają ten chaos, bo pozbawione punktów orientacyjnych desperacko powiększają swą ilość w nadziei, że im więcej zostanie powiedziane, tym więcej zostanie nazwane, zrozumiane, ujęte. Ilość słów narasta lawinowo, aż w końcu staje się szumem. Ten
niesie informacji nieskończenie wiele.
Wszelka ingerencja w mówienie może być tylko arbitralna. To narzucony z zewnątrz
punkt widzenia. Przez powtarzanie ustanowiona prawidłowość. Jąkanie się.
Dlatego książka musi być napisana na nowo, i jeszcze raz, i raz następny. To, co powtarzalne, jest nieśmiałym przybliżeniem Xięgi. To, co wymienne, znaczy upływ czasu.
Trzecia książka Czycza rozgrywa się w pejzażu z Ziemi jałowej Eliota. Ta przywołuje starofrancuską opowieść o ziemi, jałowej przez niemoc Króla-Rybaka i o poszukiwaczach Graala. Postawione w odpowiedniej chwili pytanie przywróciłoby młodość królowi i umaiło jego
włości. Pustynia zamieniłaby się w żyzny ogród. W Pawanie przez Ziemię Jałową, którą prowokacyjnie rządzą fałszywi Królowie-Rybacy , a żaden z nich nie zaprasza strudzonych wędrowców do swego zamku, idą nasi rycerze Okrągłego Stołu: Mikado, Selavi, Gandhi. Na
dziwy.
Oto bowiem upłynęło kilkanaście lat. Senne miasteczko z Nim zajdzie księżyc zmieniło
się. W ramach powszechnej industrializacji kraju (aby Polska rosła w siłę a ludzie żyli dostatniej) jest industrializowane. Kumple rozproszyli się. Nieliczni, którzy jeszcze przez sentyment
zaglądają do „Turystycznej” żyją wspomnieniami. Dawna harmonia nic istnieje: opowiadania
zużyły się w obiegu, wytarły doszczętnie, słowa padają od niechcenia, nie liczą na to, że ktokolwiek podejmie je i zrozumie. Potok słów, którego kiedyś nie mogły zatrzymać nawet znaki
przestankowe, teraz ledwo się sączy: najczęstszym znakiem interpunkcyjnym jest wielokropek. Ot, zwykłe przyzwyczajenie, sygnał, że się nie zasnęło w marszu. Miejsce opowieści (bo
księżyc, bo głos się dobrze niesie, bo czymś trzeba wypełnić czas) zajęły docinki (bo piasek
wciska się do ust, bo nie chce się ust otwierać). Pozornie jest tak samo, pozornie czas się zatrzymał. Ale czas przeszły staje się zaprzeszłym, bo każdy moment od razu mija w starożytność wczoraj jest przed wiekami.
I tak oto, n i e z a u w a ż a l n i e d l a n i c h s a m y c h bohaterowie Nim zajdzie
księżyc zmienili się w bohaterów Ajola. Jak tamci robią coś dlatego właśnie, że nie mają na to
ochoty.
Nieświadomie. Brak im tej przeraźliwej jasności, wiedzy, którą posiadł And. Ich zachowania, tropizm gestów, pragną ocalić resztki tamtego świata. Godziny zero. Ale już wbrew sobie, wbrew światu. Droga traci cel i kierunek, pozostaje sam przymus wędrowania. Czas wymazał dawne marzenia i nadzieje, odsunął w zaprzeszłość Sorrento, do którego bezsilnie się
przymierzają. Rozpadł się im świat, rozpadają się słowa, tracą jakiekolwiek sensowne związki. Wróć do Sorrento? Czy jakikolwiek powrót jest możliwy?
Miało być inaczej. Przez ziemię pędzić mieli czerwoni jeźdźcy Apokalipsy, miłość poruszać miała galaktyki, świat spłonąć miał w pięknie i przerażeniu. Wielki krzyk sięgać miał
gwiazd. Minione, obecne i przyszłe zbiec się miało w jednej chwili czasu.
Tymczasem końca świata nie było. Zamiast archanielskich trąb zwykły kołowrót dni. Zamiast efektów akustycznych i świetlnych rozkład słów. Zamiast przerażenia bezbrzeżne znużenie.
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Końca świata nie było. Świat niezauważalnie kończył się z każdym kolejnym dniem. Nie
hukiem, ale skomleniem.

Post scriptum (X.1980)
Czy historia jest nauczycielką życia? Sformułuję to pytanie drastyczniej: czy w świecie bez
historii, której miejsce zajęły mitologie (a o jednej z nich była mowa przed chwilą), czy w
świecie bez historii historia może być nauczycielką życia? Powtarzalność kolejnych odnów
kazałaby patrzeć na tę sprawę sceptycznie. Ale – z drugiej strony – dokonujące się w latach
siedemdziesiątych przemiany w świadomości inteligencji, wyjście w sferę praktyk społecznych pozwala na ostrożny optymizm.
Odpowiem tak, świadomie dwuznacznie: światu bez historii historii od razu podarować nie
sposób – na początek trzeba dać d o b r e s ł o w o.
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ANTYGRAWITACJA
To dlaczego obiektywności niezaszczepiacie
sumienia, obywatele sędziowie?
(Białoszewski)

Pointa
Nauczono nas czytać od początku do końca. Daliśmy się przekonać, że jest to metoda lektury najlepsza, ba! jedyna. Hołdujemy przeto – nieświadomie może, bo wyznawane strategie
lekturowe są zwykle niewidziane przez użytkownika – m i t o w i l e k t u r y
l i n e a r n e j. Sens książki, wiersza, wypowiedzi, świata – to najkrótsza droga między
punktami wyznaczającymi granice przedsięwzięcia. Zgoda, nikt z nas nie jest Savonarolą:
przymykamy pobłażliwie oczy na różne skoki w bok, często nawet zachwyca nas meandryczna, poszarpana i kapryśna linia myślenia czy pisania. Ale wiemy – tą wiarą, która przenosi
góry, by ustawić je w porządku wykładu – że dzieło przedstawia rozwój: czy to w logicznym
planie idei, czy też w rzeczywistym planie narracji bądź biografii. Próba rozumienia będzie
ujawnianiem tego rozwoju (narzędzia, chcemy czy nie, podarował nam Hegel), wyznaczaniem przejścia między punktami granicznymi. Dlatego też lektura linearna zwykle bywa lekturą c a ł k u j ą c ą: aby przedstawić rozwój, należy znać (rzeczywisty bądź przypuszczalny)
punkt dojścia, punkt ten jest z góry założoną jednością, pointą.
Cóż jednak zrobić, gdy ktoś pointy umieszcza na początku i wewnątrz wiersza, a nawet
cały wiersz buduje z samych point? Gdy ktoś pisze tak?:

Powierzchni coraz więcej Rozmnażają się
pragnienia atakują płaszczyzny porozumienia
Łuszczy się
skóra przestrzeni Wszystkiemu zagraża streszczenie /…/
Słowa zachowały tylko brzmienie
Nie mogą ustalić własnej jednoznaczności: Rzeczy
i zdarzenia
istniały w starym języku. Przestrzeń się rozpadła
Płaszczyzny walczą o zachowanie
trójwymiarowości odbić Lustra
po ubezwłasnowolnieniu twarzy – wchłaniają wszystko
co jest
napiętnowane pamięcią: Stały się składem
zachwianych
symetrii, azylem zamglonych pejzaży i konfesjonałem
społeczeństw które zostały w innej przestrzeni.
Przytoczony fragment poematu Dominika Opolskiego Do granic wytrzymałości opisuje
sytuację, w której wielowymiarowość sensu pragnie się sprowadzić do jednoznacznej i uporządkowanej treści. Wszystkiemu zagraża streszczenie , wszystko może być zredukowane do
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jednego zdania – i obojętne, jaką przyjmie nazwę, katechizmu czy filozofii opartej na podstawach naukowych, zdanie to narzuca swoją władzę, przykrawa inne zdania do postulowanego
przez siebie kształtu, niweluje różnice, przestrzeń słowa obraca w płaszczyzną porozumienia.
Toteż inne zdania mogą pełnić co najwyżej funkcję pomocniczą, po wykorzystaniu (streszczeniu) można je odrzucić: to jedynie kolejne słupki kilometrowe na drodze, która zdaje się
prowadzić do celu.
Jest to opis powszechnie panującej metody lektury. Zgodnie z jej wymogami należy zredukować mnogość zdań do jednego naczelnego zdania-matrycy, sprowadzić wiele głosów do
jednego głosu. Tak niezauważalnie, by różnej maści humaniści, wyznawcy Wielkich Słów, z
przyrodzenia wrażliwi na wszelki gwałt, nie podnosili głosu – co więcej, by sami uczestniczyli w tej operacji. Bo nawet nie trzeba jej przeprowadzać przez sztuczne wyłączenia pozostałych głosów bądź ignorowanie ich – wystarczy, by jeden był uprzywilejowany, a pozostałe
natychmiast będą określane przez swój stosunek do niego. To znaczy stracą swą niezależność,
będą istnieć o tyle tylko, o ile wejdą z nim w związki; on, niczym basso continuo, będzie je
podtrzymywał. Różnica zostanie zatarta.
Różnica jest kategorią przestrzenną: jedynie w przestrzeni mogą istnieć jednostkowe zdania (zdanie znaczy tu również: zdanie-sprawy, zdanie-sobie-sprawy), p r a w d y
p o z y c y j n e. I nieważne, czy jest to przestrzeń tekstu, czy przestrzeń społeczna. Tekst
powinien być przecież mikrokosmosem, tekst odwzorowuje, choć nie na zasadzie lustra, co
przechadza się po gościńcu, nie według zasad teorii odbicia.
Różnica jest synchroniczna: jedynie w przestrzennej synchronii można mówić o współistnieniu różnych głosów niezależnie od siebie. Tymczasem w linearnym schemacie lekturowym
tej możliwości nie ma: jednostkowe zdania tracą swą bytową samodzielność, ich różnica może być bo najwyżej o p o z y c j ą. W dialektyce Hegla, która jest doskonałym przykładem
linearnej lektury świata, różnica została sprowadzona do negacji: antyteza jest negatywem
tezy, z którą połączona w wyższej syntezie daje nową jakość. Jak bohater z poematu Opolskiego:

(Gdy nałożymy symetrycznie
fotografie na klisze powrócą
czerń i biel złączone granicami
konturów i odcieni: Stąd) Bohater
negatywny złączony z Bohaterem pozytywnym
– zniknęli w tłumie.
Na linii, która jest idealnym przedstawieniem graficznym rozwoju, nie sposób oddać równocześnie zaistnienia dwóch różnych momentów. Dlatego synchroniczna różnica musi być
zmieniana w logiczną diachronię – zdania nie mogą być równoczesne, muszą następować po
sobie. Ale choćby dlatego, że to co rzeczywiste jest rozumne (to znaczy: logiczne jest realne,
istnieje współbieżność porządku rzeczywistości i jej logicznego przedstawienia), diachronia
logiczna staje się diachronią rzeczywistą. Jedno ze zdań zostaje uprzywilejowane bytowo,
drugie traci swą niezależność, jest negacją związaną z istotą zdania zanegowanego. Tak oto
różnica staje się w y r ó ż n i e n i e m. Nie ma w tym nic dziwnego, że lektura linearna jest
lekturą całkującą: musi dokonać przekładu przestrzeni geometrycznej na arytmetyczne kategorie logiki. Redukcja do jednego głosu to wymóg systemu.
Pisałem dotąd o konwencji lekturowej, ale opis ten znaczy przecież znacznie więcej. To
praktyka filozofii: nie tylko Hegel, niemal każda doktryna (chyba że jak Nietsche i Heidegger
stoi na stanowisku powrotu, nie rozwoju) chce zamknąć całość dotychczasowego doświadczenia i znaleźć przekraczające je stanowisko. To dynamika naszego życia literackiego: zamiast synchronicznej różnicy poglądów w przestrzeni praktyk społecznych, która mogłaby
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określić nowe wstępujące generacje, spotykamy się najczęściej z diachronią opartą na wyznacznikach wieku w jednorodnej przestrzeni komunikacji (podwójna zamiana logicznego w
rzeczywiste, która niweczy samą możliwość podziału na logiczne i rzeczywiste). Można mi
zarzucić, że i ja uprawiam podobną strategię, posługując się cytatami z wierszy Opolskiego
(who is who? – pytanie ważne dla wyznawcy systemu) i cytatami ukrytymi, włączam te cytaty do ujednolicającego dyskursu. Ale i ty, czytelniku, nie jesteś lepszy, skoro czytając ten
tekst próbujesz zrównać głoszone tu poglądy z przekonaniami wyznawanymi przez siebie.
Tak się zawsze zaczyna rozumienie… To – wreszcie – zasadnicze pytanie powojennego polskiego myślenia politycznego: c z y m o ż l i w e s ą
demokratyczne struktury w niedemokratycznych warunkac
h? Bo przecież ową praktykę lekturową znamy z praktyki społecznej: z obserwacji nazbyt
ortodoksyjnej demokracji, w której obowiązuje zasada silniejszy ma zawsze rację.
Źle napisałem: z obserwacji. Nie tylko z obserwacji, także i przede wszystkim z
u c z e s t n i c t w a. To nasze doświadczenie codziennie wsączające się do ucha pogadankami radiowymi o jedności narodu, hasłami kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam; w jego
imię 98% wyborców wrzuca kartki do urn bez skreśleń, w jego imieniu powstała filozofia aby
się nie wychylać. To – nasz – Początek genealogii:

Oddawaliśmy mocz w konfesjonałach okupowanych przez
muchy. Gołębie pocztowe przynosiły nam wiadomości
z miasta. We właściwej chwili dowiedzieliśmy się o wymianie
czasu i publicznym oglądzie egzekucji kilku pomników.
Dekret o zapylaniu jabłoni wydaliśmy pszczołom
zanim Newton udowodnił, że kropla deszczu
i spadające jabłko są aluzją do spowiedzi.
To nasze doświadczenie – ten dur, który pada na umysły i słowa, który słowom odbiera
treść i czyni je znakiem lojalności, który (wóz czy przewóz) wszystko potrafi wtłoczyć w stare koleiny: ten wszechpotężny, alegoryczny, bo nawet kropla deszczu jest aluzją do spowiedzi, k u l t g r a w i t a c j i.
Jak gdyby był tylko jeden sens. Jedno zdanie. Jedna obiektywna rzeczywistość. Zatem i
prawda jedna być musi, poznawalna od początku do końca, obiektywna.

Chwila
Ale nim ta chwila nastąpi, chwila powszechnej zgody i powszechnego przyzwolenia, która
trwać będzie lata, nim wiersz przyjdzie zaczynać słowami powszechnie wiadomo jak wytrychem otwierającym wszystkie drzwi, jest c h w i l a p r z e d t e m:

… w powszechnym ciążeniu lat niewoli,
zostały zapisane i te, na które czeka z zapartym
tchem – duszący się, oblężony przez tajemnice historii
naród: wyłom z ojczystych dziejów, wodospad
zatrzymany wlocie
Chwila, zdawałoby się, skradziona czasowi: jak na zdjęciu migawkowym – jak inaczej zatrzymać w locie wodospad? – które wyrywa jedną fazę ruchu z procesu. Chwila, na którą czeka naród oblężony przez tajemnice historii, a własnej historii pozbawiony, okopany na
r e d u c i e, nie w procesie żyjący, ale w bezczasowym teraz. Dlatego liczy na tę chwilę
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s p o t k a n i a z c z a s e m, gdy następne zdjęcie migawkowe wykonane zostanie, gdy
uchyli się przysłona jedynej prawdy, na chwilę ruszy film w wielkim kinematografie świata.
To obraz owych miesięcy z kalendarza świąt państwowych, podczas których – jak pisano
w październiku 1956 r., jak pisano w sierpniu 1980 r. – staje się historia. Zerwany wodospad,
na przekór marnemu czasowi, w którym przyszło nam żyć, wbrew powszechnemu ciążeniu
lat niewoli. Godzina zero. A zawsze jak dotąd wodospad zatrzymywany w locie. Znikają,
coraz słabsze, kręgi fali uderzeniowej, godzina zero odchodzi w przeszłość, jedyna chwila
spotkania z czasem zostaje wyzbyta treści, awansuje do kalendarza świąt państwowych jako
październik, marzec, grudzień, czerwiec. Czas płynie – czas bez czasu, bez historii; jeszcze
wymienia się jej imię, bo:

Powszechnie wiadomo: w powszechnym ciążeniu lat
niewoli
zostały zapisane i te...,
jeszcze powołują się na nią pokoleniowi kombatanci, choć coraz wstydliwiej. Jak gdyby
owo przeżycie pokoleniowe miało być w gruncie rzeczy jedynie wytłumaczeniem ich
k l i n i c z n e g o p r z y p a d k u niesubordynacji.

Na fotografii rentgenowskiej – uchwycone
rozdęcie płuc od nadmiernego nabierania powietrza
na kawał drogi, która jeszcze do przebycia
Tak, po euforii nadmiernego nabierania powietrza – póki można, powiedzieć wszystko
—
pozostawało tylko rozdęcie płuc. I suchy astmatyczny kaszel:

Powszechnie wiadomo ..............................
............................................. Powszechnie
wiadomo ....................................................
..................Powszechnie bowiem wiadomo
............................................... Powszechnie
bowiem wiadomo, że sól konserwuje
zachowajmy wieloryba do spożycia w terminie
późniejszym.
Powtarzalność słów, powtarzalność faktów. Myśleć by można, że i historia się powtarza,
nieustannie powraca w te same koleiny, choć wbrew sławnemu aforyzmowi nie jako farsa,
coraz bardziej jako tragedia. Jeśli wolność polega tylko na rozumieniu konieczności, już
wkrótce będziemy chyba najbardziej wolnym narodem na świecie – napisał w 1957 roku redaktor niebawem rozwiązanych wrocławskich Nowych Sygnałów, Wszystko potrafimy zrozumieć. Jedynie nieliczni, którzy na własnej skórze odczuli, jak funkcjonuje dialektyczna
maszyneria Historii, nie chcą wymówić tego słowa: rozumiem. Bo czy to, co rozumiemy,
istotnie jest koniecznością? Czy koniecznością jest powtarzalność historii, owe kolejne zdjęcia migawkowe zatrzymywanego w locie wodospadu? I co to znaczy: z a t r z y m a ć w l o c
i e w o d o s p a d? Jak przemoc uczynić semantyczną? Jak obiektywności zaszczepić sumienie? Kiedy wreszcie zostanie udzielona odpowiedź na pytanie Mickiewicza?

... Zgadniesz, ze spadnie i pryśnie w kawały.
Od Wieku stoi, skacze, lecz nie spada,
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Jako lecąca z granitów kaskada,
Gdy ścięta mrozem nad przepaścią zwiśnie: –
Lecz skoro słońce swobody zabłyśnie
I wiatr zachodni ogrzeje te państwa,
I cóż się stanie z kaskadą tyraństwa?
Gdy czytam zdania, powtarzające Powszechnie wiadomo jak repetowanie karabinu, słowa
złożone w ofierze bożkowi ironii, pamiętać muszę o Z mitologii Zbigniewa Herberta:

Naprzód był bóg nocy i burzy, czarny bałwan bez oczu, przed którym skakali nadzy i umazani krwią. Potem w czasach republiki było wielu bogów z żonami, dziećmi, trzeszczącymi
łóżkami i bezpiecznie eksplodującym piorunem. W końcu już tylko zabobonni neurastenicy
nosili w kieszeni mały posążek z soli, przedstawiający boga ironii. Nie było wówczas większego boga.
Wtedy przyszli barbarzyńcy. Oni ten bardzo cenili bożka ironii. Tłukli go obcasami i wsypywali do potraw.

Sól
W 1979 roku Zespół d/s Kształtowania Naukowego Światopoglądu Wydziału Kształcenia
Politycznego ZG ZSMP wydał do użytku wewnątrzorganizacyjnego (nakład 10.000, + 75
egz.) w serii Polskie obrzędy socjalistyczne niewielką książeczkę pt. Pasowanie na obywatela.
We wstępie do tego dziełka przeczytać można:
Pasowanie na obywatela należy do obrzędów obywatelskich. /.../ W zestaw obrzędów
obywatelskich wchodzą:
– przyjęcie do społeczeństwa (nadanie imienia),
– pasowanie na obywatela(wręczenie dowodu osobistego),
– zawarcie związku małżeńskiego,
– jubileusze pożycia małżeńskiego,
– pogrzeb.
Wielkie znaczenie obrzędowości obywatelskiej wynika z zasad naukowego światopoglądu
materialistycznego i socjalistycznej ideologii jak również z najbardziej postępowych, świeckich tradycji humanistycznych poprzednich epok. Zasady te uznają człowieka i społeczeństwo
za wartość najwyższą. Człowiek i jego społeczne życie jest największym dobrem, zaś społeczeństwo ludzi twórczych i wszechstronnych jest najwyższym celem. Człowiek posiadający i
wykorzystujący możliwość pełnego harmonijnego rozwoju, związany ze swoim społeczeństwem i umiejący dla niego żyć, jest miarą wszelkiego dobra i piękna. Przez człowieka i dla
człowieka rodzą się wszystkie inne dobra i wartości. Ta socjalistyczna filozofia człowieka
wymaga wyraźnego odbicia w polskiej kulturze socjalistycznej oraz jej świeckiej obyczajowości.
Istotnie, ostatnie lata przyniosły wielki rozwój socjalistycznej filozofii człowieka. Jeden z
jej twórców, prof. Janusz Kuczyński wydał nawet profetyczne dzieło Homo creator , które w
zamierzeniu miało być biblią rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego (choć nakład
książki nie został wyczerpany, szybko pojawiło się drugie wydania). Mowa jest w nim o
chwili szczególnej:
Filozoficzne novum historycznej i politycznej sytuacji obecnej polega na z a c h o w a n i u
i równoczesnym opanowaniu dialektycznego napięcia
m i ę d z y c z ł o w i e k i e m a ś w i a t e m. /…/
Ten człowiek, który będzie się tworzył sam, przy pomocy potęgi owych zjednoczonych
społecznych braci i potęgi nauki, musi odnaleźć też pierwotną i naturalną więź ze światem. A
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raczej dopiero taką autentyczną jedność wytworzy. Jedność, ale taką w której nie tylko zachowa swoją autentyczność, lecz jeszcze rozwinie własną indywidualność. Duchowe bogactwo jednostek jest ściśle i humanistycznie sprzężone z bogactwem kulturowym wspólnot,
jakie współtworzą. Podkreślmy z całą mocą: dotyczy to nie tylko ogólnej i nieco abstrakcyjnej wspólnoty całego społeczeństwa, ale praktycznie przede wszystkim wspólnot konkretnych: organizacyjnych, produkcyjnych, kulturowych. Więc po prostu człowiek jest i będzie
także takim, jakim będą współtworzone przez niego: jego miejsce pracy, organizacja społeczna, zespół artystyczny, społeczność mieszkańców. Mądrość życia polega i na tym, by umieć
odnaleźć wielkie wymiary spraw także w codzienności, by codzienną praktykę podnieść do
poziomu dzieła serca i dzieła umysłu. Życie nawykowe i zautomatyzowane, bezrefleksyjne i
pozbawione wrażliwości jest stopniowym samounicestwieniem.
Mądrość człowieka polegać więc będzie i na tym, by żyjąc głęboko, sensownie, szczęśliwie, odnaleźć swoje człowieczeństwo w procesie własnego istnienia – i przez nie we współtworzonych z innymi wspólnotach. Droga do zindywidualizowanej, duchowej jedności ze
światem prowadzić może tylko przez konkretne wspólnoty i nowe społeczeństwo.
Te wysmakowane stylistycznie zdania pisane były w okresie nasilającej się uniformizacji
społeczeństwa, w czasie z całym rozmysłem przeprowadzanego rozbijania jakichkolwiek
więzi społecznych. Tak, widzę ich – homines creatores – poddanych obrzędowi pasowania na
obywatela. Oni są miarą wszelkiego dobra i piękna. Mają żyć głęboko, sensownie i szczęśliwie, aby odnaleźć własne człowieczeństwo w procesie swojego istnienia. Tym bardziej że
chwila to szczególna: Pasowanie na obywatela organizuje się przy okazji Nowego Roku,
Święta Pracy, Dnia Zwycięstwa, święta Odrodzenia Polski, Święta Plonów (Dożynek), rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, rocznicy zjednoczenia Partii, świąt
zawodowych, rocznic wyzwolenia, a także z okazji innych ważnych rocznic lub wydarzeń
politycznych np. w przeddzień wyborów do Rad Narodowych i Sejmu PRL. Ustawieni w
marszową kolumnę wchodzą do sali (Ustawienie pasowanych w kolumnie na środku sali ma
wywołać poczucie zdyscyplinowania i wspólnoty), wyposażonej w dekoracje, które powinny
odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi a nawet artystycznymi. Z głośników płynie
muzyka poważna i radosna, patriotyczna i rewolucyjna, w rytmie marsza i pieśni masowej.
Wita ich mistrz ceremonii i hasło na ścianie, np. Dojrzały obywatel świadomie służy narodowi polskiemu i socjalistycznemu państwu. Po przemówieniu powitalnym ich nazwiska odczytywane są z listy. Podchodzą wówczas do stołu, stają na baczność naprzeciw mistrza ceremonii, a ten dotyka ich ramienia specjalnie w tym celu przygotowaną laska ozdobnie rzeźbioną, zakończoną godłem narodowym, mówiąc: Pasuję cię na obywatela. Odpowiadają na
to: Przyrzekam być dobrym obywatelem. Po przyrzeczeniach indywidualnych następuje przyrzeczenie zbiorowe – na sztandar. Wszyscy donośnym głosem powtarzają r o t ę p r z y s i ę
g i.
Ja – pasowany na obywatela,
świadomy swoich praw i obowiązków,
przyrzekam uroczyście
Ojczyźnie, Narodowi, Państwu Polskiemu:
– być oddanym i wiernym
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
– chronić i umacniać socjalizm
niepodległość i jedność Narodu;
– przestrzegać zasad Konstytucji,
prawa i moralności Polski Ludowej;
– czynem popierać program
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej;
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– rzetelną nauką i pracą
wykuwać potęgę Ojczyzny;
– szanować i wzbogacać dorobek
postępowych tradycji Kraju;
– pogłębiać jedność polsko-radziecką
i całej wspólnoty socjalistycznej;
– codzienną postawą
zasłużyć na miano
Polaka – patrioty,
obywatela Socjalistycznej Polski!
Po tym, zgodnie ze scenariuszem pasowania na obywatela, następują kolejne przemówienia. Ich teksty wystarczy przepisać na kartkę z książeczki, bo wszystko zostało przewidziane.
Część artystyczna nie jest konieczna. Sam obrzęd jest przecież dostatecznie wymowny i bogaty.
Pasowanie na obywatela zakończone. Homines creatores opuszczają salę, by żyjąc głęboko, sensownie, szczęśliwie odnajdywać swe człowieczeństwo w procesie własnego istnienia.
Podmiotem tego obrzędu – jak twierdzą materiały scenariuszowe – jest przecież człowiek. A
człowiek brzmi dumnie. Kolumna rozbija się na mniejsze grupy, które będą odnajdywać
wielkie wymiary spraw w codzienności, by codzienną praktykę podnosić do poziomu: dzieła
serca i dzieła umysłu. Towarzyszące uroczystości oficjalnej rodzinne lub towarzyskie spotkania, urządzane przez rodziców pasowanego dla uczczenia tak ważnego w jego życiu dnia,
wpływają znacząco na wzbogacanie obyczajowości świeckiej o nowe formy obrzędowości
rodzinnej.
Pasuje. Warto by było teraz czegoś się napić.

Korupcja słów
Świat jednej kategorycznej – totalitarnej zatem – prawdy jest miejscem, w którym dokonuje się k o r u p c j a W i e l k i c h S ł ó w. Rówieśnicy Opolskiego przeżyli swoje pasowanie na obywateli w marcu 1968 roku. Wówczas jeszcze nie używano do tego celu specjalnie zaprojektowanych lasek, ozdobnie rzeźbionych.

Może byliśmy dziećmi, nie mieliśmy doświadczenia,
wiedzieliśmy tylko, że zmusza się nas do wiary w kłamstwo
i naprawdę nie wiedzieliśmy, czego chcemy,
oprócz poszanowania ludzkich praw i prawd,
kiedy zebrani na niewielkim placyku
wokół pomnika naszego wielkiego poety,
który młodość przeżył w zniewolonym kraju a
resztę życia na wygnaniu
paliliśmy papierosy i kłamliwe gazety,
paliliśmy papierosy, mimo że zatruwały nasze ciała,
paliliśmy gazety , bo zatruwały nasze umysły,
czytaliśmy konstytucję i deklarację praw człowieka
i naprawdę nie wiedzieliśmy, że prawa człowieka
mogą się okazać
sprzeczne z interesami obywatela /…/
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Bohaterowie wiersza Krynickiego wiedzieli, a może przeczuwali tylko, że kłamstwo jest
kłamstwem, nawet jeśli podszywa się pod Wielkie Słowa, wierzyli w konstytucję i prawa
człowieka, widzieli rzeczywistość. Naprawdę nie wiedzieli, że prawa człowieka okazują się
sprzeczne z interesami obywatela, choć w i d z i e l i, dane im było to ujrzeć. I najokrutniejszy ślad, jaki pozostał po tej lekcji, nie stąd się brał, że widzieli, lecz że nie wiedzieli: na to
bowiem, co widzieli, brakowało słów. Wielkie Słowa – poszanowanie ludzkich praw i prawd
– zostały okradzione z treści.
Być może jest to najokrutniejsza lekcja XX wieku, po której pozostały przejmujące grozą –
jakże niewinne, jakże szlachetne – zwroty: człowiek to brzmi dumnie, pokój miłujący naród,
praca czyni wolnym, ustrój powszechnej szczęśliwości, człowiek najwyższym celem, homo
creator. I jest w tym jakiś paradoks, że ci, którzy mieli doświadczyć bezsilności humanistycznej retoryki, zebrali się wokół pomnika poety, do którego filozofii czynu odwołują się dziś
pośrednio czy bezpośrednio chwalcy aktywnego człowieczeństwa. Ale przecież ten sam
Adam Mickiewicz napisał także: Morzyliśmy brać naszą. Urząd twój morzył Ojczyznę naszą.
/…/ Szliśmy dalej w bezprawiu. /…/ Kazaliśmy braciom radować się lub boleć, kochać lub
nienawidzić, często nie mając w sobie tego uczucia bólu lub radości do któregośmy wzywali.
Wielość rozkazujących mnożyła wyzywy częstokroć sprzeczne… My wyzywający, sami będąc w braku wiary, nie mogąc znieść samotności, która nas wobec nas stawiając, nicość nam
naszą pokazywała, wypadaliśmy na braci. Zadawaliśmy im cierpienia. /.../ Odejmowaliśmy
braciom ostatnią już wolność, szanowaną przez wszelkie tyranie, wolność m i l c z e n i a. /.../
Bo każdy, kto z czymkolwiek i kiedykolwiek nie zgodził się z nami, a raczej echem naszym
nie był, został ogłoszony za buntownika. Zaprowadziliśmy władze najsmutniejszą. Inny patron dzisiejszych antropologów, ogłaszających biblie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, pod koniec życia napisał tak: To co uchodzi na socjalizm, jest punktem widzenia
ludzi, którzy usiłują wydrzeć kierownictwo Wytwórczości z rąk kapitalistów po to tylko, by
poddać je kierownictwu niekompetentnej ekonomicznie inteligencji. Jestem przekonany, są
oni szczerzy i wierzą istotnie, że wówczas niekompetencja będzie powszechna, a robotnicy
korzystać z niej będą na równi z estetycznymi i politycznymi lazaronami. Stanisław Brzozowski, piewca heroicznego trudu samostwarzającego się człowieka, odrzucający wszelkie fikcje
gotowego świata…
Szlachetna humanistyczna retoryka miewa zwykle drugą mroczną stronę. Rewersem Mickiewiczowskiego czynu było morzenie braci, rewersem utopijnych wizji hominis creatoris jest
obrzęd pasowania na obywatela. Bezimienna, niesemantyczna przemoc, którą zależnie od
potrzeb nazywa się koniecznością, przejściowymi ograniczeniami, trudnościami wzrostu, warunkami obiektywnymi, racją stanu.
Oni – zgromadzeni na niewielkim placyku wokół pomnika Mickiewicza – nie wiedzieli
jeszcze, że prawa człowieka mogą okazać się sprzeczne z prawami obywatela. Dlatego palili
gazety – bo kłamały. Jak pierwsi robotnicy, którzy niszczyli maszyny, bo w nich widzieli zło
rodzącego się kapitalizmu. Ale ten gest – sam w sobie groteskowy jak gest angielskich luddystów – jest ważny, gdyż stanowi początek nowego procesu. Jest pierwszym tak wyraźnym w
naszej powojennej kulturze sprzeciwem wobec monopolu informacyjnego, wobec k a p i t a l
i z m u p r a w d y. Okazało się oto bowiem, że ta prawda – jedna, poznawalna od początku
do końca, obiektywna – nie dlatego jest prawdą jedyną, że obiektywnej rzeczywistości dotyczy, ale ponieważ jest w ł a s n o ś c i ą n i e w i e l k i e j grupy ludzi, którzy mają na nią
monopol. A oni potrafią bronić tego kapitału także przy pomocy Wielkich Słów. Słów, w które nikt już prawie nie wierzy, ale powtarzanie których stało się nieledwie rytuałem (polskim
obrzędem socjalistycznym) i znakiem wtajemniczenia. W najgorszym wypadku zaś – dążeniem do małej stabilizacji w ciągle prowizorycznej rzeczywistości.

Okupujemy przybytki, świątynie, domy publiczne,
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domy hazardu
Hotele, w których tracimy
czas wygrany na obrocie spraw i rzeczy.
– Epoka się poddała wcześniej, niż przypuszczaliśmy
Dzieci nie muszą się uczyć ludzkiej mowy
przysięgi na wierność,
tabu Tajemnice języka i podniebienia są przechowywane
w stanie wyjątkowym dla wybranych panien
Tłum odwiedza Domy publiczne, Domy hazardu, w których można
wygrać lub przegrać szansę zostania oblubieńcem
W świecie zmonopolizowanej prawdy, przechowywanej w stanie wyjątkowym, przystęp
do niej staje się wtajemniczeniem. Ale umiejętność wyrażania jej w słowach nie jest tu środkiem do przekazywania myśli, lecz kapitałem, imponującą ozdobą. Potrzebni są przecież producenci Wielkich Słów, bo trzeba Słów Coraz Większych, gdy bezpowrotnie tracimy czas
wygrany na obrocie spraw i rzeczy... I tylko z każdą chwilą rosną obszary m i l c z e n i a. A
milczenie to nie jest brakiem. Przeciwnie – to ono jest rzeczywiste, ono podtrzymuje ekwilibrystykę słowną, ono zarysowuje granice, gdzie pojęcia nie znajdują już oparcia w samych
sobie. Gdzie stają się grą, hazardem. W realnym pejzażu zaciśniętych ust i pięści.
Dlatego tylko pozornie – bo zawsze na chwilę tylko zatrzymał się film w wielkim kinematografie świata – nie trzeba się uczyć ludzkiej mowy i przysięgi na wierność. Nikt przecież
nie zwolnił cię z tej lekcji i będziesz musiał ją odbyć. Dlatego, zanim palce same się złożą ku
rocie przysięgi, pamiętaj: Wielkie Słowa zostały skorumpowane, humanistyczna i laicka tradycja została wciągnięta w służbę totalitaryzmu. Ale za każdym z tych słów stało niegdyś
czyjeś indywidualne doświadczenie, jakaś osobista prawda. Oni nie byli producentami Wielkich Słów, lecz poszukiwaczami prawdy. Jeśli szukali jej dostatecznie długo i bez kompromisów (i tylko w tym, a nie przez zespół gotowych tekstów mogą być twymi mistrzami), odsłaniała się przed nimi jej druga mroczna strona: morzenie braci.
W poemacie Rażony pulsem Dominik Opolski napisał:

Ujawnij teraz zapasy
milczenia, które odziedziczyłaś po tułaczach i wojownikach.
Za wolność woli Chociaż zapłaty takiej – żyjąc – oni by nią przyjęli
I to jest twoim zadaniem. Ciągle bowiem jaszcze żyjemy – i ja, i ty – w rzeczywistości,
która jest rewersem słonecznych snów humanistów. Choć tyle razy próbowaliśmy zerwać te
więzy, nasze myślenia krępuje bezimienna, asemantyczna przemoc – również: Wielkich
Słów. Dlatego jeśli Mickiewicz, to ani płomienny kochanek, ani poeta narodowej reduty, ani
ludowy trybun, lecz człowiek, który po paroletnim milczeniu na nowo uczy się najprostszych
słów. Jeśli Marks, to ani młody rewolucjonista, który Heglowską Helladę umieszcza w komunistycznej przyszłości, ani dojrzały teoretyk, który jedyną wartość znajdując w pracy burzy
tym samym wielowiekową humanistyczną tradycję, ale stary filozof, rezygnujący z dokończenia Kapitału. Jeśli Brzozowski, to ten, który umierając na gruźlicę napisał: Bóg jest podstawą i źródłem wszelkich stosunków międzyludzkich. Czy wyprowadzić w ten sposób dogmat, to znaczy odebrać mu walor religijny? Bynajmniej: życie ludzkie jest religią, jako fakt i
usiłowanie zrozumienia go, uświadomienia ujęcia, tworzy religię jako myśl, wiarę, świadomość. Człowiek jest tak zbudowany, że dążąc do poznania siebie odnajduje Boga. /.../ Poznając siebie człowiek poznaje budowę bytu, budowę prawdy, wrasta w nią myślą, tak jest w nią
wpojony istnieniem.
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Handlarzom prawdy, którzy skorumpowali najprostsze słowa, przeciwstawić trzeba prawdę dwudziestu czterech godzin jakiegokolwiek życia przeżytego w pewien nie dający się zafałszować sposób. Istnienie w prawdzie. Abyśmy wreszcie porzucili tę drogę, którą wyszli
nasi poprzednicy i – być może – pójdą nasze potomki. Wyrwali się z zaklętego koła teraz. By
nie spełniła się ironiczna przepowiednia Opolskiego:

Potomkowie piorą odziedziczone po nas prześcieradła
A my rozgrzeszamy ich z brudów.

Nieskrytość
To, co piszę, nie jest analizą poematu Kult grawitacji. Gromadzę cytaty i fakty, może obsesyjnie krążę wokół s w o i c h problemów, zestawiam cudzy głos z głosami mu obcymi; nie
piszę tekstu o Kulcie grawitacji, piszę tekst p r z e c i w temu kultowi. Dlatego nie chcę
przekładać słów poety na język dyskursywny. Staram się, by słowa te nabrały blasku w określającej je różnicy.
Zbigniew Herbert opisał w jednym z tomów Epizod w bibliotece:
Jasna dziewczyna pochyliła się nad wierszem. Ostrym jak lancet ołówkiem przenosi na
białą kartkę słowa i zmienia je na kreski, akcenty, cezury. Lament poległego poety wygląda
teraz jak salamandra objedzona przez mrówki.
Kiedy nieśliśmy go pod ostrzałem, wierzyłem, że jego ciepłe jeszcze ciało zmartwychwstanie w słowie. Teraz, kiedy widzę śmierć słów, wiem, że nie ma granicy rozkładu. Pozostaną po nas w czarnej ziemi rozrzucone głoski. Akcenty nad nicością i prochem.
Śmierć słów; śmierć, która żywi... Bo przecież każdy wiersz można pokazać jako sprawnie
funkcjonującą m a s z y n ę, poddając ciało wiersza wiwisekcyjnym zabiegom. Każdy tekst
można uczytelnić, narzucając mu gorset pojęć i magicznych zaklęć. Cudzą wolę – tym bardziej, gdy objawiona jest przez bezbronne słowa – można podporządkować swojej woli. Zredukować mnogość zdań do naczelnego zdania-matrycy; wyznaczyć hierarchię, by potem móc
przemierzać ziemię jałową słów; w uśpieniu czekających na wrażliwego czytelnika z topograficznym planem. Czyż nie tym w końcu jest literatura?

Śmierć żywi; żywych tuczy w stołówce śladów, z
której
nikt nie wychodzi Próbowałem uwolnić się od mojej
twarzy
Była to trudna sytuacja rodzinna: Narrator spod
powieki
komentował każde drgnięcie skóry Podmiot liryczny
oddychał ciężko, lokomotywa ciągnęła transport
pomysłów
do wspomnień z lat okupacji: Sny nie wywołane
leżały
na półmiskach Pamięć stygła – jeszcze ciepła
pościel
świadczy przeciw śpiącym Po zapachu potu psy
rozpoznają
myśli, marzenia i rozkazy oczekujące na wydanie
Noc dzielona na warty
jest nadal zasadą organizacji biwaku
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Czym jest literatura, która stała się produkcją słów w jednorodnej przestrzeni komunikacji?
Która, zakładając, że to, co jest, jest obecne, nie potrafi dostrzec milczenia, nieobecności, luk
i zerwań? Powodowana f i k c j ą c a ł o ś c i, jak współczesna literatura polska... Ale – czy
jest współczesna literatura polska? Ta literatura formalnie europejska i martyrologiczna, pełna
aluzji, nie wywołanych snów i zapachu potu, obfita w subtelne podmioty liryczne i wyszukanych narratorów, realizująca przeróżne strategie obronne... Bo gdy o niej myślę, gdy czytam
jej kolejne stronice, mam wrażenie, że to, co czytam, nie zastało napisane na czystym papierze. Na tym papierze została wprzód wydrukowana ustawa. A przeto tylko to odczytać mogę,
co nie nakłada się na poprzednio już istniejące litery, tylko to do mnie dociera, co przedustawne rządki Pisma omija. I wszyscy jak gdyby przywykli do tej sytuacji: jedni kształcą
umiejętność pisania na marginesach, drudzy rozwijają małpią sprawność w omijaniu litery,
aby swój tekst pokazać. Współczesna literatura polska, co do której wszyscy umówili się, że
istnieje, zbyt bardzo chce być t e k s t e m, żeby naprawdę być. Bo tekst nałożony na tekst
jest nieczytelny.
Kultura polska jest bowiem (to teza Wirpszy, postawiona w książce pisanej dla obcego
czytelnika) nominalistyczna: istnieje tu relacja słowo – słowo, słowo – idea, ale nie słowo –
rzecz. Ile powiedziano tu pięknych słów, jak rzadko słowa te znajdowały pokrycie w sprowokowanych przez siebie faktach: jak gdyby wystarczyło coś powiedzieć, by to coś stawało się
natychmiast rzeczywiste. Ile wspaniałych pomysłów spoczywa i spoczywać będzie w bibliotecznych magazynach, przysypane kurzem. Ileż t e k s t u a l n y c h
r e w o l u c j i już przeżyliśmy… A przecież gdy już nastąpi ta chwila, na którą czeka z
zapartym tchem cały naród, gdy uchyli się przysłona jedynej prawdy i ruszy na chwilę film w
wielkim kinematografie świata, znów rozlegają się te same głosy. Bo nieomylnie odnajduje
się droga, którą szli nasi poprzednicy i pójdą nasze potomki, by wołać o naprawę, o prawdę, o
sprawiedliwość, o godność. I ciągle trwa stan b i e r n i k a p o s t u l a t y w n e g o, ten moralny niepokój jaskółczy: zróbmy coś, co by naprawdę od nas zależało...
Ale przecież literatura to nie tylko słowa, choćby największe. Za każdym z tych słów stoi
czyjeś indywidualne doświadczenie, jakaś osobista prawda. Pisanie – to nie produkcja słów,
ale poszukiwanie prawdy. I taka prawda, poświadczona całym sobą, porzucająca jednorodną
przestrzeń komunikacji przebić się może przez przedustawne rządki ustawy.
Zrozumieli to w drugiej połowie lat siedemdziesiątych spadkobiercy marcowych doświadczeń, którzy chcieli dać świadectwo. Pytać o warunki możliwości istnienia kultury, która nie
wypracowała języka, by sformułować to pytanie. Przekazać ludzką prawdę o nieludzkich czasach wbrew monopolowi informacyjnemu, wbrew kapitalizmowi prawdy. Musieli zatem
wejść w obszar milczenia, by uwzględnić także to coś, co tekst podtrzymuje. To miejsce w
społecznej przestrzeni, to jednostkowe zdanie, zdanie-sobie-sprawy, różnicę.
Toteż nie mogę występować przeciw jasnej dziewczynie zauważonej przez Herberta w bibliotece. Daleki jestem od powoływania się na tajemnicę poezji, tak samo jak obce mi są cezury i średniówki. Chciałbym jedynie – a mam świadomość – jak bardzo jest to jeszcze postulatem – aby mój głos nie unieruchamiał cudzego głosu, ale wchodził z nim w związki;
abym był przed tekstem równie b e z b r o n n y, jak bezbronny jest tekst przede mną.
La multitude qui na se réduit pas á l’unité c`est confusion – napisał Pascal; ale dalszy ciąg
tego zdania brzmi: l`unité qui n`est pas multitude est tyrannie. Boy w przekładzie osłabia nieco sens tego zdania: Mnogość, która nie sprowadza się do jedności, jest zamętem; jedność,
która nie zależy od mnogości, jest tyranią.

Strony świata
Poszukiwanie nie straciło sensu – nawet w świecie, który nie pozostawia możliwości wyboru. Człowiek, zanim wybrał, już został wybrany, wrzucony w świat, jest współwinny
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światu. Istnienie w świecie – to nieustanna wymiana ze światem. Sytuacja normalna, powszednia: ciągła oscylacja, oddech:

Dopóki jestem: Tutaj czas być musi
posłuszny oddechom mierzącym powroty
i odejścia od miejsca, które nas wypełnia.
W świecie jednej kategorycznej prawdy oddychanie nie jest możliwe. Oddech – to figura
wymiany, chwiejna granica między wnętrzem a zewnętrzem; natomiast brak powietrza rozrywa płuca, wnętrze eksploduje w świat. Proces wymiany zostaje rozbity: osobno jest akcja
(wzrost grawitacji), osobno reakcja (płuca rozerwane brakiem powietrza). Pojawia się. zamiast oddechu krzyk – romantyczne utożsamienie ze światem, skoro granica istnieć przestała,
nieskończona aktywność pisania – bądź milczenie.
Krzyk bywa zarówno objawem rozpaczy, jak i dowodem nadziei; milczenie jest dowodem
winy, bywa objawem godności. W drugim tomie poezji Opolskiego przeczytać można:

Milcz staranniej: intensywniej
wchłaniaj krzyk dobijających się nawzajem
wrogich brzegów echa: Ściany tego więzienia
gdzie wpadłeś na pomysł zagadkowego uśmiechu,
zapisane są dziejami zaciśniętych ust i pięści
(W ten sposób istnieje to, czego nie ma)
– Pojemność milczenia
może się zwiększyć po wyjęciu
sztyletu z serca: sam się nie dowiesz,
czy świat z ciebie wychodzi
czy ty na świat się rozlewasz.
Tu ciało nie jest schronieniem; nie wystarcza wiara w puls – wiecznie ginącą chwilę; skóra
nie jest granicą podziału na zewnątrz i wewnątrz. Ta utopia, droga poezji pierwszej połowy
lat siedemdziesiątych (z niej narodziła się późniejsza prywatność), nie może być rozwiązaniem: ludzie – nazwiska i ślady istnienia / oddają do lombardu za chwilową przynależność do
ciała / o którym nie możesz nawet powiedzieć, że jest . Jest bowiem ś w i a d o m ą k l ę s k
ą. Ale nie wystarcza też utopia naturalistyczna, n i e ś w i a d o m e z w y c i ę s t w o:

W naturze nie ma różnic
między przymusem a wyborem: Jest pęd
który jednocześnie niszczy i buduje Wolność
jest naturą kiełkowania Kiedy ziarno ginie –
nikt
Nie powie, że to akt przemocy – I nawet
eksplozja serca – jeszcze nie
poczętego, gdyby nawet przemocą
była – i tak będzie aktem wolności natury.
Obie bowiem, nie przynoszą odpowiedzi na pytanie czy świat z ciebie wychodzi / czy ty
na świat się rozlewasz. Obie zapominają o solidarności w przestrzeni i w czasie.
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Rzecz w tym, że ten świat, którego się nie wybiera, mami możnością wyboru. Przystań na
świat, jaki jest; zatrać się, w działaniu – ziarno o sens rośliny. nie pyta – ziarnem jesteś, mniej
jeszcze, mierzwą, na której wyrosną inni szczęśliwsi, co przyjdą po tobie – twoja wolność jest
uświadomioną koniecznością braku wolności. Albo: nie przystawaj na świat, jaki jest, nie
pozwól mu zachodzić pod skórę – twoje ciało, ty, jest przetrwalnikiem, pytaj przeto własnej
wyobraźni o sens tych, co nadejdą po tobie, nawet jeśli twoja wolność jest świadomością braku wolności; patrz jednak na ten świat, abyś dał świadectwo. Wybór miedzy asemantyczną
rzeczywistością a nierzeczywistymi Wielkimi Słowami, fałszywy wybór –

Między namiętnością życia
A namiętnością samą w sobie, w wyprzedzonym czasie
w miejscu, gdzie wybierać można
między namiętnością ostrza i żądła pszczoły
między zagipsowanymi i sterylnymi
– ustami.
Bo tu, w jedynie istniejącym czasie, w świecie, gdzie poczęci jednocześnie z raną dziedziczymy czas bezbronny, istnieje jeszcze ludzki wymiar – powinność.

(Nie wszystko, co wiemy było już powiedziane
Próbujemy mówić, gdy brakuje wiary
w słuszność wyboru i słuszność wątpienia
Lecz nie próbuj – krzyczeć, gdy nie chcesz milczenia
uznać za ciszę, której razem
strzeżemy;
I nie próbuj milczeć, gdy krzykiem trzeba
wywołać się z pustki – tej, co nas wypełnia:
Jesteśmy bowiem w odbiciach
symetrią czerni, roztworem otchłani która dzieli powietrze na nasze oddechy
Jesteśmy jeszcze w dwu odległych cieniach
tej samej rzeczy, której sens nas zbiera)
Sens. I dwa odległe cienie tej samej rzeczy: asemantyczna rzeczywistość, nierzeczywiste
Wielkie Słowa, ciało i świat, realność i literatura – jak awers i rewers. Jak długo jeszcze ta
sama rzecz będzie się mieściła w c z a r n e j d z i u r z e myślenia? Jak długo będziemy
przyznawali istotny byt temu, co stanowi tylko wyabstrahowane człony skrajne?
Musilowski człowiek bez właściwości, Ulrich, zanotował w Dzienniku: Młody człowiek
nie szuka w książkach prawdy, szuka s i e b i e. W konsekwencji są zawsze inni ludzie i zawsze te same stare problemy, połączone inaczej. I tylko nielicznym, u kresu ich drogi, dana jest
świadomość, że poznając siebie, człowiek poznaje budowę bytu, budowę prawdy, wrasta w
nią myślą, bo jest w nią wpojony istnieniem. A ciało – m o j e i n d y w i d u a l n e
i s t n i e n i e – jest zaledwie i aż potwierdzeniem tej różnicującej prawdy: indywidualnej,
bo jedność, która nie jest mnogością, to tyrania, i pospólnej, bo mnogość, która nie sprowadza
się do jedności, jest zamętem. Prawdy o dziejach zaciśniętych ust i pięści, ale i o tym czasie,
w którym:

krążymy razem z Ziemią
wokół Słońca, naszego Cienia, śladów ucieczek i
powrotów
śladów nadziei na ostateczny podział przestrzeni
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złoty podział odcinka naszej drogi, próżni, którą
możemy
wypełnić naszymi zmysłami, orientującymi się
w stronach świata
w stronach występujących przeciw sobie.
1981 – I.1982
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PRZEDMIOT ZE SŁÓW
Rzecz prosta
No ideas but in things (Williams); istnieją jedynie dowody naszej zapobiegliwości: pożółkłe roczniki gazet, radio marki Pionier, wypchany jastrząb i tomy klasyków nowej wiary, latami gromadzona barykada przypadkowych przedmiotów. A może jeszcze mniej. Może tylko
stos książek na biurku, długopisy, flamastry, maszyna Olivetti, krąg światła lampy; bezładna
konfiguracja rzeczy, którym nazwa nie jest potrzebna do istnienia, rzeczy wyizolowanych jak
na mimowolnej fotografii, doskonale trwałych i doskonale bezużytecznych. Poezja może
zmierzać tylko do tej doskonałości. Próbować zatrzymać chwilę w błysku spojrzenia beznamiętnie rejestrującego szczegóły:
Pamiętasz ten piękny wiersz
Williamsa „Czerwone taczki”?
Często wracam do niego,
do jego białych i czerwonych
plam i gdy czytam na głos to
jedno krótkie zdanie, rozbite
na osiem linijek, wydaje mi się
że stoję nieruchomo na deszczu
w miasteczku Rutheford.
Nie milczenie, lecz rzecz jest granicą poezji. Ślad pióra na kartce, osiem linijek, tyle samo
wartych, co pudełko zapałek czy kwitek z pralni. Czas jest luką w spójności rzeczy; wiersz –
to wydarta czasowi chwila.
Już w pierwszej książce poetyckiej Juliana Kornhausera widać było szczególny stosunek
do słowa: zostało potraktowane jak rzecz. Wiersz był mozaiką fraz, z których każda miała
niemal namacalną intensywność:

/…/ Słyszałeś, to pęka zegar
jak róg jelenia, to matka liczy kostki cukru.
Trzy, cztery, na ulicy wojsko
w rzężączce śpiewu,
wypluwam gips z gardła.
Nienawidź mnie do końca rzeczy,
kalendarz zapłakał.
Nienawidź mnie do końca rzeczy – w tym zdaniu zawiera się późniejsza poezja Kornhausera. Rzecz uprawomocnia nienawiść. W Stanie wyjątkowym mowa jest o małokalibrowym
wierszu.
Ludzkie istnienie składa się z kilku chwil. Z tych niewielu dobrych godzin kiedy wierzę w
siebie, z chwili wspomnień, z wojny krótkiej jak błysk flesza, z chwili decyzji. Wreszcie –
kiedyś przychodzi ta chwila: nagle spostrzegłem, że już nie śnię. Wówczas trzeba
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Mieć tyle sił, aby w jednej chwili, której nie
można
pojąć, w chwili, która przedrzeźnia życie,
przeskoczyć
każdą granicę, granicę snu i morza, schodów i
oleandrów,
słów zwykłych i tych od święta /…/
Tymczasem rzeczy trwają. W porównaniu z ludzką chwilą są wyzywająco wieczne. Beznamiętnie relacjonują chwile naszych wzlotów, upadków i szaleństw. Nie pozwalają zapomnieć, błąkają się w kątach szaf i zakamarkach pamięci. Rzeczy, obok i niezależnie od ciągle
niepewnej, ciągle podlegającej zmianom historii myślanej, tworzą inną, bezosobową i obiektywną historię; solidna ociężałość ich tekstu chroni przed nazbyt gwałtownym wymazaniem i
unieważnieniem. Historia rzeczy – to powolne narastanie ich ilości, ale też i znikanie kolejnych rekwizytów (rozbieranie barykady), ale też i niespodziewane konfiguracje, w jakie
wchodzą między sobą. Dlatego

Idąc od jednego przedmiotu do drugiego
Przedmiotu nie rezygnujemy wcale z emocji
Mieści się ona w samym zamiarze
Oswojenia przedmiotów
Jedynie rzeczy są wieczne. Ich powolny wzrost wyznacza upływ czasu, ich znikanie – perypetie historii, ich mimowolne układy – chwilową ingerencję człowieka. Książka, biurko,
lampa, cały świat. To wszystko leży na moim biurku / Czeka aż coś powiem Rzeczy, których
bezosobowość, obiektywna jak prawo przyrody, jest ciągłym wyzwaniem; rzeczy, wśród których żyć nie sposób, między którymi żyć trzeba.

W zwykłości nie gubimy adresu wiecznych przedmiotów
Są nam bliskie całujemy ich gładką skórkę.
Są dzielnymi arcydziełami prostoty to znaczy
Światem bez pokrowca
Każdy wieczny przedmiot którym jest na przykład kalendarz
Podnosi temperaturę w pokoju
Nawet wtedy gdy otworzymy wszystkie okna
Jedyna ucieczka od rzeczy – to ucieczka w rzecz. W zamkniętą chwilę przeszłości, której i
tak trzeba spłacać odsetki. Żyć w czasie teraźniejszym – to poruszać się między rzeczami,
oswajać przedmioty. A iść od rzeczy do rzeczy znaczy – iść od chwili do chwili, wybiegać ku
chwili ciągle nowej, wychodząc od chwili odbudować trwanie (czas jest luką w spójności
rzeczy, którą trzeba wypełnić; wiersz – wydarta czasowi chwila).

Wieczny przedmiot, którym jest na przykład kalendarz....

Ziarnisty świat
Poezja Juliana Kornhausera nie zna spokojnych rozlewisk teraźniejszości, nie wierzy też w
przyszłość. Jedyne formy czasu, jakie dopuszcza, to przeszłość i chwila. Nawet tytułowy
wiersz pierwszego tomiku jest ekstatycznym hymnem na cześć chwili, kiedy to wywiesimy
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nasze ciała za okno, na wiatr. Przyszłość, jeśli nawet przychodzi, zjawia się. poniewczasie.
Przeszłość obrasta w żarłoczny mit. Pozostaje skradziona czasowi chwila.
Chwilę zamienić w trwanie – to nadać jej status przedmiotu, jako że nie milczenie, lecz
rzecz jest granicą poezji. Ślad pióra na kartce, żółta róża Giambattisty Marina opisana przez
Borgesa, czerwone taczki Williamsa, kamień Szymborskiej, drewniana kostka Herberta.
Wiele dałbym za to, żeby / ten wiersz był pudełkiem zapałek, odkrytą lampką na biurku...
Chodziłoby zatem o wiersz-przedmiot, o osiem linijek, pozornie o jeszcze jedną wersję studiów przedmiotu, jakich pełno było w poezji lat sześćdziesiątych. Pozornie – bo dziś, gdy
zmieniły się czasy, nie chodzi o rozbijanie powierzchni ani o pukanie do wrót kamienia. Chodzi o odbudowę powierzchni, aby ocalić suwerenność przedmiotu ze słów w świecie, gdzie
nie na każdym biurku odkryta lampka jest znakiem ufności, nie wszędzie pudełko zapałek
bucha płomieniem.
Przedmiot ze słów istnieje w jakimś kontekście. Takim, innym; zazwyczaj innym niż zdaje
się naszej wierze i naiwności. Wiersze Kornhausera zostały wrzucone w świat hiperrealizmu,
gdzie nawet
żółty ser na najwyższej półce
przewiązany czerwoną kokardką
krzyczy hurrraaa!
Co prawda ten świat wstąpił już w swoje życie pozagrobowe. Dziarskie okrzyki coraz bardziej przypominają tu nieartykułowane bełkotanie: bobok, bobok. Bo skończyła się pewna
forma życia. Tymczasem, nim innej formy staniemy się świadomi, jej konsekwencji i nieoczekiwanych szans, mozolnie odbudowujemy powierzchnie .Nie tylko dlatego, by umożliwić komunikację; także po to, aby ocalić ten z i a r n i s t y ś w i a t, który wówczas wychodzi na jaw, gdy obumiera jedyna – ideologiczna – prawda.
Ziarnisty świat – to nasza przestrzeń praktyk społecznych, złożona z tysięcy podmiotowych punktów widzenia. Każdy z nich – to czyjeś indywidualne istnienie, czyjś głoś; czyjaś
prawda pozycyjna. Każdy z nich – to chwila uświadomienia sobie własnego miejsca, któremu
przysługuje materialność. Aby tę chwilę zamienić w trwanie, nadać jej trzeba status przedmiotu, umieścić ją w sieci koniecznych relacji i powiązań z innymi chwilami-przedmiotami,
określać się wobec innych prawd pozycyjnych a nie sztucznej skali ideologicznej. Tak zaczyna się – od dołu – proces społecznej krystalizacji. Można go na pewien czas zahamować, ale
nie sposób cofnąć. Społeczeństwo, które uświadomiło sobie naturę przestrzeni praktyk społecznych, nie da się sprowadzić do roli tłumu; Nawet gdy przyszłość jest niepewna, przeszłość zaś obrasta mitem, ludzie, którzy odkryli materialność swojej wewnętrznej prawdy,
będą odporni na uroki doktryn odmierzających kolejne kryzysy z precyzją szwajcarskiego
zegarka.
W świecie, który oczekiwał swego kresu, książki Moody’ego czy Rawlingsa weszły do
obowiązującego kanonu czytelniczego. I dziwić się nie ma czemu. One obiecują przystań
strudzonym wędrowcom; żyjącym w mroku jaskini opowiadają o wielkim świetle; tym, którzy zwątpili w prawo, mówią, że jest sprawiedliwość i nagroda w innym, niepojętym świecie.
Ale w zeznaniach osób powracających z Tamtej Strony z dziwną uporczywością powtarza się
pewien szczegół: nim dusza stanie na zielonej łące, przygląda się swemu porzuconemu ciału,
wokół którego z nadzieją i rozpaczą, z lękiem i zawodową rutyną w zbędnej już i jakże groteskowej krzątaninie tłoczą się lekarze i bliscy. Dusza, gdy z ciała wyleciała, patrzy na swe
ciało jak na coś obcego. Przedmiot przetargu. Tak zaczyna się życie po życiu.
W świecie, który przeżył swój kres, książki Moody’ego czy Rawlingsa nabrały swoistej
realności. Bo przecież żyjemy w nim nie czując pod stopami ziemi. Przemykamy wąwozami
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bram – żywe trupy. Ze zdziwieniem dostrzegamy, jak wokół naszych ciał, które stały się
przedmiotem przetargu, tłoczą się z zawodową rutyną szczeniaki z SB. Tak, oni jeszcze
m a j ą c i a ł o. Przybrany w modne szmatki agregat młodych mięśni, któremu mogą zawierzyć, bo jest instancją pierwszą i ostateczną. Ale my już nie jesteśmy tu – jesteśmy na
zielonej łące, gdzie słychać głos Ryszarda Krynickiego:

Dobroć jest bezbronna
ale nie jest bezsilna.
Dobroci nie trzeba siły.
Dobroć sama jest siłą.
Dobroć nie musi zwyciężać:
dobroć jest nieśmiertelna.
Być może zaczęło się nasze życie po życiu. Pewnie jeszcze nie wiemy, jakie formy przybierze. Ale jeśli nawet będzie trwało chwilę, kilka chwil, t a c h w i l a b ę d z i e
m a t e r i a l n a. Z nich składa się ziarnisty świat.

Błysk flesza
Wiersze Juliana Kornhausera, jednego z najwybitniejszych twórców pokolenia 68, mają
wpisane w siebie zbiorowe złudzenia i mity, razy i urazy. Zrodzone z marcowego przebudzenia świadomości, świadomość tę przez lata współkształtowały, uczestniczyły w jej triumfach i
klęskach. Dla autora Zjadaczy kartofli najważniejsze są tu dwa kręgi tematyczne – temat
wspólnoty i temat fałszywego alarmu.
W s p ó l n o t a – to magiczne słowo pokolenia, które chciało robić miłość zamiast wojny,
w teatrze sięgało źródeł, a zanim rozproszył ich los po świecie, stworzyło podstawy kultury
alternatywnej. Wspólnota, ta próba realizacji utopii i uczuciowy liczman, w poezji Kornhausera zawsze należy już do przeszłości. Jest chwilą wspomnień:

Siedem lat temu opowiadaliśmy sobie Jak będziemy żyć
Nasze głowy były piękne jak wiosna.
Każdy z nas mieszkał na innej ulicy
Ale nasze mieszkania były podobne do siebie
Jak wiersze które rosły na biurkach
Teraźniejszość – jałowy czas, w którym obraca się podmiot wiersza – jest ciągle o jakiś
element przeszłości uboższa. Rozpadają się recepty na życie, nikt już nie chce naprawiać
świata, kurczy się oddech wiersza, wygasają stare przyjaźnie. Wobec każdego teraz istnieje
bogatsze odeń wcześniej. Owszem, jest w tym żal za znikającą młodością, która była świętością i świętem: Wolfang Lefevre z wiersza pod takim tytułem myśli o etacie, nie o pracy partyjnej, bo nie jest już taki młody. Ale nie tylko to. Nic w owym temacie nie ma z nostalgii,
jest natomiast rachunek strat (każde teraz jest przecież uboższe od każdego wcześniej), bo
temat ów wiąże się z tematem f a ł s z y w e g o a l a r m u.

Kazaliśmy odegrać hymn, sami zaszywając się
w gąszcz liter, które stawiały urzędy.
Nie staliśmy na baczność i matki pluły
nam w twarz, trzymając w rękach oprawione
w skórę modlitewniki. Samochody z czerwonego
sukna przejeżdżały obok, rzucano petardy,
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a my trzymając wysoko, ponad głowami, sztandary,
uśmiechaliśmy się znacząco do siebie. Wiedzieliśmy
że to tylko generalna próba, fałszywy alarm,
który dla niektórych stał się jedyną szansą awansu.
Ale nieważne akurat, kiedy ów alarm – cóż, że fałszywy? – miał miejsce. Nasza powojenna historia składa się przecież z takich powracających prób generalnych, po których jedni –
jak w wierszu Już nieświeży oddech pochodu – z małych pluszowych niedźwiadków odbudowują sobie serca i sumienia, drudzy nie mają już dokąd wracać. Bo jednak alarm był. 24
września 1973 r. poeta zapisał: byliśmy na wojnie krótkiej jak błysk flesza.
Ta wojna, ten błysk flesza to przede wszystkim oślepiające światło. Jeśli nawet nic nie
zmieniło w realnym świecie, całkowicie przebudowało świadomość. Odtąd należało zacząć
myśleć inaczej, dokonywać wyborów.
Oto stoją jeszcze razem, jak na migawkowej fotografii. Ale już jedni z nich myślą o awansie, świadomi, że byt określa świadomość, drudzy trzymają jeszcze zamknięte oczy. Tych
poraził Apollo, jak niegdyś w górzystej Owernii Hölderlina. I będą szaleni. Będą kochać i
przeklinać ojczyznę, pisać ekstatyczne hymny, wierzyć w Freistadt, pożądać wspólnoty. W
stolarzu odkryją przyjaciela i dana im będzie łaska szczegółu. Jedni z nich napiszą traktaty
poetyckie, drudzy – ody do wielości.
Hölderlinowi poświęcił Kornhauser jeden z najpiękniejszych wierszy, Klasztor w Maulbronn:

Czymże dla ciebie jestem, czymże jestem, ojczyzno,
nawet bóg wsparty o pień wiązu odwraca
głowę z żalem, wszystko, co zabiera pamięć,
wpada do ognia jak książki, w których Bordeaux
lśniąc złowrogo chwyta w macki mieszczaństwa
początkujących poetów. Synem żałoby, bowiem kto
z cierpienia szyje sobie powiewne szaty, uchodzi
za budowniczego czystej wiedzy. Rozkoszą jasności,
w której kąpie się chłopięca dociekliwość
szczegółu, a ogrody nadrzeczne przyciągają świętych.
Stolarzem, którego ręka nigdy nie zachwiała się
pod ciosem siekiery, bo jest on przyjacielem
obłąkanych i nienawidzi Hegla. A Hegel wbrew
opiniom ludzi z Tübingen nie tylko żyje ze
sprzedaży złotych zegarków szwajcarskich,
ale zabija rozum.
Ekspresjonistyczna poezja pierwszego tomu Nastanie święto i dla leniuchów opowiada się
całkowicie po stronie Hölderlina – wbrew Heglowi, który zabija rozum. Pełna jest rozpaczy i
krzyku, żaru i lodowatych fraz. Ale przecież tego, który wolność uczynił uświadomioną koniecznością, całkiem zignorować nie może. Naszym światem, najmarniejszym z marnych, nie
greccy bogowie przechadzają się, ale rozpuszczone przez Hegla demony. To ich słyszymy
zew, to one ogłaszają próbne alarmy i każą podpisywać cyrografy. Choćby po to, by uchronić
kilka wierszy których nie ma w tej książce.
(Wit Jaworski jest autorem poematu Przyczynek do dziejów sentymentalizmu. Hegel i
Hölderlin. Ów tekst staje się powoli jednym z najważniejszych przyczynków do dziejów niegdysiejszej grupy Teraz, choć nie wiem, doprawdy, jeszcze nie wiem, jaki jest ostateczny
podział ról. Być może zresztą role są tu zmienne.)
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Drugi tom Kornhausera wypowiada wojnę heglowskim bogom konieczności dziejowej. Ta
próba poezji politycznej ma wpisaną świadomość przegranej. Bo napięcia między rzeczywistością a jasną jej świadomością nie jest w stanie utrzymać żadna fraza. Pęka. To nie tylko
krytyka języka i jego zafałszowań, idea droga poezji tamtego okresu. Ani lingwistyczne gry,
które miałyby doprowadzić do zerwania masek pozorów i obłud bądź do wyważenia w zero w
dwóch sprzecznych zeznaniach. W latach siedemdziesiątych literatura polska przeżyła zasadniczy kryzys językowy, którego jedno ze świadectw przynosi poezja autora Stanu wyjątkowego.
Historia tego kryzysu jest do napisania. Trzeba będzie któregoś dnia zebrać tak rozproszone zjawiska, jak próbę Karpowicza stworzenia języka bez świata i notowany przez Białoszewskiego świat językowej magmy; literackie zapisy socjodramy i pejzaży wewnętrznych;
poszukiwania nowej polskiej frazy dokonujące się pod wysokim protektoratem Miłosza; dążenie do krystalicznej czystości w poezji i do barokowej ornamentyki w prozie; rewolucje
artystyczne i. posłania moralne. Trzeba będzie zrozumieć, że tak pozornie odległe zjawiska,
jak językowy Grand Guignol Łozinskiego i homiletyczne wiersze Krynickiego mają wspólny
rodowód. Biorą się z kryzysu językowego początku lat siedemdziesiątych – z z a ł a m a n i a
j ę z y k a d i a l e k t y c z n e g o.
Ten język potrafił utrzymać w ryzach stronę podmiotową i przedmiotową, wyznaczał taką
trajektorię frazy, wzdłuż której obie strony odczytywane być mogły jako różne przejawy Tego
Samego. W tej pokrętnej realizacji klasycznej zasady adequatio rei et intelectus rzeczywistość
była rozumna a rozum władał rzeczywistością. Wojna krótka jak błysk flesza nic nie zmieniła
w rzeczywistości, zmieniła natomiast świadomość, zasada przystawalności nie mogła być
zatem utrzymana. Ci, którzy jeszcze wierzyli w jej możliwość, poddawali język coraz wymyślniejszym torturom. Innym – jak Kornhauserowi – rozpadał się już w trakcie mówienia na
rzecz i doznanie:

Daję ci jabłko, które
powiedziało: zjem twoje zęby, daję ci nóż,
który krzyknął: ja nie myślę, daję ci różę,
która milczała do krwi.
W tym fragmencie wiersza z pierwszego tomu rzecz mówi, krzyczy, milczy. Rzecz – zakrzepła chwila.
Przeszłość i chwila – jedyne formy czasu, istniejące w poezji Kornhausera – biorą się właśnie stąd. Są pochodną kryzysu języka dialektycznego.
Czas dialektyki był czasem totalizacji, nieustannym wzrostem świadomości. Każdy kolejny moment na meandrycznej osi czasu zawierał w sobie momenty poprzednie i zapowiadał
nowe. U Hegla, który zabija rozum, dokonywała się koncentracja, dopóki dzieje nie zakrzepły
ostatecznie pod matowym słońcem Rozumu.
Zamiast łagodnego światła był ostry błysk flesza. Zamiast wzrostu – rozbieranie barykady,
bo każde teraz jest uboższe od każdego wcześniej. Toteż poezja Kornhausera nie narasta, lecz
rozprasza się we wszystkich kierunkach. Ta oślepiająca jasność rozbiła czas na serię niezależnych chwil. Nie można wrócić do czasu sprzed wybuchu; choć był to fałszywy alarm, nie
zmienił rzeczywistości, przeobraził umysły i serca. Trzeba natomiast tym niepodległym
chwilom, wydartym grawitacji, nadać materialność. Najzupełniej dosłownie budować
p r z e d m i o t y z e s ł ó w. Nizać łańcuszek chwil z gorzkim pytaniem na ustach: naprawdę nie wiem / nie wiem czy wiersze są jeszcze nieśmiertelne / czy pomagają żyć. Bo
wreszcie kiedyś przychodzi ta chwila: Nagle spostrzegłem, że już nie śnię.
Literatura polska po roku 1968 obudziła się wewnątrz przedmiotu ze słów. Nie musi już
pukać do wrót kamienia, bo wbrew strażnikom przekroczyła kafkowską bramę Prawa. Język
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dialektyki okazał się językiem martwym, gdy odkryto, że wewnętrzna prawda piszącego objawia się w używanym przezeń języku. Nie może to być jednak wyświechtany zbiór komunałów ani mowa niczyja. Istnieje tyle języków, ile istnieje indywidualnych prawd, jednostkowych użyć językowych. Słowa mają ciężar losu, gdy widziane są w blasku
r ó ż n i c y. Dziś chodzi o to, by tę różnicę ocalić, zachować suwerenność przedmiotu ze
słów.
Pod tym kątem widziana poezja Kornhausera ujawnia niespodziewaną konsekwencję.
Ekstatyczne, odśrodkowe frazy pierwszych wierszy poddawane są coraz większej materializacji – to jak gdyby świadomość krzepła w rzecz... Jak gdyby język, który – giętki jak bat
zmuszał rzeczywistość do posłuszeństwa i narzucał jej swoje prawa (jak w wierszu Przemówienie), stawał się teraz posłuszny rzeczywistości, osiągnąwszy konkretne miejsce w przestrzeni praktyk społecznych. Ostatni tomik poety Hurrraaa! przedstawia taki ziarnisty świat,
materialne strzępy logosfery:

Ależ wzory niegospodarności płyną nierzadko
z wyższych szczebli zarządzania przemysłu
i naprawdę, nie można mieć o wszystko pretensji
do robotnika czy do jego majstra /.../.
Spróbujcie wyobrazić sobie ten obraz. Błysk flesza. To godzina zero, gdy pęka fraza i czas
zostaje rozbity na mozaikę niezbieżnych chwil. Ale kolejne kręgi fali uderzeniowej nie zanikają jak rozchodzące się kręgi na wodzie, gdy rzucić w nią kamieniem; to, co najpierw było
tylko ruchem, ulega materializacji. Wyłania się ziarnisty świat, teatr mowy, realny pejzaż
zaciśniętych ust i pięści.
To nie tylko metaforyczny skrót poezji Kornhausera. To także obraz naszej historii najnowszej. Wydawało się – kolejna godzina zero powojennej historii na chwilę oświetli tłum,
który znowu zamrze w niemocie. Stało się inaczej. Ten tłum przestał być tłumem, bo rozpoznał się w swoim językowym jestestwie. Nawet skazany na milczenie wie, że milczenie to
cała jedna m o w y – c z ę ś ć. To milczenie nie jest brakiem w przestrzeni praktyk społecznych: jest znaczące. A jeśli poznamy odpowiedź, jak przedmiot ze słów ocalić, jak ochronić
inność w świecie, który inności nie toleruje, nadejdzie ona z tej przestrzeni.
VI. 1983
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II. KATAKUMBY
Nie sądź, proszę, z mego osobistego zachowania, ze jestem wrogiem modernizmu.
Wszystko to jest doprawdy piękne, pełne dobitnie wypowiedzianych ostrych wrażeń i nieosiągalnie szczere. Sam bytem taki jak oni. Ale oprócz dojrzałości, którą daje starość, istnieje
jeszcze dojrzałość, którą osiągamy nie my, ale życie, przedmioty, pojęcia i zadania stawiane
przez czas. Po tym wszystkim, co widzieliśmy, przeżyli i znieśli w ciągu ostatnich dziesięcioleci, nie mam prawa zachować wierności dla tak dogodnych wczesnych sposobów wypowiedzi. Muszę przygotowywać się do czegoś trudniejszego i bardziej niezwykłego. Muszę,
nawet jeśli ten obowiązek okazałby się niebezpieczny, stać się uchwytnie szczerym.
(Borys Pasternak)

Kobieta idzie ulicą, je rybę.
Chłód pierwszego dnia. września,
ostatnie krople deszczu,
zapach ryby.
Kobieta daje dziewczynce białe pasmo
wędzonego mięsa.
Idą ulicą.
Rozmawiają, jedzą rybę.
(Jan Polkowskł: Katakumby)
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SOCJOCDRAMA
Anonim
Wśród czasopiśmienniczych rytuałów szczególne miejsce zajmują redakcyjne dyskusje o
temacie współczesnym w prozie. Ale tylko naiwny czytelnik szukałby tam rzeczywistych
diagnoz i – przede wszystkim – możliwych do spełnienia postulatów. W istocie satysfakcja
czytelnicza, jakiej dostarczają owe ćwiczenia dialektyczne, bierze się z kulturowego wtajemniczenia odbiorcy i jest wprost proporcjonalna do jego stopnia. Naiwny konsument przeżyć
nie pójdzie do teatru drugi raz na Hamleta, bo już to widział; odbiorca wtajemniczony przymierzy setne przedstawienie do siedemdziesiątego ósmego – odkryje w nich zastanawiające
zbieżności i znaczące odstępstwa od kanonicznego tekstu, dostrzeże nowe oświetlenie, doceni
umiarkowany konserwatyzm, pokłoni się szalejącej awangardzie. Tak i tu: czytelnik, który
dostąpił inicjacji, dostrzega spektakl, nie słowa – spektakl, którego tekst kanoniczny jest tak
doskonale znany, że nie ma nawet specjalnej potrzeby go przypominać. Bo temat współczesny – oto zwyczajna konkluzja dyskusji – jest wielkim nieobecnym naszej literatury. Duch
ojca, przeniesionego w niebyt przed laty kilkunastu, przyzywa naszą literaturę do czynu, ale
ta, uwikłana w strukturalne opozycje binarne (być albo nie być), pogrążona w bagnie introspekcji, nie jest w stanie odpowiedzieć na wezwanie realizmu. Trwa w hamletycznym geście,
ku pożytkowi kolejnej dyskusji.
Gdyby Balzak dziś żył, pisałby dla telewizji – stwierdził w salonie tej największej z gazet
Andrzej Mularczyk. Wówczas też ów jeden z twórców serialitury wyznał, że zasada, jakiej
hołduje, brzmi: Nieważne, czy to jest prawdziwe, ważne, że jest prawdopodobne. Ta dewiza
to podstawowa zasada realizmu. Realizm prawdopodobieństwo, a nie prawdę umieszcza u
swych podstaw. To, co nieprawdopodobne, choć prawdziwe – straszliwy wyjątek – nie mieści
się w jego polu widzenia, bo nie odpowiada zasadzie p o d w ó j n e j l e k t u r y: zdarzenie,
fakt, postać przedstawiają siebie, ale równocześnie są reprezentantami szerszej klasy, grupy,
powszechnika, idei. Realizm jest może najważniejszym składnikiem kultury alegorycznej, o
której pisał Stefan Chwin, bo w jego istnieniu kultura ta znajduje wygodne usprawiedliwienie.
Tymczasem konstrukcyjny element powieści tego typu musi w jakiejś mierze odpowiadać
wcześniejszym oczekiwaniom, nim zostanie włączony w ogólną architektonikę dzieła. Naiwne jest mniemanie, że realizm to najbardziej oczywisty – najbardziej niejako naturalny – sposób przedstawiania rzeczywistości. Jego kariera zamyka się w określonych przedziałach czasowych – pokazał to zresztą marksizm – i rodzi się z napięcia miedzy empirią a powstającą
ideologią. W momencie gdy ideologia okrzepnie, poetyka ta stacza siej do poziomu ilustratorstwa. Modelową rekcją był oczywiście realizm socjalistyczny, ale to samo doświadczenie –
tym razem negatywnie – powtarza dwudziestowieczna powieść, której perypetie zostały opisane w dwu książkach Burka: niemożność stworzenia całościowego światopoglądu rozbija
strukturę powieści realistycznej, zamiast powieści powstaje hybrydalny twór, odwzorowujący
wielokształtność świata. Książki Burka to druga strona analiz romansu produkcyjnego: i jedne, i drugie opisują klęskę pewnego sposobu mówienia o rzeczywistości, językową granicę,
pozą którą jest to, o czym trzeba milczeć. Rzecz jasna, różne są sposoby milczenia.
W swoistym bestsellerze ostatniego czasu – w Pamiętniku moich książek Romana Bratnego – przeczytać można wielką pochwałę realizmu: Bo też w moim osobistym przekonaniu
realizm bliższy jest dialektycznie złożonej prawdzie, gdyż nie ma w nim luzów pozwalających na łatwe niekiedy symboliczno-metaforyczne skróty. Nie chodzi mi tu oczywiście o
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sprawę realistycznego szczegółu, chodzi o sprawy pełni. Przypuszczam, że dopiero z takich
pozycji szukać można miejsca dla tak potrzebnego literaturze współczesnej krytycyzmu, dopiero z tych pozycji dojdziemy do autentycznego optymizmu, który nikomu nie będzie przypominał niesławnego lakiernictwa. Tymczasem sama treść pamiętnika jest zaprzeczeniem
tych wyznań: opis realistycznych praktyk autora jest szkołą uników, które prowadzą ku nazbyt zaokrąglonej pełni, realistyczny szczegół zamienia się w personalną anegdotę, bliską
wspominkowym donosom Putramenta.
Przytoczone wyżej stwierdzenie Mularczyka o Balzaku naszych czasów jest okrutnie
prawdziwe. Bo w istocie – cóż nam dziś zaproponować może realizm? Miedzy niemożnością
ideologii a jedynie słuszną ideologią jest tylko droga groteski, tym gorzej, jeśli mimowolnej.
Dlatego sądzę, że jest to poetyka do cna wyeksploatowana i nie zgotuje nam większych niespodzianek niż kolejne odcinki telewizyjnych seriali nadawanych po Wieczorze z Dziennikiem.
Ale realizm ma jeszcze jeden aspekt: to założony system porozumienia, lekturowa konwencja, która pozwala odbierać dzieło jako realistyczne. Jeszcze raz wracam do wspomnianych na początku dyskusji. Myślę, że nie tyle brak dzieł podejmujących temat współczesny,
lecz fakt, że dzieła te, o ile nie grzęzną w stereotypie, owej konwencji nie realizują, każe kończyć dyskusje tonem minorowym. Inaczej mówiąc, realistyczny horyzont oczekiwań nie pozwala dostrzec tego, czego istnienia uprzednio nie założył.
Owe normy lekturowe wykłada w sposób maksymalnie jasny jeden z bardziej czynnych
młodych krytyków, Andrzej W. Pawluczuk w tekście Moja krytyka. Cytuję wyłącznie w celu
ilustracyjnym: Dzieło literackie jest dla mnie komunikatem o rzeczywistości i badając je
krytycznie, staram się wyłowić z niego przede wszystkim informacje o świecie. /.../ przyjmuję, że świat jawi się człowiekowi jako rzeczywistość zrozumiała, jako przedmiot poddawany
jego działaniu. Dlatego na pierwszym etapie krytycznego rozpatrywania dzieła skupiam się
wyłącznie na jego funkcji komunikatywnej. /.../ skupiałem się prawie wyłącznie na bohaterach tych utworów i z ich działań starałem się wywieść, co na temat świata mają ci pisarze do
powiedzenia. /.../ W zasadzie na odczytaniu komunikatywnego znaczenia utworu kończę
swoją działalność krytyczną. Czasem /.../ staram się zbudować model obecnej sytuacji literatury i kultury i zapytać, jak on przystaje do tej funkcji i literatury narodowej, którą ukształtowała nasza tradycja ostatnich dwustu lat.
Lekturę realistyczną (imię jej wyznawców Legion, tylko nie wszyscy zdobywają się na
tyle prostoduszności co ów młody krytyk) charakteryzują zatem cztery założenia: 1) dzieło
literackie jest komunikatem o rzeczywistości i przedstawia pewien jej fragment; 2) bohater
utworu powinien być reprezentatywny – poprzez jego zachowania i losy odczytać można charakter związków ze światem i przekonania autora; 3) rzeczywistość literacką można i trzeba
przymierzać w celu oceny czy to do modelu literatury narodowej, czy to do przyjętego obrazu
świata i społeczeństwa; to, co poza literaturą, jest sprawdzianem literackiej fikcji – toteż 4)
znaczenie utworu można sprowadzić do jego funkcji komunikacyjnej. Realizm usprawiedliwia wiec to, co Althusser nazwał religijnym mitem lektury – w powieści jak złoty samorodek
tkwi idea, która wystarczy wydobyć, by wiedzieć już o niej wszystko.
Nie zawsze jednak lektura realistyczna jest obojętna poznawczo. Czasami jej metody zniekształcają (jak w przypadku Andermana, o czym dalej) sens powieści. Czasem powieści są
pisane przeciw niej. Najwyższa więc pora na
p r z y k ł a d p i e r w s z y.
Do powieści Jerzego Pluty Sto czyżyków dołączone zostały dwa świadectwa odbioru.
Pierwsze zawarte jest w słowie wstępnym Edwarda Balcerzana. Drugie – w odautorskim posłowiu: Pluta przytacza tam wątpliwości znajomego, który przeczytawszy maszynopis książki
nie dostrzegł w jej bohaterze, Piotrze Czyżyku, postaci na miarę naszych czasów.
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Lektura Balcerzana widzi w utworze, słusznie zapewne, kreację językową. żywy, barwny
język współczesności, jego różne poziomy leksykalne od polszczyzny urzędowej, poprzez
potoczny język ulicy i quasi-inteligenckie rozmówki, aż po próby kształtowania prywatnego
stylu wypowiedzi w monologach bohatera – to, zdaniem Balcerzana, autentyczna wartość
powieści. Ale równocześnie jest to język jakby odstający od niesionych przez siebie treści:
jego bogactwo skrywa wątłą, choć dobrze skonstruowaną fabułę i obiegowe stereotypy myślenia. Dlatego, powiada Balcerzan, jest to powieść o tandecie: językowy blichtr, złocenia i
szamerunki stwarzają złudzenie czegoś innego, niż jest w istocie – po zdrapaniu zewnętrznej
pozłotki pozostaje jedynie gips.
Lektura anonimowego znajomego, o której opowiada Pluta, widzi – odwrotnie – w powieści tej rzecz o rzeczywistości. Współczesność, jego zdaniem, to autentyczna wartość książki.
Ale równocześnie ten obraz rzeczywistości jest jakby nie całkiem taki, jaki powinien być: ot,
jakieś naiwne wspominki, tylko tytuły gazet, a nie przemyślane komentarze i wybory, obłapianki zamiast miłości, w miejsce rzeczowej dyskusji światopoglądowej monolog do jamnika
wygłoszony, zamiast panoramy społeczeństwa rekonstrukcja głupawych snów. Nie przesłanie
do Historii, ale naiwna odpowiedź na anonim, który ugrzęźnie w przepastnych biurowych
aktach. Dlatego, powiada ów nie znany z imienia czytelnik, jest to powieść o niewłaściwym
punkcie widzenia: współczesność tej książki jest daleka od Spraw Ważnych i Wielkich, Które
Obchodzą Nas Wszystkich – wystarczy przyjrzeć się lepiej stu epizodom dzieła, by stwierdzić, że za bezładną krzątaniną i sztafażem Wrocławia A. D. 1976 skrywa swoją kapryśną
naturę zwyczajny mięczak, a nie bohater naszych czasów. Bohater będący warunkiem sine
qua non powieści realistycznej.
Oba przedstawione wyżej sposoby lektury mają jedną cechę wspólną – oba autorytatywnie
odpowiadają na pytanie: jaki jest Piotr Czyżyk? Balcerzan: Piotr Czyżyk, bohater powieści,
stanowi – jeżeli tak można powiedzieć – wytwór wszelkich możliwych tandet naszej rzeczywistości. /…/ Czyżyk jest powierzchowny i zachłanny. /…/ tandeta wystarcza mu z grubsza.
Nieznany czytelnik: To raczej leniwiec, chyba sam nie wie czego chce od życia i od ludzi.
Cóż to, chciałby niezauważalnie prześlizgnąć (i przepłynąć) przez życie? Zważmy jednak na
punkt wyjścia książki: rzecz zaczyna się tym, że jej bohater otrzymuje kopię anonimu z pewnej instytucji. Ów anonim autorytatywnie odpowiada na pytanie: jaki jest Piotr Czyżyk? Cały
wysiłek bohatera zmierza do rozbicia tego obrazu. Chciałby w jego miejsce stworzyć inny,
prawdziwy obraz, ale próby te każdorazowo niweczone są przez sytuację (rzeczywistą i językową), w jakiej się znajduje. W redagowanej z dużym nakładem sił odpowiedzi na anonim
zostaje określony przez biurokratyczną polszczyznę i światopoglądowy horyzont, jaki zakłada
ten sposób wypowiedzi. We fragmentach narracji pseudoobiektywnej – przez behawioryzm
słów i gestów; w duszoszczipatielnych przemowach do jamnika – przez wirtualnego odbiorcę
i jego zespół oczekiwań. W zanotowanych fragmentach snów – przez groteskowe anegdoty.
Czy można łatwo przechodzić do uogólnień, traktować poszczególne fragmenty książki jak
elementy układanki, które umieszczone na właściwym miejscu dadzą obraz jedyny i prawdziwy? Czy nie jest to powieść o niemożności stworzenia takiego obrazu? Rzecz nazywa się
przecież Sto czyżyków.
Jaki jest Piotr Czyżyk… Punktem wyjścia powieści i jej motorem napędowym była gotowa odpowiedź na pytanie: a n o n i m. Czytelnik poznaje jego treść tylko pośrednio, przez
słowa i zachowania Piotra. Ale w trakcie czytania, poprzez nawyki lekturowe, tworzy pewien
obraz bohatera książki, określa kim jest Piotr. Zapomina, że w ten sposób automatycznie tworzy to, z czym Piotr walczy od początku. Inaczej mówiąc, każda lektura, która chce odpowiedzieć na pytanie: jaki jest, kim jest Piotr Czyżyk, nieuchronnie uzupełnia brakujące ogniwo
książki. Recenzent, który widzi w Piotrze bohatera powieści realistycznej, czytelnik, który
ocenia Piotra zgodnie z pewnym zespołem oczekiwań (mniejsza oto, indywidualnych czy
stereotypowych) mimowolnie staje się autorem anonimu.
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Margines
Przywoływana wyżej lektura Balcerzana jest lekturą formalistyczną. Język uznaje za ostateczną rzeczywistość dzieła, toteż wokół niego organizuje rozumienie i wyjaśnianie; ale język
ów zostaje w lekturze uprzedmiotowiony; dlatego możliwe jest podejście doń z chłodną ironią
badacza. Tandeta? Może tak, może nasza lepsza wiedza pozwala na taką ocenę. Ale skąd bierze się ta lepsza wiedza, co pozwala nam zająć pozycję niezaangażowanego obserwatora?
Miejsce w społecznej stratyfikacji? Status naukowca? Bagaż lektur i przemyśleń? Ideologia?
A jeśli ideologia, to jaka, jak porządkuje rzeczywistość, jakie wprowadza miejsca niewidzialne?
Wydaje się, że formalistyczna lektura jest bliźniaczą siostrą realistycznej, słabszą na dodatek, bo rezygnuje ze związków ze światem i poprzestaje na jego odbiciu. Charakteryzują ją
cztery założenia: 1) dzieło literackie jest komunikatem językowym; 2) język utworu zawiera
mnogość sensów; punkt ich skupienia – ośrodek krystalizacyjny – pozwala odczytać naturę
przedstawienia i przekonania autora; 3) wobec językowej rzeczywistości dzieła należy przyjąć pozycję niezangażowanego obserwatora; 4) znaczenie utworu można sprowadzić do jego
funkcji estetycznej. Założenia te są biegunowym przeciwieństwem przedstawianych z okazji
lektury realistycznej: ale Życie i Abstrakcja przylegają do siebie ściśle jak awers i rewers tej
samej monety.
Ż y c i e i a b s t r a k c j a… To pseudonimy dwóch praktyk lekturowych, ale nie tylko.
Normy czytania nie powstają przecież w próżni, tworzą je dzieła literackie, które każą się
odczytywać tak, a nie inaczej. Rewolucje literackie rzadko rozpoczynają się od w gabinetach
naukowców i od – jak zawsze słusznych – postulatów krytyków. Opozycja Życia i Abstrakcji
określała sytuację literatury końca lat sześćdziesiątych. Ekstremalną literacką realizacją Życia
był tylekroć opluwany mały realizm, konwencja, która przez pozorny brak form, czysty zapis
doświadczenia i anegdoty zdawała się wykraczać z cesarstwa literatury ku Życiu, jakie jest.
Po przeciwnej stronie dorównywała mu radykalizmem szkoła lingwistyczna. Prawo rzymskie
nie działa. Przyznasz się do winy – pisał z innej okazji Adam Ważyk; w torturze, jakiej nieustannie poddawany był język, tkwiła nieprzeparta chęć udowodnienia mu przestępstwa, ale i
niejasna nadzieja, że poprzez szczeliny spowodowane językową destrukcją można będzie
dojrzeć niezafałszowany obraz świata. Jeśli grupa Orientacji Hybrydy uprawiała wówczas
teodyceę pozytywną, bo chciała stworzyć poetycki język powszechników, zbierający całość
ludzkiego doświadczenia, to celem lingwistów była teodycea negatywna. Brak owej summy
był najlepszym dowodem na summy istnienie – w tej zresztą postaci doświadczenie to zostało
spożytkowane przez Nową Falę.
Początek lat siedemdziesiątych radykalnie odwraca sytuację. Symbolicznie można by to
ująć tytułami dwóch książek. I tak Zmowa obojętnych Mieczysława Orskiego pokazywała, że
programowo flirtujący z Życiem mały realizm jest tylko i wyłącznie konwencją, filtrującą
jakąkolwiek prawdę o świecie, roztapiającą się w abstrakcyjnej anegdocie. Z drugiej strony
Nieufni i zadufani Stanisława Barańczaka dowodzili, że literatura Abstrakcji ma nadspodziewanie wiele do powiedzenia o Życiu.
Proces odwracania perspektyw wyznaczył literackie doświadczenie Nowej Fali. Moim
zdaniem największą zdobyczą tego ruchu jest odkrycie p o z y c y j n o ś c i p r a w d y i
wypracowanie sposobów jej zapisu. Nowa Fala postawiła pewną diagnozę: prawda wypowiedzi zależy od jej czasoprzestrzennej lokalizacji. Prawda tu i teraz może być różna od prawdy
obiektywnej; subiektywny punkt widzenia jest równie ważny co pojawiająca się w makroskali
prawidłowość. W systemie radykalnej opozycji Życia i Abstrakcji prawda była zawsze abstrakcyjna i z abstrakcyjności tej czerpała atrakcyjność. Życia mogła dotyczyć tylko anegdota,
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nie aspirująca do rangi powszechnego prawa. Margines. W systemie myślenia literatury końca
lat sześćdziesiątych ż y c i e b y ł o w y j ą t k i e m
p o t w i e r d z a j ą c y m r e g u ł ę a b s t r a k c y j n e j p r a w d y.
Natomiast gdy Adam Zagajewski pisze:

przestańcie nas oszukiwać filozofowie
praca nie jest radością nie jest najwyższym celem
praca jest potem śmiertelnym
– bynajmniej nie zaprzecza słowom z Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych. Pokazuje
natomiast, jak słowa te zostały zdegradowane do poziomu obiegowych komunałów, co następuje zawsze, gdy myśli zostaną wyrwane z kontekstu historycznego, gdy zapomina się o pozycyjności prawdy. Jedynie ta prawda zasługuje na swe miano, która osadzona jest w konkrecie historii. Definicja pracy jako potu śmiertelnego jest przecież także komunałem, ale komunał ten dla podmiotu wiersza ma sens, bo określa jego doświadczenie. Nie można więc poprzestać na tej drugiej definicji, bo jest ona prawdziwa tylko dla tego oto doświadczenia. W
miejsce abstrakcyjnych prawd i prawdziwych konkretów literatura powinna przedstawiać –
przypominam jeden z podstawowych tekstów Świata nie przedstawionego – walkę konkretu z
symbolem.
Niewątpliwie, Nowa Fala miała swoje słabe strony. Do nich przede wszystkim zaliczyć
można – nazywam to tak – nadzieje transcendencji. W wierszach Barańczaka istnieje podskórne przekonanie, że wzajem sprzeczne człony zrównoważą się w doskonałej asymetrii i w
wyniku ich anihilacji powstanie prawda bezwstydna i naga. Podobnie z mityczną już formułą
mówienia wprost , która wyradzała się niekiedy w desperacki krzyk. Nowa Fala jak gdyby
wierzy, że istnieje gdzieś – poza granicą ciała, a może wewnątrz niego, poza kołowrotem dni,
a może właśnie w jego centrum – to miejsce, gdzie słowa przylegają do znaczeń, a idee do
potocznego doświadczenia. Zapowiada nieustanną walkę konkretu z symbolem, ale wierzy w
wyczerpywalność tej walki, w taki moment, gdy przeciwieństwo między Życiem a Abstrakcją
zostanie zniesione i zjawi się ta trzecia – Prawda. Dlatego zapomina niekiedy o pozycyjności
prawdy, biegnąc na przełaj – zbyt szybko – ku przewidywanemu miejscu jej pobytu. Nie
uwzględnia wówczas sposobu, w jaki odbywa się. jej społeczny obieg – że jest szeptana pokątnie, podawana z ust do ust – i ostateczną, głośno wypowiedzianą wiadomość przyjmuje za
objawienie. Nowa Fala nie dostrzegła – a może raczej nie chciała już dostrzegać – zabawy w
głuchy telefon, w jaką ileś tam lat temu nauczyliśmy się grać. A właśnie ta zabawa, a nie wątpliwa, zniekształcona w obiegu rewelacja, wydaje się szczególnie ważna.
Sięgnijmy przeto po
p r z y k ł a d d r u g i.
Debiutancka powieść Janusza Andermana – Zabawa w głuchy telefon – sprawiła recenzentom niemało kłopotu. Z jej okazji czytało się o wiecznym outsiderze w wojskowej kurtce,
z chlebaczkiem na ramieniu, czyta się o etosie ucieczki w najmłodszej prozie ze szczególnym
uwzględnieniem, czytać się pewnie będzie o bezprzedmiotowym buncie i braku wyższych
idei u pewnej części młodzieży na przykładzie. Prócz tego wszyscy recenzenci podkreślali
absolutny słuch językowy autora, zachwycali się folklorystyczną barwnością nieskodyfikowanej polszczyzny.
Rzec by można, że zostały uruchomione dwa stereotypy lekturowe, o których pisałem wyżej. Lektura realistyczna koncentrowała się na bohaterze: nie mogła więc nie dostrzec jego
pasywnej roli (wydawałoby się, bohaterem jest tu nie żywy człowiek, ale reporterski mikrofon), a dostrzegłszy tyle, nie mogła nie ocenić go z punktu widzenia założeń zawartych w
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dziele Homo creator. Ale robiąc to, dopisała równocześnie pewną ideologię dziełu, założyła,
ze ta ideologia jest w książce zawarta. Tak mogły pojawić się przezwy: pasywizm, outsiderstwo, niezaangażowanie. Przeczytana zgodnie z normami lektury realistycznej Zabawa w
głuchy telefon to powieść o niemożności pogodzenia indywidualnego Ja ze światem społecznego konformizmu, przed którym choć ucieka .się, nie ma ucieczki. Z kolei lektura formalistyczna biła pokłony przed językową sprawnością autora, dostrzegała zróżnicowanie mówionej polszczyzny, podkreślała werystyczną umiejętność zapisu. Ale robiąc to, nie mogła nie
dostrzec braku hierarchii różnych socjolektów, nieobecności zwierzchniego języka organizującego pozostałe. Wszystkie sposoby mówienia – od knajackiego bełkotu do inteligenckiego
gaworzenia – są traktowane tak samo: przedstawione w całej wątpliwej urodzie, wykpione.
Lektura formalistyczna tedy, pośrednią drogą, stawia tę samą diagnozę co poprzednia: Zabawa w głuchy telefon jest powieścią o braku hierarchii, o niemożliwości utożsamienia się z
jakimkolwiek językiem, bo każdy z nich tyle samo znaczy, a to znaczy – nic nie znaczy. Pozostaje zapis – chłodne outsiderstwo ducha, uciekającego od języka przez jego uprzedmiotowienie.
Dwa – zrekonstruowane tu jako typy idealne – sposoby lektury mają cechę wspólną: domagają się ujawnienia idei powieści, idei, która rozpisana na poszczególne sceny, jest możliwa do wyabstrahowania w niewielu zgrabnych zdaniach. W zabawie w głuchy telefon interesuje je przekaz, a nie narzędzia przekazu i pojawiające się szumy informacyjne. A jeśli nawet
stwierdzają brak przekazu, przypuszczają, że był założony na początku. To znaczy rozumieją
ów brak ideologicznie. To szczególnie niebezpieczne złudzenie lekturowe. Powszechność
czyni je niezauważalnym, bo przyjmowanym jako oczywistość: fabuła i narracja powieści są
przezroczyste względem ideologii niesionej przez dzieło. Przypominają pismo, na którym
wzrok niemal się nie zatrzymuje, bezpośrednio sięgając ku myślnemu kształtowi słowa.
Sprowadzona do takiej czysto negatywnej funkcji powieść Andermana (sprzeciw wobec
religijnego mitu lektury) byłaby jednak tylko czczą formalną grą, tylekroć podejmowaną w
licznych wersjach dzieła otwartego. W krytyce zostało to dawno opisane i umieszczone w
szufladkach z napisami: nieprzezroczystość językowa, autoteliczność etc. Zabawa w głuchy
telefon jest jednak czymś więcej. Dlatego po dwóch recenzjach – typach idealnych — chcę
przedstawić recenzję rzeczywistą: Zbigniewa Dominiaka Andermana dzieło otwarte, może
najciekawsze omówienie powieści (drukowane w Więzi). Pozwolę sobie na dłuższy, ale niezbędny cytat:
Anderman zdaje się wychodzić z założenia, że żaden podmiot nie potrafi objąć doświadczeniem poznawczym wszystkich możliwych elementów każdej sytuacji, w której się znajduje, ani wszystkich związków, jakie między tymi elementami zachodzą. Ten swoisty agnostycyzm ma daleko idące implikacje. Przy tych założeniach bowiem napisać powieść współczesną to nie uprawiać żadnej z dotychczasowych konwencji literackich – realistycznej czy
kreacyjnej. W obu punkt ciężkości spoczywa na narratorze czy narratorze-bohaterze. W
pierwszej wszechwiedza narratora (mimo różnych modyfikacji) nieuchronnie dominowała
nad świadomością każdej z innych postaci, w drugiej bogaty świat doznań narratora-bohatera
czynił mimowolnie z .nich jednowymiarowe manekiny. Anderman proponuje relacje bardziej
demokratyczne. „Zabawa w głuchy telefon” nie ma jednego konkretnego narratora, występuje
ich tu wielu. Ten, który wprowadza nas w świat przedstawiony w powieści, nie jest obdarzony większymi preferencjami od innych. Żaden bowiem z narratorów nie ujawnia się czytelnikowi w takiej formie, aby ten potrafił powiedzieć o nim więcej niż to, co narrator przedstawia
w chwili wypowiedzi.. Każdy z nich wynurza się z tłumu śpieszącego ulicą, jadącego tramwajem czy pociągiem, zapełniającego knajpę, melinę, akademik czy salon artystyczny. Albowiem nikt, kto jest uczestniczącym obserwatorem rzeczywistości, nie ma patentu na pełną o
niej wiedzę. Ani narrator, ani czytelnik, ani autor.
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Anderman tworzy specyficzną strukturę literacką, w której nie ma miejsc wyróżnionych.
Zamiast wertykalnej hierarchii, właściwej powieści realistycznej, proponuje układ horyzontalny. Każdy epizod, każdy narrator jest równie ważny. Nie znaczy to przecież, że – jeśli
wszystko jest ważne, nic nie jest ważne naprawdę. Twierdzenie takie zakłada istnienie prawdy abstrakcyjnej, która jeśli nawet powstała w wyniku empirycznej syntezy, swą mocą uogólnienia wiąże i uśmierca żywy konkret. Tu prawda jest wyłącznie pozycyjna: istnieje w informacyjnym szumie zabawy w głuchy telefon, przejawia się w grze na zwłokę między zdarzeniem i jego literackim zapisem. Prawda ogólna – jeśli można mówić o niej – jest sumą: ale nie
w sensie arytmetycznym, gdzie kolejne składniki znikają bez reszty w jednej wielkiej liczbie,
lecz w s e n s i e g e o m e t r y c z n y m: składniki te istnieją razem, ale i osobno, każdy w
swej indywidualnej niepowtarzalności. Nie wielość, lecz w i e l o r a k o ś ć, zachowana różnorodność konkretu, przestrzenna struktura wielu głosów.
Powieść Andermana jest nie tylko niewątpliwym osiągnięciem literackim. Nieprzypadkowo w cytowanej recenzji pojawia się potwierdzenie: Anderman proponuje relacje bardziej
demokratyczne. Przyzwyczajeni do innego typu powieści, do innego sposobu przedstawiania
wielkich struktur, sądzimy, że jest to powieść o m a r g i n e s i e. Ale niebezpiecznie szeroki
to margines – pełno tu robotników, artystów, studentów, redaktorów, gimnazjalistek. W istocie mówiąc: jest to powieść o marginesie mówimy coś innego: nie jest to powieść o statystycznych obywatelach. To właśnie on, statystyczny obywatel, zmora naszego myślenia, daje
się łatwo sumować, wpisywać w rubryki i struktury literackie, dla niego pisze się seriale, w
jego imieniu dyskutanci narzekają na brak rzetelnej prozy współczesnej. Okrutna przecież
bywa zemsta statystycznego obywatela, gdy wychodzi ze stanu statystycznej anonimowości.
Wówczas zamierają w bezruchu pióra i leje się krew.

Twój powszedni morderca
Język powieści Andermana jest językiem konkretu: ma materialną, namacalną niemal realność. Nie jest to język realizmu, tak przezroczysty, że niezauważalny: przeciwnie, ciągle podkreśla swoją obecność, funkcjonalność i afunkcjonalność, nie odsyła do przedstawionej rzeczywistości, ale każe przede wszystkim zatrzymywać się na sobie. Ale nie jest to też uprzedmiotowiony język abstrakcji, który byłby jedyną rzeczywistością, poddaną poznawczym i
artystycznym przekształceniom. Odwrotnie: każe przypuszczać, że za słowem kryje się zawsze coś więcej, pewien konkret, miejsce w społecznej przestrzeni.
Ten język nie tylko powieści Andermana, także innych dzieł ruchu, o którym piszę zasługiwałby na miano g e s t u j ę z y k o w e g o. Gest językowy posiada pewne znaczenie – jak
język realizmu. Posiada też materialną konkretność – jak język formalnej abstrakcji. Ale nie
wyczerpuje się w znaczeniowej materii i konkretnej formie. Jest również samą czynnością
wypowiadania, pewną praktyką, dokonującą się tu i teraz. Zachowuje swą pozycyjność, zdarzeniowy rozrzut w przestrzeni społecznych zachowań. Toteż nie może być oderwany od
czynności wypowiadania wyłącznie w celu ujawnienia znaczeń bądź poddania estetycznej
wiwisekcji.
Ma rację Henryk Bereza: w naszej literaturze pojmowano język jako słownik, a nie dzieło
społeczne. Dlatego pisanie powieści sprowadzało się do zadania kombinatorycznego z wchodzących w skład Słownika poprawnej polszczyzny elementów – a to ze względu na ich znaczeniową sprawność, a to formalne pięknostki. Dlatego tak trudno zrozumieć żywe słowo,
skoro przywykło się do zastępowania go tautologiczną definicją złożoną z innych słów wchodzących w skład słownika: słownik jest samowystarczalny, tworzy układ zamknięty, o tym
nie wolno nie wiedzieć.
Wobec gestów językowych, jakimi posługuje się nowa proza, krytyka jest prawie bezradna. Jej dotychczasowe narzędzia okazują się nieprzydatne: ani zdroworozsądkowe bądź ide57

ologiczne normy wsparte na postulatach realistycznych, ani wypracowane w strukturalistycznych laboratoriach metody analiz formalnych. To prawda, krytyka szeroko otwiera oczy, aby
nie przegapić tego, co Bereza nazwał rewolucją artystyczną w prozie.
Świadczy to, że zdaje sobie sprawę z niewystarczalności własnych narzędzi. Coraz częściej zauważyć się daje kwestionowanie niepodważalnego dotąd autorytetu: tekstu. Zamiast
wymyślonego i wymyślnego podmiotu lirycznego próbuje się wytropić rzeczywistego – z
krwi i kości – autora: co robi, jak myśli, co ukrywa, ba! jaki nosi krawat. Zamiast rozbioru na
części składowe świata przedstawionego przymierza się ten świat do rzeczywistości widzianej
i doświadczanej. Świat nie przedstawiony zamierza się uczynić sankcją literackiej fikcji, indywidualną biografię sankcją kultury.
W gabinetach literaturoznawców formalistyczne tendencje rodem ze strukturalizmu są w
wyraźnym odwrocie: honorowe miejsca zajęły teraz teksty późnego Heideggera, Gadamera,
Ricouera, w których mowa jest o nieustannym czymś więcej w języku. Ożywienie to jest, jak
mi się wydaje, symptomem niewystarczalności przestrzeni, w jakiej dotychczas obracała się
krytyka. A była to przestrzeń rozpięta między Życiem a Abstrakcją. Z jednej strony literaturoznawcy, dla których model strukturalistyczny był obowiązujący, przedkładali Abstrakcję. Z
drugiej strony życie upominało się o swoje prawa, Między Scyllą tekstu a Charybdą rzeczywistości miotał się szeregowy krytyk, nasłuchując a to podmiotu lirycznego, a to donosów
rzeczywistości i z największym trudem ustalając między nimi związki.
Myślę, że przyszedł czas, aby zastanowić się nad prawomocnością tego podziału. Ale
wówczas należy zrezygnować z idei świata jako tekstu, który jest całkowicie czytelny, gdy
zastosować doń właściwe normy lektury. Z wynikającej stąd funkcji krytyka jako tego, którego zadaniem byłoby sprawdzanie, czy normy te zostały zastosowane, bądź jak zostały zastosowane.
Trzeba zarzucić prosty układ komunikacyjny, w którym autor i czytelnik czy krytyk znajdują się po przeciwnych stronach, rozdzieleni barierą tekstu – obaj już dokonali lektury świata, obaj swoje wiedzą, tekst zaś jest ledwie poligonem, na którym sprawdzają perswazyjną
moc swego czytania. Rozumowanym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny.
Myślę, że jest inaczej. Obaj – i autor, i krytyk – czytelnik – jesteśmy po tej samej stronie,
oddzieleni barierą tekstu od miejsca, gdzie rodzi się sens. Ale też tylko tekst pozwala miejsce
to wyznaczyć. Dlatego krytyk musi zrezygnować z pozycji niezaangażowanego obserwatora
czy belfra przymierzającego literackie realizacje do wymyślonych idei. Muszą się nawzajem
uzupełniać. Tekst jest uchwyconym przez autora fragmentem tego, co nie nazwane, językowym gestem: nie wolno traktować go jako choreograficznego układu. Zrozumieć – znaczy tu:
powtórzyć, powtórzyć we własnym języku, sprawdzić nie tyle przystawalność, co funkcjonowanie. Nasz cel jest ten sam i obaj stoimy wobec tego, co przyjmować może różne nazwy:
miejsce narodzin sensu, świat nie przedstawiony, rzeczywistość, struktura społecznych wartości, przestrzeń praktyk społecznych.
W pisaniu tym przyszła pora na nutę bardziej osobistą. Powiem więc, że jak każdy chyba z
tej formacji myślowej, do której chciałbym się zaliczać, przeszedłem Dziecięcą Chorobę
Wielkich Słów. Najwspanialsze bajki dzieciństwa opowiadały mi wygrzebane na strychu,
przyżółkłe już nieco roczniki gazet. Brzozowskiego czytałem jak ewangelię (był to mój okres
kulturystyki duchowej). Dopóki nie spostrzegłem, że niczym nie jest tak łatwo manipulować,
jak wielkimi słowami: nawet najbardziej nieludzka doktryna przywdziewa płaszczyk humanizmu, człowieczeństwo usprawiedliwia wszelkie zbrodnie, wystarczy jeden dekret, by ojczyzna, naród i państwo znaczyły to samo. Wielkie słowa okazują się czymś na kształt projekcyjnego testu Rorschacha, gdzie w barwnych plamach każdy wedle swej dobrej lub złej woli
może dostrzec to, co chce. Owszem, jest to lekcja Brzozowskiego, ale różna od tej, do jakiej
nawołuje szeregowa publicystyka. Zwykło się mawiać, że przeciwstawne prądy ideowe kurtyzowały dzieło autora Idej, powołując się na jego myśli. Dlatego sumienie intelektualistów
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mogło spać spokojnie – to tylko koniunkturalna manipulacja, Brzozowski jest bez winy, my,
uczeni, nie odpowiadamy za to, co z produktami naszej pracy zrobią politycy. Ale może jednak – może jednak możliwość takiej manipulacji była w dziele tym zawarta, ukryta w gęstwie
wielkich i pięknie brzmiących słów? Wielkie słowa są bezbronne, każdy może w nich przeglądać się do woli. Język zaś jest czymś, więcej niż przedstawieniem, czymś więcej niż narzędziem. Potrafi wyzwalać. Ale potrafi też zabijać. O tym więc będzie
p r z y k ł a d t r z e c i.
W prozie Józefa Łozińskiego język jest czynnikiem podmiotowym, organizującym dzieło,
W nieustannym językowym paroksyzmie słowa łączą się ze sobą, rozpadają, tworzą trwałe
związki i momentalne skojarzenia. Olbrzymia ilość aluzji, cytatów i pseudocytatów, pęczniejące określenia, rozpędzające się przez kolejne przydawki we wszystkich kierunkach, składają
się na ten twór pozbawiony wszelkich norm i hamulców, barbarzyński. Istny solaryjski ocean
Lema: jedyna rzeczywistość, nieustannie budująca i niszcząca kolejne formy.
Jest to – wydawałoby się – język współczesnego inteligenta, który na bieżąco śledzi księgarskie nowości i humanistyczne nowinki, by w odpowiedniej chwili odpowiednim napomknięciem zamanifestować przejście na kolejny szczebel kulturalnej edukacji. Paradoksem
(rzeczywistości bardziej niż literatury) jest przecież, że inteligent ten wyposażony został w ów
język bez instrukcji użycia. Dlatego nieustannie wypróbowuje różne sposoby posługiwania
się nim, uruchamia najbardziej nieoczekiwane mechanizmy, stara się – na chłopski rozum –
wykorzystać informacyjny zasób sporego komputera. Niejako unaocznia różnicę między nieograniczonością nabytej wiedzy a normatywnością dziedziczonej kultury.
Język ów nie jest własnością żadnego z bohaterów. Przeciwnie – bohaterowie są tworem
tego języka, wyłaniają się z niego. W Pantokratorze jeden z momentalnych narratorów powiada: bo i kto będzie pamiętał moje imię, gdy krwawy duch tej opowieści zakończy swoje
dzieło! To on, krwawy duch opowieści, a nie kolejni, pojawiający się i znikający bohaterowie,
jest rzeczywistymi narratorem. W Paroksyzmie kolejne epizody powieści pisane są z różnych
punktów widzenia, ale mimo że narracje firmują tu różne postacie, język zasadniczo się nie
zmienia. Jego dialogowość i różne poziomy leksykalne istnieją na niższym piętrze, w żywej
materii słowa. Przywykło się podkreślać, ze bohaterowie Łozińskiego są ludźmi z awansu.
Znaczy to: nie urodzili się w języku od razu, aby objąć wakującą rolę klerka czy strażnika
kulturalnych wartości, ale podejmują świadomy trud powstania w nim. Nie narodzili się, bo
narodzić się nie mogli: także dlatego, że sam język jest w stanie nieustannego rozwoju, niedokończony, ułomny, może wewnętrznie sprzeczny. Jedynie język kultury zalegalizowanej i
hierarchicznej jest systemem zamkniętym. Na swój sposób odwzorowuje dokładnie świat,
którego składni należy się podporządkować. Urodzić się w tym języku znaczy: przyjąć z powagą należną funkcje podmiotu, ale i pogodzić się, gdy tak chciał los, z przypisaną funkcją
dopełnienia. Pozorne migracje społeczne w tym systemie to zaledwie przekształcenia figur
retorycznych. Taki był język francuskiego klasycyzmu. Nasz język – język trzydziestego któregoś roku eksperymentu społecznego – nie jest systemem zamkniętym. Znajduje się w stanie
ciągłego ruchu, dlatego można traktować go jako budulec roli społecznej i wewnętrznej
prawdy.
Sankcją kultury zamkniętej była Encyklopedia i Słownik. Jej symbolicznym obrazem – gustowny szkielecik, kunsztownie wsparty o stylowy kominek w pozie znamionującej myślenie.
Nasza kultura musi zrozumieć, że nie może liczyć na Sankcję Słownika, bo ten pozostaje
obojętny wobec żywej magmy językowej. W przeciwnym razie jej symbolicznym obrazem
pozostaną telewizyjne girlaski w kufajkach z programu Z wizytą u was.
Bohaterowie Łozińskiego podejmują świadomy trud powstania w języku. Ich prawda jest
prawdą pozycyjną: jeśli nawet (obiektywnie) zasługuje na potępienie, jeśli nawet (obiektywnie) nie rozwiązuje konfliktów lecz je maskuje, bohaterowie ci pozostaną do końca uczciwi
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wobec siebie i swego losu. Takim był profesor Widok, takim był Juliusz Widok, takim był
Pantokrator.
Ale – rzecz może w tych powieściach najważniejsza – bohaterowie powołują do istnienia
swoje lustrzane odbicia. To Cisawy w przypadku Juliusza, Ciemny w przypadku Pantokratora. W relacji mistrz – uczeń pozycyjna prawda mistrza staje się dla ucznia prawdą absolutną:
traktuje ją jak objawienie. Próby weryfikacji zostają stłumione w zarodku: ... poprosiłem pracownicę o jakiekolwiek dzieło Karola Marksa. Była zdumiona i zaczęła mi tłumaczyć, że
trzeba mieć do tego odpowiednie oraz dojrzałe lata, aby się rozeznać. Na koniec powstrzymując uśmiech pogardy zapytała mnie, czy przeczytałem lektury. /.../ Później zaprowadziła
mnie do dyrektora i oświadczyła , że jestem niebezpieczny element, bo nie chcę czytać lekturowatych pisarzów i całą lekturę uważam za zbiór banialuków. /.../ W każdym bądź razie dyrektor kazał mi zostawić twórcę naukowego komunizmu w spokoju i zabrać się do porządnej
pracy w ramach szkolnego programu – opowiada Cisawy. W ten sposób uczeń zostaje tylko
lustrzanym odbiciem mistrza: to, co było prawdą pozycyjną, poświadczoną wewnętrznym
doświadczeniem, staje się ż o n g l e r k ą w i e l k i c h s ł ó w, to, co było wyborem,
zmienia się w manipulację; to, co chciało być profetyczną nadzieją, przekształca się w totalne
zwątpienie i cynizm.
Można – jak Ciemny – uwierzyć w indywidualny charyzmat, chcieć dorównać mistrzowi.
Dokonać twórczego przewartościowania na miarę inteligentnych matołków, przekazać im to
przystępnie w radosnych chwilach. W ten sposób uczeń, Ciemny, współczesny Kusiciel (czy
nie właściwsza byłaby tu liczba mnoga?) staje się twoim powszednim mordercą.

... entre la peste et le cholera
Nie można w tym przypadku używać słowa polifoniczność, słowa, które robi w najmłodszej literaturze karierę, uzyskując interpretacje wykraczające poza literatury obszar. Pisał Stefan Chwin: ... już u Bachtina kategorie te miały pewną motywację aksjologiczną. Jednogłosowość i wielogłosowość to bowiem w istocie dwa typy kultury, dwa wzory życia społecznego, i Bachtin jednemu z nich przypisuje wyższą wartość. Stwierdzenie wyższości polifonii
nad jednogłosowością ma motywację etyczną: wyraża ocenę pewnego związku między czytelnikiem i pisarzem, pisarzem i bohaterami, a więc – szerzej – ocenę pewnego typu więzi, w
ostatecznym zaś rozrachunku pewnego typu społeczeństwa. Jeśli ktoś ceni wypowiedź polifoniczną, można sądzić, że aprobuje także typ kultury polifonicznej. Można mieć tylko taką
nadzieję. Między dwoma członami tego zdania nie ma koniecznego związku, jest tylko pobożne życzenie: od formalnej wielogłosowości nie ma koniecznego przejścia do wielogłosowości w sferze praktyk społecznych. Drastycznego przykładu dostarcza los pokolenia Współczesności; po krótkim etapie odwilży zniesione zostały przede wszystkim bariery formalne,
nie tematyczne. W efekcie powstał z jednej strony mały realizm, z drugiej – mnogość poetyk
odwołujących się do różnych tradycji. Myślę, że istnienie takiej nadziei jest jeszcze jednym
dowodem nie uświadamianego wpływu kultury zalegoryzowanej na myślenie; stwierdzenie
takie znaczy nie więcej niż: jeśli ja będę pisał dobre wiersze, murarz będzie murował równe
ściany.
Nie można mówić o polifoniczności, gdy mamy z jednej strony do czynienia z prawdą pozycyjną, z drugiej – z żonglerką wielkimi słowami, które potrafią zabijać. To dwa nieprzymierzalne porządki. Nie można mówić o polifoniczności między prawdami pozycyjnymi, bo
nie o idee tu chodzi, ale o życie. Czyż warto przywoływać Rzeźnię Mrożka? Można, zgoda,
mówić o polifoniczności w obrębie Wielkich Słów; ale, jak dowodzi praktyka, jest to zabawa
w głuchy telefon.
Zadanie na dziś jest inne.
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Z pewnego punktu widzenia przedstawione wyżej książki uznać można za dzieła parodystyczne bądź groteskowe: Sto czyżyków jest parodią vie romancée, Zabawa w głuchy telefon
parodią epickiej powieści o dużej grupie społecznej, Paroksyzm – parodią powieści filozoficznej, Ale parodystyczność ta wynika jedynie z użycia niewłaściwych narzędzi wyjaśniania.
Znika, gdy próbujemy zrozumieć zawarty w nich gest językowy.
Nie człowiek, który czyni ów gest, jest najważniejszy. Tendencje psychologiczne w prozie
są w zaniku. Bardziej niż podmiotowy sprawca czynności interesuje ją sama czynność i jej
warunki możliwości. Jest to .tendencja wspólna dla najnowszej sztuki o tematyce współczesnej; w wywiadzie dla Kultury Krzysztof Kieślowski powiedział: Ja na przykład nie zgadzam
się z tym poglądem, że jeżeli urzędnik kradnie, wystarczy go wyrzucić – wziąć następnego i
będzie dobrze. W moim przekonaniu, przypuszczam, że i wielu moich kolegów, problem
wymaga głębszej penetracji przyczyn. Te filmy, z którymi się nie zgadzam, jeżeli już widzą
jakieś zło, winę upatrują w człowieku. Podobnie w młodej prozie: owym mitycznym bohaterem powieści Andermana jest w gruncie rzeczy Każdy: widzieć w nim zło i przyczyny społecznej dystrofii to znaczy powracać do etapu samokrytyk. Tymczasem chodzi – poprzez gesty językowe – o penetrację społecznej przestrzeni, o przyczyny, o. lokalizację pozycyjnych
prawd. O samą t y c h p r a w d m o ż l i w o ś ć w obrębie języka, którego zapis przedstawia proza Łozińskiego.
Gdy próbuję jednym słowem określić praktykę stosowaną przez tych twórców, najwłaściwsze wydaje mi się określenie „socjodrama”. Rozumiem ją analogicznie do psychodramy.
Ale o ile tam chodziło o wydobycie na jaw poprzez gesty werbalne i zachowania głębokiego
sensu psychologicznego, złóż nieświadomości indywidualnej, tutaj chodzi o n i e ś w i a d o
m o ś ć s p o ł e c z n ą. Nieświadomość społeczna – ów świat nie przedstawiony, miejsce
narodzin sensu, struktura społecznych wartości – jest czymś, wobec czego bezradne pozostaje
doktrynerstwo ideologa i wyuczone struktury pojęciowe naukowca. Także zużyte formy artysty. Ale nieświadomość ta przejawia sio w językowych gestach: w wypowiadanych słowach
odbija się nie tylko psychologiczna sytuacja interpersonalnych uwikłań, ale i pewna prawda
pozycyjna związana z przestrzenią praktyk społecznych.
Mógłbym teraz zaproponować
p r z y k ł a d c z w a r t y:

Pannę Liliankę Ryszarda Schuberta, w której sytuacja jako żywo przypomina gabinet psychoanalityka. Ale jakże trywialny byłby sens tej powieści, gdyby posługiwać się takim interpretacyjnym wytrychem. Byłby to co najwyżej Upadek Camusa – bez filozoficznej maestrii.
W istocie nie ona – kobieta z pretensjami, których nauczyło ją życie, choć wewnętrznie
uczciwa – lecz język, ujawniający pewną rzeczywistość społeczną, znajduje się w centrum
uwagi. W naszym czasie bowiem o b ł o ż o n y j ę z y k nie jest symptomem choroby indywidualnego pacjenta.
Tak widzę funkcję literatury, tak widzę funkcje krytyka. Zadanie to sformułował tysiąclecia temu Sokrates, twórca p r a w d z i we j dialektyki: być akuszerem prawdy.
IX.1979
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GDY ROZUM CZUWA...
Upadek Paryża
Miało być inaczej. Kiedy stary świat krzywd wniwecz obróci bakcyl dżumy – a dżuma jest
figurą kary i oczyszczenia, pod jej postacią człowiek usiłuje zrozumieć swój niepewny, nieustannie zagrożony los – kiedy zatem zło wypali się do końca, z torsji i masakr, pękających
dymienic i rozpasania, ucieczki przed żywiołem i solidarności w jego obliczu, ze śmierci,
śluzu i krwi wyłoni się nowy wspanialszy świat. Zarazki krążą po Europie, zarazki dżumy.
Wybrały Paryż, choć równie dobrze wybrać mogły Rzym, Brukselę, Oslo. Zdecydowały się
jednak – nie było w tym przypadku, los jest ślepy, ale sprawiedliwy – na symboliczną stolicę
Europy, artystów, mody i kapitału. Stolica międzynarodowego proletariatu była już wówczas
gdzie indziej.
Miało być tak. Jasieński, przedstawiając opowieść lotnika – odkrywcy nowego świata,
mimochodem rzuca, że opowieść ta przekracza granice prawdopodobieństwa. Ale przecież
nie chodzi o to, by rozumieć świat, idzie o to, by go zmienić. Posłuchajmy zatem:
Gdzie niegdyś niezmierzoną taflą wyślizganego asfaltu rozpościerał się Plac Zgody, od
Madeleine do Izby Deputowanych i od Pól Elizejskich do Tuilleryj, pod lekkim podmuchem
południowego wietrzyka falował teraz łan dojrzałego zboża. Zboże to żęły właśnie motorowe
żniwiarki, prowadzone przez barczystych ogorzałych ludzi w białych koszulach. Mężczyźni i
kobiety, w takich samych lekkich ubraniach żniwiarzy, zwinnie podawali gotowe snopy na
oczekujące auta ciężarowe. Gdzieniegdzie, na skraju ścierniska, odpoczywające kobiety karmiły piersią niemowlęta. /.../
Przelatując dalej nad parkiem Tuilleryjskim, pilot zauważył w nim kolonię, złożoną z paru
tysięcy bawiących się dzieci, w jednakowych ubrankach, fartuszkach i maleńkich, czerwonych czapeczkach, przypominającą pole makowe o miedzę z polem pszenicznym.
Gdzie dawniej rozciągał się. Ogród Luksemburski, bielał teraz w słońcu grzędami kalafiorów, szachownicą kolorowych działek, ogromny ogród warzywny. /.../ Ludzi na ulicach nie
było widać prawie wcale,, jedynie na polach i w ogrodach, wydłużające się jednak ku niebu
wąską strugą. dymu kominy fabryczne świadczyły o tym, że tętni tu powszechna natężona
praca. /.../ Lotnik utrzymywał, że Paryż otaczają poważne fortyfikacje i przysięgał, że dostrzegł na bastionach dalekonośne dniała.
Oto nowy racjonalny świat. Ogorzali mężczyźni o muskularnych dłoniach. Łan dojrzałego
zboża. Ziemia. Mlekodajna kobieca pierś. Macierzyństwo. Tysiące dzieci w jednakowych
mundurkach. Zorganizowane już za młodu. Wyludnione ulice. Dymiące fabryczne kominy.
Wytężona praca, która jest najwyższą wartością człowieka i czyni wolnym. Zbrojenia. Ziemskie Elizeum, z którego nie ma ucieczki.
Kiedy zastanawiam się nad największą przygodą XX wieku, to – choć tyle poświęcono jej
subtelnych analiz i porażających świadectw – widzę przede wszystkim te zdawałoby się niewinne, w dobrej wierze napisane zdania. Mimo to, a może właśnie dlatego przerażające. Bo
słychać w nich, jak w obrotach dialektycznej maszynerii, trzask miażdżonych realnie istnień
ludzkich. Bo te – proste, archaiczne – obrazy obrosły później w złowrogą treść, a może tylko
tę treść, która tkwiła w nich od początku, ujawniły. Oto zatem nowy racjonalny świat. Rozum,
który był motorem dziejów, teraz te dzieje zamyka. Jego chytrość jest nieprzebrana: posłańcem może uczynić czarnego szczura, może być nim też bezrobotny Pierre, zatruwający miej-
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skie wodociągi. Anno pestis, nie anno domini liczy się czas. Paryż – miasto zamknięte, we
władzy dżumy i rozumu. Władca absolutny narzuca prawa, przed którymi nie ma ucieczki.
Nieważne, na jakim wjechał koniu. Mógł wjechać na koniu, może wślizgnąć się dzięki szczurom. Nieważne, czy ogłosi się duchem absolutnym, instynktem klasowym czy plemiennym.
Czy postawić Hegla na głowie, czy na nogach, Hegel pozostanie Heglem, bezrozumną pychą
rozumu, który – pochylając się nad własną przeszłością – dostrzega w niej tylko siebie, pustkę
chwili obecnej; a zatem zerwaniem z tradycją, skoro ta okazuje się tylko wielkim polem bitwy
o absolutne rządy w teraźniejszości. Rozum, dostąpiwszy samowiedzy, ustanowił jednorodną
przestrzeń komunikacji, a tradycja stała się zamkniętym systemem semiotycznym. Oto jasne
łany przed Luwrem, oto kalafiory w Ogrodzie Luksemburskim. Już organizują się rzesze
obrońców wolnego handlu kalafiorami.
Widmo krąży po świecie, widmo dżumy, Jednych doprowadza do etyki heroizmu, każe
pamiętać, że triumf nad nią nigdy nie jest ostateczny, tu zwyciężona, pojawi się w innym
miejscu i innym czasie. Bowiem czas zatrzymuje się tylko anno pestis, nie anno domini. Innych czyni grabarzami tysiącleci, bo przecież cała dotychczasowa kultura, piramidy i katedry,
wielkie podboje i potężne imperia, dźwigały się na barkach n i e w o l n i k ó w. Innych
wreszcie – był wśród nich autor Palę Paryż, Bruno Jasieński – roztapia w asemantycznej bieli
kartki syberyjskiego śniegu. Wszystkich stawia w obliczu teraźniejszości, tej wsysającej pustki, na której dnie zatrzymuje się czas. Czy próba odwrócenia się od niej, aby nie zostać wciągniętym w wir, jest nierozumna? Przecież – powiadają – zatrzymany czas to triumf rozumu.
Ale i śmierć. O niej się nie mówi ani nie pisze. To gest Jozuego, który wstrzymuje słońce aby
mieć czas – c z a s p a ń s k i – wyrżnąć swych wrogów. Niewolników czasu dżumy.
Inny świat, chyba pierwsze dzieło, które zaczęło zapisywać białą syberyjską kartę, kończy
się rozdziałem Upadek Paryża. Herling – Grudziński opisuje w nim spotkanie w czerwcu
1945 roku ze znajomym z witebskiego więzienia. Przyniósł on wówczas do celi wiadomość o
kapitulacji Paryża. Był to żydowski komunista, architekt. Byłoby rzeczą daremną dociekać –
pisze Herling-Grudziński – na czym polegał jego komunizm. W chwilach największej jasności dawał do zrozumienia, że miało to być połączenie Le Corbusiera z Marxem, w którym
sprzeczności gospodarcze kapitalizmu rozwiązują się planowaniem utopii urbanistycznej.
Brzmi to naiwnie a nawet śmiesznie, ale jego żydowski idealizm, uznający królestwo niebieskie tylko z tego świata, szukał gorączkowo oparcia w konstrukcjach racjonalistycznych i
znalazł je w olbrzymich miastach-ogrodach, zamieszkałych przez proletariat paryski i biedotę
z gett polskich. Teraz, w wolnym Rzymie, opowiada swe dalsze losy. Z dziesięcioletnim wyrokiem znalazł się w obozie nad Peczorą, gdzie pracował przy wyrębie lasu. Kiedy był bliski
końca, został dziesiętnikiem w brygadzie budowlanej. Przedterminowo zwolniony, wstąpił do
Armii Czerwonej. Gdy ta wkroczyła do Polski, organizował nowe władze, a przy nadarzającej
się okazji uciekł przez zieloną granicę na Zachód. Nie to jest jednak w jego opowiadaniu najważniejsze. Za pozycję dziesiętnika trzeba było zapłacić. W miesiąc po inwazji Hitlera na
Związek Radziecki został wezwany do NKWD, aby złożył doniesienie, że czterej Niemcy w
jego brygadzie – dwaj zrusyfikowani Niemcy nadwołżańscy, dwaj niemieccy komuniści –
rozmawiali między sobą o bliskim nadejściu Hitlera. W innym wypadku powróci do lasu, a to
było równoważne śmierci.
Oddaję teraz głos książce:
Nalał sobie wina i trzęsącą się ręką podniósł szklankę do ust Spod przymrużonych powiek
widziałem jego spoconą, przekrzywioną strachem twarz.
– I wybrałem. Miałem dość lasu i tego przeraźliwego, codziennego wywijania się od
śmierci – chciałem żyć. Złożyłem zeznanie. Rozstrzelano ich za zoną w dwa dni potem.
Zapanowała cisza. Postawił pustą szklankę na stoliku i skulił się na łóżku, jakby w oczekiwaniu na cios. Za ścianą jakiś kobiecy głos zapiał fałszywym falsetem piosenkę włoską i
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umilkł nagle, ucięty przekleństwem. Zrobiło się trochę chłodniej, ale słyszałem nieomal jak
rozgrzane opony samochodów odrywają się z trzaskiem od lepkiego asfaltu.
– Gdybym to powiedział komukolwiek z ludzi, wśród których teraz żyję – podjął cicho –
nie uwierzyłby, lub uwierzywszy nie podałby mi ręki. Ale ty, ty przecież wiesz, do czego nas
doprowadzono. Powiedz tylko to jedno słowo: rozumiem...
Poczułem, jak krew uderza mi do skroni, a wraz z nią cisną się przed oczy dawne obrazy,
wspomnienia. Ale o ileż bardziej były zatarte wówczas, gdy tłumiłem je siłą by uratować wiarę w ludzką godność, niż teraz gdy, nareszcie uspokojony – spoglądam na nie jak na ostygłą
przeszłość! Może wymówiłbym bez trudu to jedno słowo nazajutrz po wyjściu z obozu. Może... Miałem już jednak za sobą trzy lata wolności, trzy lata wędrówek wojennych, udziału w
bitwach, normalnych uczuć, miłości, przyjaźni, życzliwości... Dni naszego. życia nie są podobne do dni naszej śmierci. Wróciłem z takim trudem między ludzi i miałbym teraz dobrowolnie .od nich uciekać? Nie, nie mogłem wymówić tego słowa.
– Więc? – spytał cicho.
Wstałem z łóżka i nie patrząc mu w oczy podszedłem do okna. Odwrócony plecami do pokoju słyszałem, jak wychodzi i przymyka ostrożnie drzwi. Pchnąłem żaluzje. Na Piazza Colonna chłodny powiew popołudnia wyprostował przechodniów jak przyduszony posuchą do
ziemi łan żyta. Pijani żołnierze amerykańscy i angielscy szli trotuarami, roztrącając Włochów,
zaczepiając dziewczęta, szukając cienia pod parasolami wystaw sklepowych. Pod kolumnadą
narożnego domu wrzała czarna giełda, Rzymscy „lazaroni”, mali oberwańcy wojenni, nurkowali między nogami ogromnych Murzynów w mundurach amerykańskich. Miesiąc temu
skończyła się wojna, Rzym był wolny, Bruksela była wolna, Oslo było wolna, Paryż był wolny. PARYŻ, PARYŻ.
D l a c z e g o n i e p o w i e d z i a ł: r o z u m i e m? Przecież był tam i widział, przecież
wiedział, że człowiek jest sobą tylko w pewnych granicach, jak w którymś miejscu dzieła
napisał... Przecież takim wysiłkiem rozumienia jest w końcu cała jego książka. O niej to Bertrand Russell z chłodną dumą racjonalisty rzekł: ... trzeba spróbować czytając taką książkę jak
ta – zrozumieć warunki – które obracają ludzi w potwory; i uprzytomnić sobie, że: nie przez
ślepą wściekłość można położyć kres złu. Nie twierdzę, że zrozumieć znaczy wybaczyć; istnieją rzeczy, których ze swej strony nie potrafię wybaczyć. Ale twierdzę, że trzeba absolutnie
zrozumieć, jeśli się chce uniknąć rozprzestrzenienia podobnego zła na całym świecie.
Dlaczego zatem nie powiedział rozumiem on, który na własnej skórze odczuł, jak funkcjonuje dialektyczna maszyna Historii? Bo – cokolwiek, by nie mówił Russell – nie przedłożył
oskarżenia przed trybunał Rozumu; dał ś w i a d e c t w o. Nie przedstawił systemu, ale dawne obrazy, wspomnienia. Które wewnątrz systemu byłyby zrozumiałe; pewnie wymówiłby
bez trudu to słowo nazajutrz po wyjściu z obozu, powiada. Tak, rozum nie ma oparcia w sobie
samym, rozum to jedynie wewnętrzna niesprzeczność, techniki perswazji i zawłaszczania. Ale
– i w tym cała nasza nadzieja – d n i n a s z e g o ż y c i a
n i e s ą p o d o b n e d o d n i n a s z e j ś m i e r c i. Tempus pestis to nie tempus
domini. Jeszcze raz wracam zatem do tekstu, odpowiedź jest na wierzchu, n a
p o w i e r z c h n i r z e c z y, tak oczywista, że aż niewidzialna. Jeszcze raz mój wzrok
zatrzymuje się na niemal dotykalnych słowach, pełnych cielesności:
Za ścianą jakiś kobiecy głos zapiał fałszywym falsetem piosenkę włoską i umilkł nagle,
ucięty przekleństwem. Zrobiło się trochę chłodniej, ale słyszałem nieomal, jak rozgrzane
opony samochodów odrywają, się z trzaskiem od lepkiego asfaltu.

Powierzchnia rzeczy
– Pewnie gdzieś jest, bo musi być takie miejsce, gdzie słowa przylegają do rzeczy tak
szczelnie, że – jedyne i konieczne – stają się rzeczą samą: upalnym popołudniem, chrapliwym

64

śpiewem kobiety, trzaskiem opon na rozgrzanym asfalcie. Czyż nie to właśnie pozwala ci
pisać, przemierzać ziemie jałowe tekstów, ta nadzieja, że choć raz, na krótką chwilę rzeczy
wyjdą na jaw? Wtedy nie musisz rozumieć już nic – rozumienie jest przecież zasypywaniem
pustki, ciągle odnawiającej się nieobecności, wiązaniem jej łańcuchami przyczyn i skutków.
Aby nie wessała cię ona, ujmujesz i dodajesz, rozważasz; nie świat wszakże, ale własne zasady poznawcze, nie rzeczy – zjawiska. Wiem, że inaczej nie potrafisz, bo czas jest luką w
spójności rzeczy, te wobec ciebie są zatrważająco wieczne; choć powinieneś wiedzieć też, że
rozum jest rzeczą do świata dodaną, równie nieużyteczny, jak rzeczy są ostateczne. Rzecz to –
mów za Białoszewskim litanijnie i w rytmicznym miotaniu się – rzecz to zawieszenie zwątpień między niepewnością zwątpienia a zwątpieniem w niepewność. To rytm tożsamości. To
wieloznaczność rzeczywistości. To wszystkojedność wszystkiego w byle czym. To realizm
abstrakcji. To zabawa, której człowiek nie wymówi ani się nią nie nasyci. Mów litanijnie i w
rytmicznym miotaniu się, mów...
Aby było powiedziane, że jest; aby było powiedziane; aby było. Bo w g r u n c i e
r z e c z y o to ci chodzi, co jest. Do tego sprowadza się wasza literatura i filozofie – tego,
co jest, szukasz u podłoża rzeczy. Jako że – powiadasz – rzeczywistość chcesz zawrzeć w
słowach a słowom przydać realności. Ale ponieważ tylko Najwyższy Umysł widzi wszystko
równocześnie (czas jest formą naoczności – mówił Kant; oko nie widzi kuli całej na raz, aczkolwiek kula istnieje cała na raz – dopowiedział Amiel), ty musisz wybierać. Wybierasz zatem – łowisz istotne napięcia, wyróżniasz punkty szczególne, odrzucasz nieistotny szum.
Wybierasz zatem – między obecnością a nieobecnością, pustką a pełnią, chwilą a chwilą.
Uobecniasz to, co nieobecne, bo tylko obecne się liczy, słowami znikającą obecność podtrzymujesz, wybierasz, choć nie zostałeś wybrany.
Bo chcesz przedstawiać. Dlatego musisz unieruchomić rzeczywistość, aby następnie stawić ją przed trybunał rozumu bądź wyobraźni. Czas, który jest luką w spójności rzeczy,
zmieniasz na przestrzeń, bo tylko tak możesz to, co nieuchwytne, pojąć, luki wypełniasz
magmą słów. Budujesz jednorodne przestrzenie komunikacji, których obwołujesz się suwerenem. Ale czyż można przed-siebie-stawić całą przestrzeń? Można jedynie z tej przestrzeni się
wyłączyć, przeciwstawić się jej, uznać swoją pozycję za wyróżnioną. Absolutyzować ją, to
znaczy uznać własną (albo – w innym wariancie kolektywną) nieśmiertelność. Tempus domini zdaje ci się, że wybrałeś... Wybrałeś głód i ból, i cierpienia innych, którzy czymże dla. ciebie są, jeśli nie marnym pyłkiem na tablicach dziejów? Wybrałeś, mimo że nie zostałeś wybrany.
To ja, rzecz, mówię do ciebie. Usłyszysz mnie tam, gdzie milknie twe gadatliwe ego. Natknąłeś się na mnie na rzymskiej ulicy. Znajdziesz mnie pośród linijek Poetów. Moją szorstką
mowę spotykasz w książkach Białoszewskiego. Osaczyłam cię ostatecznie prozą Buczkowskiego, gdzie każda rzecz (opowieść, tekst, dokument) niesie swój własny czas. Wiem, że nie
rozumiesz tego pisania, bo wolisz nie wiedzieć, że twoje transcendentalne ego legło pod
moim mistrzowskim językiem karabinów maszynowych. Ale posłuchaj tego największego
dzieła teologicznego polskiej literatury, naszego współczesnego Króla Ducha:
Ponieważ jest jedna świadomość, dlatego jest tylko jeden las, jeden czas i jeden zapach.
Potem przychodzi druga świadomość, drugi las, inny czas i zapach gałęzi na grobach.

TRZECIE KUSZENIE
Może był to wtorek. Bo chyba nie piątek. Już raczej niedziela. Nie, niedziela na pewno nie.
Więc chyba jednak wtorek. Czas traci naturalną gęstość, swoje przypływy i odpływy, zawęźlenia i punkty szczególne. Nie zostaje nic z otwartej przestrzeni całego tygodnia i pokuszeń
niedzieli, z wypracowanego przez ciało i pokolenia rytmu. Ocalały tylko jego arytmetyczne,
puste wyznaczniki. Abstrakcyjna podziałka. Bo jedno jest pewne: był to piąty, dziesiąty,

65

dwudziesty któryś dzień powstania. Ale i to w jakimś momencie przestaje wystarczać. I wydawało się, że już całe lata tego za nami, i co przed nami, że nic innego nie było i nie będzie,
tylko powstanie. Którego nie można było dłużej wytrzymać. Każdego dnia nie można było
dłużej. Potem każdej nocy. Potem każdych dwóch godzin. Potem każdych piętnastu minut.
Dwie godziny liczą się za dzień, piętnaście minut równoważy dwie godziny. Czas jeszcze
płynie, jeszcze da się stwierdzić, co było wcześniej, co potem, ale ciągle wolniej, a jego ujście
jest wiadome. Nic innego nie było i nie będzie, tylko powstanie. Jedna rozciągnięta chwila
oczekiwania na koniec. Czas ludzki, owe stromizny poranka i rozlewiska wieczorów, dni
święte i powszednie, już dawno przestał być odliczany; pozostał jeszcze czas astronomiczny,
coraz trudniejszy do zapełnienia – pustka teraźniejszości wsysająca kolejne ofiary.
Dziś i w godzinie śmierci naszej... Choć przecież poza Warszawą czas się nie zatrzymał,
paradowali eleganccy panowie w kapeluszach, pieniądze były ważne i był normalny okupacyjny bieg spraw i rzeczy. Bo dni naszego życia nie są podobne do dni naszej śmierci. Nikt
nie wierzy, że staje się już. Tylko w epicentrum, gdzie zatrzymuje się czas, ciśnienie pustki
podtrzymuje tę fałszywą równoważność. I pozostawia do wyboru rozpaczliwy krzyk bądź
milczenie.
Krzyk i milczenie – bezskuteczny protest i bezradna rezygnacja, krańcowy heroizm i ostateczna bierność. Tylko one, wydaje się, pozostały wobec świata, co wypadł z wiązań i ujęty
został w kluby przemocy. Ten wybór podsuwa nam cała tradycja humanistyczna, producenci
Wielkich Słów wpajali go nam retoryką i przykładami. Inny, choć w gruncie rzeczy ten sam
wybór podsuwa nasza epoka ideologii, na której początku – 150 lat temu z górą – jeden z
największych morderców stwierdził, że polityka jest losem człowieka. Historię, która zawsze
jest ostateczna, bo dzieje się tylko raz, można bądź zaakceptować, bądź odtrącić. Ale odtrącić
ją – to zostać przez nią odtrąconym, stanąć przed groźbą fizycznego unicestwienia. Niekiedy
jest to niezbędne, bo – pisał Międzyrzecki żeby nie spodleć, trzeba wykonać jakiś gest. Choć i
tak rację będą mieli ci, co przeżyją i –jak zawsze – Wielkie Słowa na cmentarzyskach bibliotek.
Ten wybór między krzykiem a milczeniem – fałszywy wybór – został nam narzucony
przez tempus pestis. Dokonuje się bowiem w przestrzeni całkowicie zideologizowanej: niezgodność dwóch skal wartości prowadzi bądź do rezygnacji z jednej, bądź do dramatycznego
konfliktu między nimi; człowiek jest tu zaledwie materialnym nośnikiem owych wartości,
nieistotną resztą w ideologicznych podziałach. Ale czy n i e i s t o t n a r e s z t a nie ma
swoich praw? I kto się o nie upomni, skoro pojęcia dochodzą tu do granicy, gdzie już nie mają
oparcia? Bo dalej jest tylko ciało i jego ból, fantazmaty pożądania, ciemna mowa rzeczy i
ciężkie milczenie tych, których skazano na niemotę. Być może rację ma Lacan – jesteśmy
tam, gdzie nie myślimy – a nasze jasne ego w konfrontacji z inną samoświadomością pozostawia zapach gałęzi na grobach, nigdy dotąd nie przeczytany jeden z tekstów Rozumu. A jest
to tekst o podstawowym wyborze: między ideologią a aideologią; dopiero to co ideologiczne
wybrawszy możemy opowiadać się za krzykiem bądź rezygnacją. Ale wybierając to co ideologiczne zarazem zatrzymujemy czas i wkraczamy w tempus pestis. Możemy łudzić się nadzieją, że zło wypali się do końca, że z torsji i masakr wyłoni się nowy wspanialszy, świat.
Tych, którzy nie pójdą za nami, odeślemy do cywila, na peryferie, a jeszcze lepiej do rupieciarni (nasz język jest spadkobiercą wielowiekowej humanistycznej tradycji, dlatego niekiedy
trzeba będzie skorzystać z eufemizmów). Cel uświęca środki, ziarno o sens rośliny nie pyta,
gdy nasz będzie świat, zaprowadzimy na nim dobro.
W Rozkurzu Mirona Białoszewskiego przeczytać można:
Pierwsze kuszenie i drugie. Zrozumiale. Dziwiłem się dlaczego trzecie. Niby czy to wielka
rzecz, pokłonić się Szatanowi? I po co?
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A jest po co. Zrozumiałem. Odzyskać świat, czyli móc zaprowadzić ład dobry. Ale trzeba
się tylko na jedną chwilę pokłonić Szatanowi. Złu. Przez tę jedną chwilkę jak przez jedną
szparkę zło wlałoby się do dobra.
Czy jednak można nie pokłonić się złu? To znaczy: czy w świecie, który uznał, że brak
ideologii sam jest ideologią, można być ideologicznie neutralnym?
Można. Bo tempus pestis to nie tempus domini. Pamiętnik z powstania warszawskiego
opowiada o dżumie, to znaczy o sytuacji ostatecznej, ale nie przystaje (nie znaczy to: nie dostrzega) na właściwy jej czas. Jest to coś więcej niż forma narracji czy gest pisarski: ten gest
został zaświadczony całym życiem. I ma racje Maria Janion pisząc w swym pięknym studium
o Pamiętniku..., że przeżycie powstania pozwoliło stworzyć Białoszewskiemu nową koncepcje rzeczywistości. Centrum jego twórczości jest właśnie tam: stamtąd wylewa się ona na
świat gadaniem, zapisami, donosami rzeczywistości, dzięki czemu mogła powstać w literaturze polskiej aideologiczna formacja dyskursywna. Pisaniu Białoszewskiego zawdzięczamy, że
gdy całą naszą literaturę dotknął kryzys języka, nie groziła jej bezdomność.
Tempus pestis to pustka chwili teraźniejszej. Gdy spojrzeć na nią z góry, wciąga w swój
wir. Każdy krzyk jest za słaby, by odbił się od jej ścian, nigdy dość ofiar, by zasypać tę przepaść. Ale z innej perspektywy ta przepaść jest luką w czasie. Na próżno byłoby ją zasypywać;
można natomiast pozwolić się wylewać przez nią światu. Niech mówi rzecz, niech mówi rzeczywistość sama, niech przez słowa i gesty wypowiada się czas. Każdy właściwym sobie językiem, który na próżno byłoby sprowadzać do jednego zwierzchniego języka. Na przykład –
rzeczy: W ogóle Warszawa zdradzała się ze wszystkich swoich sekretów. Już się zdradziła –
nie ma co ukrywać. Już się sypnęła. Wkopała. I te oto lat wkopała. I te dwieście. I te trzysta. I
te więcej. Wszystko się wydało. Od góry do dołu. Od Książąt Mazowieckich. Do nas. I z powrotem. Na przykład – ludzie: no i oczywiście musiała być i luka na gadanie. I jeszcze jaka
duża. Z tym, że gadanie było właśnie na te tematy. Głównie. Na przykład – sytuacje.
To nie tylko zmiana perspektywy z odgórnej na oddolną. Przemiana jest daleko radykalniejsza. W miejscu, gdzie dotąd suwerennie władał Rozum, narzucając rzeczywistości swoje
prawa, w miejscu zarezerwowanym dla transcendentalnego ja, w miejscu jasnej i pełnej samowiedzy wypowiadanej w języku dialektycznym pojawiło się puste miejsce. Hegel, ubóstwiwszy siebie, popełnił samobójstwo. Ta. luka jest nieusuwalna, do dziś snuje się tam zapach gałęzi na grobach. Poeta to medium, które, stanąwszy w tym miejscu, zapisuje przepływ
słów.
W wiele lat potem Białoszewski leżał na tapczanie. Przychodzili doń przypadkowi i mniej
przypadkowi goście, snuli błahe opowieści o zwykłych wydarzeniach. Ale te zwyczajne historyjki tam nabierały niezwykłości, choć on zazwyczaj milczał. Tak powstawały donosy rzeczywistości. A była to prawdziwa s o c j o d r a m a, gdzie miejsce kozetki psychoanalityka
zajął prozaiczny mebel. Chodziło w niej o wydobycie głębokich sensów nieświadomości
zbiorowej, ujawnienie tej przestrzeni, w której żyjemy i mówimy, nie dostrzegając jej prawie.
Za ścianą śpiewał coś kobiecy głos (może Le. włączył płytę?), opony samochodów odrywały
się z trzaskiem od mokrego asfaltu, topola za oknem rosła i rosła.

Nietoperz w belwederze
Miało to być pierwsze racjonalne wystawienie Dziadów. Bez duchów, które kolidują z
materialistycznym światopoglądem. Bez martyrologicznej symboliki, która okazała się nie na
czasie. Bez mistyki. Sprawa była prestiżowa, skoro w naradzie uczestniczył i Bierut, i Cyrankiewicz. Andrzej Pronaszko, jeden z uczestników-podsądnych tego spotkania, kiedy racjonalne głupstwo sięga zenitu, wpada w aktywną bezczynność. Oddaję mu głos:
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Zacząłem się nudzić. Zacząłem się rozglądać po sali. Ogarnęło mnie nagłe zdziwienie.
Wzdłuż bowiem plafonu, omijając palący się żyrandol, odbijając się o płytę sufitu i ściany –
latał swym niespokojnym, lotem nietoperz.
Nietoperz zdumiał mnie, lecz nie przeraził. Paliłem dalej papierosa i śledziłem lot czarnego
intruza. Czy może zasiedziałego od dawna gospodarza domu. Nietoperz tymczasem zderzył
się z plafonem i poszybował ku ścianie z stylową kanapką, gdzie nagle zniknął. /…/
Teraz znów odwrócił moją uwagę, od mówcy jakiś cień, innego kształtu niż poprzedni,
który przemknął pod plafonem. Pomyślałem, że powrócił ten sam nietoperz. Myliłem się. Był
nim jednak olbrzymiej wielkości, nie na miarę motyla, czarny motyl. Czarny, z purpurowymi
deseniami skrzydeł. Szybki w locie w zygzaki, podobnym w linii do kardiogramu chorego
serca.
Co ciekawe, że oprócz mnie nikt togo frapującego fenomenu nie zauważył. Może uczestnicy zebrania, jako stali bywalcy Belwederu, oswoili się już z tymi nalotami nocnych stworków?
Fascynująca sytuacja. R a c j o n a l n i e niemożliwa, choć przecież i motyl, i nietoperz b
y ł w r z e c z y w i s t o ś c i. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. Gdy rozum zbyt natarczywie
czuwa, może upiorów nie zauważyć. A one wylatują z ciemnych kryjówek i nor, z zakamarków chorych serc, jak gdyby chciały nam coś powiedzieć, ale, skazane na niemotę, rysują
tylko w powietrzu tajemnicze znaki i znów wracają do katakumb, gdzie wyznają zapomnianą
liturgie rzeczy i słów. Tam, w realnym pejzażu zaciśniętych ust i pięści czekają na swój czas.
Bo prędzej czy później czas dżumy kończy się. Wówczas wyłażą na ulice. Zrazu niepewne, potem jest ich coraz więcej, wreszcie wszystko to porusza się powoli czy w miejscu,
mrowi, roi, albo ogląda, oblatuje, miota się, albo wraca z burakami, marchwią, pietruchami,
baniami, naręcza świeżunie i te liście, zapachy, kolory, i zachłanność niesienia do swojego
gara, żeby co prędzej ugotować i zjeść! Pierwszy raz od jakiegoś czasu cos takiego! Te pochody są coraz większe, ludzie lecą, rwą, niosą, gotują, jedzą, i znów lecą, rwą i jedzą, żeby
chociaż parę dni pobyć jeszcze, pooddychać...
Matki czekają znów z obiadem, a ich nienarodzeni jeszcze wnukowie wieszają pierwsze
kwiaty na stoczniowej bramie.
X.1981 – VIII .1983
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III. MARTWE POLE
Powiadasz, Hipolicie: żeby oddziaływać na działania ludzi, trzeba mówić prosto, dostępnie
i metodycznie. Ale rzecz w tym, ze nie jest intencją niżej podpisanego oddziaływać na działania ludzi. Chce po prostu sam zrozumieć – jak najjaśniej – ów ciemny świat i w miarę własnego rozumienia zbliżać innych ku jego rozumieniu. Nie jest politykiem, człowiekiem akcji.
Owszem, mniema, że polityka jest najbardziej pasjonującym przedmiotem rozważań, choćby
dlatego, że w niej skupiło się jądro naszych ciemności, że ona ujarzmiła nas, na przekór nam,
tak fatalnie i totalnie, jak dawną ludzkość – strach Boży. Ucieczka intelektualisty od medytowania nad polityką bywa kapitulacją przed zagadnieniem najtrudniejszym do pojęcia i zjawiskiem najbardziej demonicznym. „Polityka jest losem” (Polityk ist das Schicksal) – powiedział, już z górą 150 lat temu Napoleon Goethemu, który coś tam mu prawił o „Schicksaltragedie” Woltera, i genialny Olimpijczyk naraz poczuł się prowincjonalnym pedantem. Lecz
głowiąc się nad rzeczą polityczną, niechże intelektualista medytujący da baczenie, by nie pomnożyć zastępu ludzi polityki. Z odrazą winien zbliżać się do tajemniczej rzeczy politycznej,
z dusznymi wymiotami, z nienawiścią do przedmiotu swych dociekań, ale także z grozą i podziwem, które to uczucia może zastąpią filozoficzną sympatię, bez której trudno zrozumieć
cokolwiek.
(Aleksander Wat)
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TRYBY OZNAJMUJĄCE
Od pewnego czasu w artykułach o krytyce zaczęła robić karierę p o e t y k a
w y z n a n i a. Na dużą skalę uprawia ją Henryk Bereza, piszący kolejne dopowiedzenia i
dodatki. Zainteresowanie wywołał – to charakterystyczne, gdy zważyć na nikły nakład tego
pisma – drukowany w gdańskim Punkcie zapis rozmowy z Janem Błońskim. Młodzi krytycy
zaś, a oni wykonują bieżącą pracę recenzencką, za punkt honoru poczytują sobie zainaugurować działalność publiczną spowiedzią.
Myślę, że epoka wyznań jest nie tyle zapowiedzią nowych rozwiązań, ile świadectwem
niewystarczalności tych, które już zostały przyswojone i przeżyte – wyznanie jest bowiem na
ogół dowodem n i e c z y s t e g o s u m i e n i a. Jeśli zaś tak jest w istocie, dowodów tych
nie wolno bagatelizować, sprowadzając do narcyzmu piszących. Krytyk obiektywizuje swoje
wytwory, to znaczy czyni je sprawdzalnymi wobec określonych pojęć i norm, ale i obiektywizuje wytwory innych, to znaczy sprawdza je wobec określonych wartości i postulatów,
wreszcie tworzy i podtrzymuje dialog, to znaczy sprawdza swoje normy wobec wartości innych, a normy innych przymierza do swoich wartości. Nieczyste sumienie krytyka jest zatem
także nieczystym sumieniem kultury, w której przyszło mu działać.
To łatwo powiedzieć: dziś w epoce mass-mediów, funkcja krytyka jest niepotrzebna, jego
rolę przejęli organizatorzy zbiorowej wyobraźni i proletariat przemysłu informacyjnego,
wyjdźmy z papierowego getta i zajmijmy się telewizją. Trudniej pokazać, jak to się stało, że
k r y t y k o k a z a ł s i ę o s o b ą n i e p o ż ą d a n ą. Kibicom i obserwatorom niebezpiecznych związków i dramatycznych rozstań naszej literatury z Władzą umyka z oczu
pewien fakt. Pisarz jest zawsze uprzywilejowany, bo w najgorszym razie może pisać do szuflady. Działalność krytyka natomiast dotyczy czasu teraźniejszego, krytyk pisząc do szuflady
zamienia się w historyka literatury. Historia naszej powojennej krytyki – to zbiór niezrealizowanych zapowiedzi, zmian zawodu, dramatycznych zamilknięć całych krytycznych generacji.
Historia naszej powojennej krytyki – to pobojowisko, po którym dziarsko uwijają się maruderzy i dekownicy. I paru ocalałych straceńców.
Obca jest mi manichejska optyka, w której po jednej stronie występowałaby władza, po
drugiej – literatura. Choćby dlatego, że przeczy jej codzienne doświadczenie: jest to doświadczenie braku przeciwnika. Może dlatego też militarna metafora, której użyłem przed chwilą,
jest zbyt efektowna. N a t y m p o l u ż a d n a b i t w a s i ę n i e o d b y w a.
Zatem i pytanie – jak to się stało, że krytyk okazał się osobą niepożądaną? – jest niewłaściwe. Pytać należałoby raczej: jak to się stało, że krytyk uwierzył sobie i innym, iż jest osobą
niepożądaną? Jakim fikcjom podporządkował się, w jakie fikcje uwierzył...

Fikcja jedności
Za najważniejszą datę w powojennym życiu literackim uważam przełom lat czterdziestych
i pięćdziesiątych. Odeszła wówczas w przeszłość pewna epoka, pojawiła się sytuacja, która –
tak czy inaczej – istnieje po dziś dzień. Tę minioną epokę (w pewnym sensie replikę międzywojnia) wyznaczyła wielość programowych pism. By wymienić najbardziej znaczące: przywiązani do tradycji mieli Nowiny Literackie, nawet winietą nawiązujące do przedwojennych
Wiadomości, i Twórczośći, kontynuującą Ateneum; niezdecydowani Odrodzenie; zdecydowani Kuźnicę albo Tygodnik Powszechny. Były to głosy i programy różne, ale i równe w tej
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różności. Nie było jeszcze wiadomo z góry, że rację ma łódzka Kuźnica, a nie – powiedzmy –
estetyzujący Eleuter kierujący nowinami. Nie było jeszcze wiadomo, że nawet Kuźnica nie
miała racji. Nowa sytuacja, która powstała na początku lat pięćdziesiątych, za pewnik uznaje
jedność literatury. Radykalnie zmienia się zatem model pisma literackiego – pismo programowe nie jest już możliwe. Program jest zawsze wyborem, sprzeciwem i ustawieniem wartości, program jest atakiem. Uznana za pewnik jedność literatury pełni funkcję obronną.
Krótka odwilż połowy lat pięćdziesiątych sytuacji tej nie zmieniła. Na jakiś czas przywróconą wielogłosowość prasy była przede wszystkim fenomenem politycznym, nie literackim
(program polityczny miała Nowa Kultura, inny program Po prostu, polityczny sens miał rozłam w obozie Paxu wywołany artykułem Piaseckiego o instynkcie państwowym, polityczny
wydźwięk miała programowa apolityczność Współczesności...). Jako zjawisko polityczne
została też potraktowana: zlikwidowano Po prostu , kolejnej reorganizacji poddano Nową
Kulturę, zniknęły liczne efemeryczne pisma. Współczesność zamieniła się w jeszcze jeden
dwutygodnik. Nie powiodły się natomiast próby założenia dwóch pism programowych – jedno zdaje się miało kultywować europejskość, drugie swojskość. Opisywane przez Waśkiewicza z pietyzmem godnym lepszej sprawy losy pokolenia Orientacji to jeszcze jeden dowód na
niemożliwość pisma programowego. Kolejnego dowodu dostarczył początek lat siedemdziesiątych: wówczas to nie zaistniała Młoda Kultura, powstał natomiast po wielu cierpieniach
Nowy Wyraz, wkrótce po narodzinach zepchnięty do roli almanachu. Rzeczywistość wciąż
jest taka, że istnieją pisma bez programu, na łamach których – wedle założeń – mają prawo
ścierać się różne poglądy i stanowiska.
Jest to sytuacja z wielu względów wygodna. Pozwala utrzymać na zewnątrz i wewnątrz
fikcję jedności literatury polskiej, która mimo indywidualnych odchyleń zasadniczo zmierza
w pożądanym kierunku. Umieszczony w piśmie bezprogramowym program nie pełni roli
kulturotwórczej; staje się indywidualną sprawą piszącego, dokumentem literackiej ekspresji,
użytecznym materiałem do badania problemów formy i przyczynkiem do określenia świadomości. Nadto, jeśli byłby dość drastyczny, ale w granicach cenzuralnej przyzwoitości, zawsze
można opatrzyć go nagłówkiem: artykuł dyskusyjny.
Ale jest to też sytuacja – na dłuższą metę, a to przecież bieg maratoński – chorobliwa. Doprowadziła do tego, że wiele istotnych pojęć przestało funkcjonować w naszym języku. Jednym z nich jest program zastąpiony przez pojęcie pokolenia; Błoński stwierdził, że pokolenia
mnożą się u nas jak króliki. Oczywiście, po każdej zmianie politycznego kalendarza pojawia
się nowe pokolenie, obnoszące się ze swym charyzmatem i charyzmatem tym pragnące zbawić literaturę. Ale że niekiedy zmiany te następują wolno, pojawiają się takie dyskusje, jak ta,
która była udziałem Orientacji: ich przeżyciem pokoleniowym miał być brak przeżycia pokoleniowego. Owe tasiemcowe rozważania narzuciły też pewne przekonanie, obecne w rozważaniach o najmłodszej teraz poezji: pokolenie jest jednością osób piszących w pewnym
przedziale wieku; osoby te wyznają w miarę zbliżone przekonania, dlatego mówiąc o pokoleniu, mówi się automatycznie o programie; jedyny rzeczywisty spór – to spór międzypokoleniowy. W ten sposób możliwość istnienia różnych wyobrażeń o literaturze zostaje sprawdzona do kategorii biologicznych, tłumaczy się naturalnym wchodzeniem w życie literackie nowych roczników i grzechami młodości.
Problematyka pokoleniowa jest jednym z wielu j ę z y k ó w z a s t ę p c z y c h, wytworzonych przez naszą literaturę. Język ten pozwala mówić o polityce w kategoriach biologii lub
w (najlepszym wypadku) dynamiki kulturowej. Nacechowane miesiące politycznego kalendarza zmieniają się w przeżycie pokoleniowe, pozbawione treści hasło określające tożsamość
pewnej grupy ludzi. Historyczny fakt staje się znakiem przynależności, nie musi być definiowany, jest zrozumiały sam przez się, naturalny. A skoro pojawienie się nowych roczników
jest faktem naturalnym, naturalna jest również ich odrębność, zatem twórca raz na zawsze
przypisany jest do swego pokolenia: skądinąd wygodne jest dostrzegać w Woroszylskim tylko
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pryszczatego. Problematyka pokoleniowa pozwala na definitywną eliminację historii z obszaru .literatury, nie dostrzega indywidualnej, zmiennej w czasie ewolucji poetyk, programotwórczej inwencji, zwraca jedynie uwagę na moment wkroczenia do literatury. (Znamienny
przykład: Sandauer historię poezji ćwierćwiecza przedstawił jako historię debiutów). Etykietka raz przyznana jest etykietką raz na zawsze. Bowiem literatura polska jest jedna. Debiutanci
rozszerzają jedynie pole jej możliwości. Pewna zmienność programów wynika jedynie z różnicy wieku. Jest zatem naturalna i nieunikniona – jak prawa dialektyki. Wrocławski marksista, Jan Kurowicki, wprowadził w tym miejscu nawet innowację terminologiczną, mówiąc o
prawie spirali...
Na dobrą sprawę nie wiadomo również, co znaczy słowo dyskusja i czy znaczy coś jeszcze
w ogóle. Spory między pismami właściwie nie istnieją – trudno byłoby je zresztą sobie wyobrazić, skoro te są modalnościami jednej literatury. Te same nazwiska powtarzają się w różnych miejscach, podziały między pismami są albo towarzyskie, albo pozorne (przykład
pierwszy z brzegu: Andrzej Kuśniewicz, zastępca redaktora naczelnego Miesięcznika Literackiego, Lekcję martwego języka drukował w Twórczości). Jedyna różnica między pismami
polega na różnicy obszaru, jaki poddają penetracji (estetyzująca Lekcja... niezbyt dobrze czułaby się w sąsiedztwie tekstów socjologizujących, jak gwiazda pierwszej wielkości błyszczy
otoczona szlachetnym akademizmem...) Nasze pisma nie mają programu, lecz mają p r o f i l.
W ten sposób możemy czytać pisma estetyzujące, socjologizujące i – horribile dictu – regionalne. Profil – to milcząca umowa, że pewne kategorie tekstów umieszczane są w tych a nie
innych periodykach. Pisma bowiem pełnią tylko i wyłącznie funkcję instytucji usługowych. A
że chcą tę funkcję pełnić jak najlepiej, hołdują zasadzie: każda rzecz na swoim miejscu, młody pisarz w Nowym Wyrazie, katowicki literat w Poglądach.
Pouczające jest zastosowanie słowa dyskusja w sformułowaniu artykuł dyskusyjny, jakim
niekiedy bezprogramowe pisma stemplują drukowane teksty. Pozornie jest to zachęta do wymiany zdań. W istocie dyskusyjny znaczy tyle, co indywidualny, subiektywny, a przeto wątpliwy. Tu jedna racja jest zawsze silniejsza – jest to racja zbiorowa, racja literatury jako jedności. Indywidualne, osobiste zdanie, które różni się od tej racji, jest dyskusyjne, bo wyłamuje, się z jedności. Wobec jedności literatury jednostka jest zawsze samotna, zaś jej samotność jest podejrzana.
Mniej ten stan odczuwa pisarstwo, które z natury rzeczy na samotność jest skazane. Nieporównanie bardziej – krytyka jako forma społecznego działania. Trudno przeto dziwić się rejteradzie krytyków; w tym literackim systemie działanie społeczne zmienia się w działalność
społeczną, dlatego jest udziałem zaledwie fanatyków. Po jednej stronie jest on, krytyk, mający swój własny sąd, a przeto podejrzany, samotny, wątpliwy – po drugiej stronie jedność literatury. Instytucja.

Fikcja całości
W niedawno wydanym zbiorze wykładów Parnickiego, jakie swojego czasu wygłaszał na
Uniwersytecie Warszawskim, przeczytałem zastanawiającą obserwację. Otóż Parnicki, tłumacząc się ze swego odejścia od pisarstwa stricte historycznego, powoływał się na ducha czasu.
W okresie tuż powojennym była to tendencja bardzo silna; dziś trudno znaleźć autora, prócz
młodzieżowych, który by na serio uprawiał ten gatunek.
I drugi fakt: nieledwie entuzjastyczne przyjęcie, z jakim spotkało się pisarstwo Piotra Wojciechowskiego. Pisarstwo, w którym przemieszane zostały fakty, miejsca i epoki. Pisarstwo,
w którym historyczna materia zmieniła się w papier-maché. Nie dziwi to i dziwić nie powinno: ten sposób pisania jest niemal symboliczny, najdoskonalej może oddaje ducha powojennej
polskiej literatury.
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Wyjaskrawiam fakty na użytek publicystyczny, ale ośmielam się twierdzić: jest to literatura pozbawiona swojej historii. Miejsce historii zajęły m i t o l o g i e.
Mitologia artysty, która z jednej strony pozwala pisarzowi na relatywnie większą swobodę
wypowiedzi, z drugiej – i jest to zjawisko groźne – umieszcza piszącego p o z a społeczeństwem. Warto przyjrzeć się tej grze, toczącej się w społecznej przestrzeni, która literaturę
każe rozumieć wyłącznie jako fenomen estetyczny. W niewiele lat po wojnie ustalił się np.
pewien kanon lamentów nad stanem prozy, wedle którego proza ucieka od rzeczywistości.
Oskarżenie to pojawia się w każdej dyskusji, niezależnie od tego, jaka proza jest w danej
chwili. Podobnie stereotypowe narzekania na niezrozumiałość poezji współczesnej nie ucichły bynajmniej w okresie triumfów Nowej Fali...
Dalej – mitologia pokoleniowa; o jej funkcji języka zastępczego, likwidującego problemy
historyczne w obszarze literatury, już pisałem. Wedle niej powojenne dzieje pisania to kilka
nacechowanych dat, punktów szczególnych – następne lata, to tylko rozchodzące się i znikające kręgi na wodzie.
Dalej – mitologia dzieła. Niełatwe powojenne koleje losu literatów wpłynęły na przekonanie, że tylko dzieło się liczy. Krytyk tylko dzieło omawia, pisarz tylko dzieło tworzy, ale ponieważ tworzy dzieło, tworzy je z perspektywy wieczności, a nie swego czasu, swego miejsca
w tym czasie, swojej biografii. To szczególna cecha naszej literatury: choć tak bogata w teksty, niezmiernie uboga jest w autobiografie.
Trzy przedstawione wyżej mitologie pozornie służą obronie interesów literatury: mitologia
artysty broni prawa do głosu, mitologia pokoleniowa – prawa do mówienia o październiku
czy marcu, mitologia dzieła – prawa do istnienia różnych form wypowiedzi. Ale w istocie ich
funkcje są całkiem inne: sprzyjają atomizacji piszących, zrywają istniejące więzi społeczne.
Mitologia artysty oddziela pisarza od społeczeństwa, mitologia pokoleniowa pozbawia literaturę historii, mitologia dzieła wydziedzicza artystę z biografii.
Dlatego zwycięstwo literatury (bo artysta ma prawo głosu, ma przeżycie pokoleniowe, ma
prawo do różnych form wypowiedzi) jest w gruncie rzeczy zwycięstwem l i t e r a c k o ś c i.
Zwycięstwem kostiumu. Można by było pytać na przykład, co znaczy okresowe pojawianie
się książek poświęconych czarom i inkwizycji – od tuż powojennego wznowienia Mroków
Średniowiecza Putka przez PPS-owską Wiedzę, aż po ostatnią z tego cyklu książkę Komara
Czarownice i inni. Można by się zastanawiać, co i jak różnie znaczą pewne ataki na temat
narodowy. Rzecz w tym, że z punktu widzenia literatury są to pytania bez odpowiedzi. Literatura stała się umownym systemem porozumienia – zamkniętym językiem – w którym nie
ma możliwości pytań o jego prawomocność. W literaturze tej nie ma czasu teraźniejszego,
choć może słuszniej byłoby powiedzieć, że wszystko jest zmitologizowanym czasem teraźniejszym, w którym literatura tkwi jako c a ł o ś ć.
Wyobrażam ją sobie jako spokojny, całkowicie zarosły rzęsą staw. Spróbujcie przerwać tę
rzęsę – zaraz wyrośnie nowa, spróbujcie zaczerpnąć wody – jej lustro odsłoni się tylko na
chwilę. Tak samo w literaturze. Przestaną pojawiać się pewne kategorie tekstów – w ich miejsce powstaną inne, ubędzie jeden pisarz – zgłosi się kilkunastu nowych, zamilknie cała generacja – odezwie się nowe wstępujące pokolenie. Nie wiadomo nawet, ile wody jest pod
spodem, wszystko pokrywa rzęsa, wszystko przesłania mitologia.
Zbyt znana to sprawa, by o niej dłużej pisać. A sprawa ta – to drugie podstawowe doświadczenie krytyka. Ma on przed sobą zbiór tekstów, który, choć nie ma historii, jest tej historii świadectwem. Ma przed sobą przestrzeń dzieł, indywidualnych i zbiorowych biografii
pełną luk, zerwań i miejsc napiętnowanych. Tylko o części z nich może publicznie mówić,
tylko część może przedstawić. Tymczasem odziedziczone przez niego formy wypowiedzi,
język, którym się posługuje, wreszcie struktura życia literackiego tę część (czasem nie najważniejszą) przedstawiają jako całość. Każda zatem jego wypowiedz – choćby subiektywnie
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najuczciwsza – będzie skażona fałszem. Może zamilknąć – ale nie będzie to milczenie znaczące. Nikt jego nieobecności nawet nie zauważy. Obojętna rzęsa czeka i trwa.

Fikcja komunikacji
Dotychczasowe rozważania, nie uwzględniały problemu odbioru, przyjmowały założenie,
że jeśli tekst zostanie napisany i wydrukowany, będzie przeczytany. Sytuacja, która szczególnie dramatycznie dała się odczuć w ostatnich latach, jest doświadczeniem
n i e o b e c n o ś c i tekstów. Co wartościowsza książka jest w księgarni niedostępna.
Nieosiągalna jest też w bibliotekach, i to z paru powodów: bibliotek jest mało a ich ilość systematycznie maleje; poza kilkoma największymi, którym przysługuje egzemplarz obowiązkowy, biblioteki zaopatrują się w księgarniach i często znajdują się w niewiele lepszej sytuacji niż zwykły czytelnik; wreszcie brak systematycznych wznowień powoduje, że kiedyś
wydani autorzy znikają wskutek zużywania się książek z półek. A im większe zainteresowanie, tym rychlejsza śmierć... Smutno wyglądają nasze księgarnie, smutno wyglądają biblioteki
publiczne. Trudno uwierzyć, że w Suwałkach – mieście bądź co bądź wojewódzkim – jest
jedna księgarnia. W Białymstoku, gdzie działa kilka wyższych uczelni, nie ma biblioteki, która umożliwiłaby napisanie pracy semestralnej na studiach humanistycznych...
Nie inaczej przedstawia się sprawa z czasopismami. Tygodników właściwie nie ma w
wolnej sprzedaży. Miesięczniki stają się powoli pismami studyjnymi liczba ich czytelników
zbliża się powoli do liczby ich ewentualnych współpracowników. Tymczasem parę kilometrów za Warszawą, Krakowem i kilkoma innymi miastami r o z c i ą g a s i ę
k u l t u r a l n a z i e m i a j a ł o w a, n a k t ó r e j w s z e c h w ł a d n i e p a n o s
z y s i ę t e l e w i z j a. I mogą powstawać artykuły o śmierci książki, podbudowane zachodnimi autorytetami, więc niby tym bardziej wiarygodne.
Oto trzecie podstawowe doświadczenie krytyka: działa w świecie o zakłóconej i poprzerywanej komunikacji, tymczasem jego rola na istnieniu komunikacji opiera się. Tekst krytyczny musi być przeczytany tu i teraz, musi ingerować w świadomość, dostrzegać te miejsca,
gdzie komunikacja została zachwiana bądź zniekształcona i przywracać ją. Tymczasem teraz
krytyk albo nie zostanie przeczytany, albo nie zostanie zrozumiany, skoro nie ma przedmiotu,
o którym pisze.
Od razu może zatem zostać historykiem literatury. I zostaje, nawet wbrew woli. Na przykład prace Andrzeja K. Waśkiewicza, generacyjnego krytyka Orientacji, są pracami historycznoliterackimi, bo literatura ta nie zaistniała w społecznej świadomości.

Co dalej?
Intencją tych rozważań było pokazanie, że tradycyjna perspektywa, z jakiej rozpatruje się
zwykle przypadki i przypadłości naszej literatury jest niewystarczająca. Perspektywa ta –
przeciwstawienie Władzy i Inteligenta – najdobitniej może przedstawiona została ostatnio w
sławnym serialu krytycznym Artura Sandauera. Jednakie między personami dramatu istnieje
pośrednia sfera, którą najchętniej bym nazwał s f e r ą p r a k t y k s p o ł e c z n y c h.
Niezależnie od tego, jaką przyjmie nazwę – problematyka odbiorcy, struktura społecznych
wartości, miejsce narodzin sensu, rzeczywistość, świat nie przedstawiony – nie powinna być
pomijana w rozważaniach. Może przede wszystkim dlatego, że często w jej obrębie szlachetne intencje zmieniają się w swoje przeciwieństwo.
To, co wyróżniłem jako fikcje – jedność celów literatury, homogenizująca całość jej obszaru i całkowitość doświadczenia, komunikacja jako obecność tych samych norm i tekstów po
stronie i nadawcy i odbiorcy – jest spadkiem dziewiętnastowiecznego modelu literatury, mó-
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wiąc dokładniej: literatury mieszczańskiego realizmu. W dwudziestym wieku model ten przestał obowiązywać, bo uległa rozbiciu p r z e s t r z e ń j e d n o r o d n e j
k o m u n i k a c j i, która jest warunkiem koniecznym jego funkcjonowania. Przestrzeń
owa – to przecież także zespół norm, wyznawanych przez całe społeczeństwo bądź jego panującą klasę (kapitalistów prawdy), który powoduje, że literatura komunikuje tyle, ile znaczy.
Nie pojawiają się tu zatem problemy języka zastępczego, kostiumu, skrzywienia sensu. Normy są zhierarchizowane i uznawane za powszechnie obowiązujące.
Rozbicie przestrzeni jednorodnej komunikacji odkrywa sferę praktyk społecznych. W tej
sferze istnieje wielość głosów i wielość sensów, wielość prawd, które są różne, ale i równe w
tej różności. Odkrywa zupełnie inny sposób krążenia sensu: tu jeden nadrzędny głos jest zawsze głosem megafonu.
Narzucony – nie bez jej przyzwolenia – naszej literaturze na przełomie lat czterdziestych i
pięćdziesiątych model został później uwewnętrzniony, zaczął pełnić funkcję obronną. Ale
spowodował też niezwykły rozrost mitologii i fikcji. Bo czyż literatura, którą tworzą Kuśniewicz, Białoszewski i Machejek jest jedną i tą samą literaturą? Czy zestawienie aktualnie dostępnych na rynku nazwisk może dać pojęcie o jej całości? Czy nie równie ważny jak świat
idei jest problem dostępności wytworów kulturowych (oto pyrrusowe zwycięstwo materializmu: idealistyczny problem komunikacji stał się materialnym problemem transmisji...)?
Trwając w obrębie fikcji zostajemy pozbawieni teraźniejszego. Dlatego za jeden z najważniejszych dziś problemów uważam to, co kiedy indziej i gdzie indziej Roland Barthes nazwał
odpowiedzialnością formy. Mechanizm działania wszystkich trzech fikcji jest jeden: wszystkie trzy skazywały krytyka na samotność, zaś samotność ta była odtrąceniem. Krytyczny gest
nie szukał w sobie uzasadnienia, bo uzasadnieniem tym była literatura – literatura jako jedność, całość, komunikacja: instytucja literatury. Możliwość krytyki dziś – to szukać uzasadnienia gestu krytycznego w nim samym. Być r ó w n o p r a w n y m głosem w przestrzeni
praktyk społecznych. Tylko wówczas samotność, na jaką nieuchronnie skazane jest każde
pisanie, przestanie być odtrąceniem, a stanie się manifestacją różnicy. Bo tylko tam, gdzie jest
różnica, może pojawić się dyskusja, może pojawić się twórczość.
Krytyka powinna stać się lekturą – przywracaniem społecznego dialogu.
VI.1980
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PLASTER
Prasa
Prasa jest niezbędnym elementem prawidłowo funkcjonującego życia kulturalnego. Kto
wie, czy nie najważniejszym. Słabość prasy nieuchronnie odbija się na samej literaturze: powstają wówczas książki – w różny sposób – kalekie.
Pierwszą ich grupą są działania z a m i a s t. To niewątpliwie literatura, która naprawiać
chce błędy prasy, mówić artystycznym językiem to, o czym – wobec cenzuralnych zakazów –
w sposób dyskursywny na łamach gazet mówić nie sposób. Literatura krzyku (spora część
dokonań Nowej Fali) i aluzji (wątek inkwizytorski w naszej prozie). Ale do tej samej grupy
należą również książki, które nie powstałyby, gdyby życie kulturalne funkcjonowało normalnie: książki w jakiś sposób niekonieczne, napisane w zastępstwie tego, napisanie czego było
niemożliwe. Tym tłumaczyć można rozwój pisarstwa historycznego w pierwszych latach Polski Ludowej: był to proces nie tyle naturalny, c o w y m u s z o n y s t r u k t u r a l n i e.
Tym można wyjaśnić dezercję wielu wybitnych krytyków: zamiast książek aktualnych powstają uniwersyteckie rozprawy i próby zachowań po dostojewsku. Wreszcie – odsunięcie
kilku wybitnych publicystów od spraw aktualnych w ostatnich latach spowodowało powstanie
paru takich dzieł. Na przykład Nowego Marsyliusza, czyli społeczeństwo inteligentne...
Drugą grupą są książki, które słabość prasy (a to znaczy: słabość modelu życia kulturalnego) przenoszą na swój obszar. Imię ich legion. Dobrze jeszcze, gdy w odruchu samoobrony
uda im się zamieścić – jak Stręczycielowi idei Kornhausera – informację: Książka została
przepracowana do druku. Ale właśnie tymi najoczywiściej kalekimi tworami zajmuje się – bo
ma prawo – cała prasa. Książki te bowiem proces adaptacji przeżyły przed drukiem, zostały
przeżute – przepracowane – zanim się ukazały. Mówią to, czego się od nich oczekuje. Bezboleśnie mogą być przyswajane kulturalnej świadomości, bo ich głos nie odbiega w sposób
rażący od głosu prasy. Zbierają więc pochwały za kulturotwórczą rolę i zastrzeżenia co do
interpunkcji. Parę lat temu z ust odsuniętego obecnie polityka usłyszałem w publicznej wypowiedzi: Wszyscy jesteśmy Polakami. Na tym odcinku zostali jeszcze dużo do zrobienia.
Zdania te wydają się mi mimowolną, ale znakomitą metaforą takich praktyk.
Trzecią grupę stanowią d z i e ł a o b o k. Książki, które nie mieszczą się w aktualnym
modelu życia literackiego, wnoszą doń nowe wartości, nie podlegają jednak bezpośrednim
restrykcjom cenzuralnym. Tymi słaba prasa – prasa jednogłosowa, jak to miało miejsce w
naszym przypadku – zajmuje się najmniej. Tymczasem książka, nawet wybitna, pozostaje
faktem izolowanym tak długo, póki jej propozycje nie zostaną podjęte, przyswojone społecznej świadomości. Do tego momentu będzie dziełem kalekim, jeszcze jedną pozycją bibliograficzną i wątpliwym tytułem do chwały autora. Historia naszej powojennej literatury zna wiele
takich dzieł, nad którymi dyskusje zostały przecięte, ograniczone, nie podjęte. Może dlatego
tak wiele rzeczy trzeba rozpoczynać od nowa...
Kilka lat temu Stanisław Barańczak proponował napisanie historii literatury powojennej z
punktu widzenia jej stosunku do gazety. Myślę, że sprawą trudniejszą, ale bardziej poznawczo
interesującą byłoby napisanie tej historii z perspektywy stosunku prasy do literatury. Historia
taka ujawniłaby wiele problemów pozornych. Wyjaśniłaby pokraczność licznych dzieł. Pokazywałaby zespół wartości odtrąconych, które mimo to wciąż powracają opatrzone stemplem
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nowości. Wreszcie przyznałaby należne miejsce tym, którzy – doprawdy, niemal jestem tego
pewien – już piszą powieści o udziale byłych AK-owców w wydarzeniach sierpniowych.
Nie sądzę, by dobrą literaturę mogły stworzyć pojedyncze dzieła. Literaturę tworzy sprzyjająca atmosfera, której podstawowym elementem jest normalnie funkcjonująca prasa kulturalna i społeczna. Maria Janion powiedziała swym studentom zachwycającym się Paragrafem
22, że aby taka książka powstała, nie wystarczy odwaga jednego człowieka, potrzebna jest
odwaga całych formacji kulturowych. Mądre słowa, nauczyć się ich powinni na pamięć ci,
którzy dzielność zastąpili wołaniem o arcydzielność. Czyż mamy prawo wołać o arcydzieła,
gdy co parę lat wszystko trzeba zaczynać od nowa, gdy prasa – narzędzie kształtowania społecznej świadomości i tej świadomości obraz – nie spełnia swych zadań? Mamy natomiast
prawo i obowiązek żądać normalnie funkcjonującej prasy.

Cele
Rok 1950 to najbardziej widoczna cenzura w historii powojennej prasy. O ile poprzedzające go lata były w pewnym sensie kontynuacją modelu przedwojennego (do tego modelu nawiązywały niektóre pisma wręcz ostentacyjnie – przykładem Nowiny Literackie), w tym roku
na placu boju pozostała Nowa Kultura, wynik połączenia Odrodzenia i Kuźnicy, oraz przeniesiona z Krakowa do Warszawy Twórczość. Socrealistyczna Twórczość była chyba jeszcze
nudniejsza niż socrealistyczna Nowa Kultura, choć i to pismo nie potwierdziło przypuszczeń
o pożytecznych wynikach sumowania w kulturze (Antoni Słonimski, agitując za fuzją mówił,
że skoro oba pisma były niedobre, być może z ich połączenia powstanie coś pożytecznego).
Kazimierz Koźniewski w swej znakomitej Historii co tydzień tak przedstawił to zjawisko: ...
na początku 1950 roku zasadniczej śmianie uległa struktura organizacyjna naszych tygodników i ich model redakcyjny, ich generalny ton. W 1924 redakcja „Wiadomości Literackich”
zaproponowała nowy typ tygodnika kulturalno-społecznego, tak zwanego tygodnika literackiego – i model ten przyjął się w naszym czasopiśmiennictwie na całe lata. /.../ W 1946 odrodził się przede wszystkim model tygodnika „wiad – literackiego” i trzeba było dalszych pięciu lat, by został wymieniony przez model tygodnika „socrealistycznego”. Liberalna migotliwość, dyskursywność, równocześnie zaciekła walka postaw i poglądów połączona z naturalnym zrozumieniem dla różnorodności tych postaw i poglądów, opór jako stan naturalny,
łącząca się z nim zapalczywość, nawet kłótliwość, nawet brutalność dyskutujących – te
wszystkie cechy pism w społeczeństwie klasowym, liberalno – burżuazyjnym zostały w roku
1945 przyjęte przez naszą prasę literacką i kształtowały ją aż po rok 1949. W 1949 zaczął się
proces istotnych przemian, które ostatecznie zamknęły ten cały mniej więcej jednolity okres
polskiego czasopiśmiennictwa literacko-społecznego.
Proces, o którym pisze Koźniewski, na łamach prasy zaczął być widoczny w 1949 roku, po
zjeździe szczecińskim. Ale rozpoczął się znacznie wcześniej, bo już w 1947 roku; dotyczył
zaś nie tyle modelu czasopisma (ten był sprawą wtórną), ile modelu w y d a w n i c t w a
p r a s o w e g o. To sprawa tzw. prasy czytelnikowskiej.
Jerzy Borejsza stworzył swój prasowo-wydawniczy koncern na zasadach spółdzielczych.
W jego ramach wychodziła i Przyjaciółka, i Rolnik Polski, i Życie Warszawy, i magazynowy
Przekrój, i poważna Twórczość, w jego administracji pozostawało i Odrodzenie, i Kuźnica.
Pisma te, przeznaczone dla różnych odbiorców, nieraz ścierające się ze sobą, realizowały model prasy niezależnej. Były to pisma programowe, ale i apolityczne – w tym znaczeniu, jakie
słowo to miało w okresie międzywojennym: żadne z nich (nawet Kuźnica) nie było rezonerem woli określonej partii. W koncepcji czytelnikowskiej prasa miała być trzecią siłą między
rządem (tzn. partią nowego typu) a społeczeństwem.
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Ta niezależność wcześnie stała się przedmiotem krytyki. W uchwale sekretariatu KC PPR
z października 1947 roku prasa czytelnikowska oskarżona została o pseudoneutralizm, pseudoobiektywizm i bezprogramowość.
Obszerniejsze są wytyczne Komisji Prasowej KC PPR z 16 listopada 1948 roku w tej samej sprawie. W wytycznych tych została przedstawiona koncepcja, która przez parę następnych lat będzie koncepcją jedyną. Prasa – mówi się tam – jest jedynie pomocniczym orężem
partii. Zadaniem jej zatem jest przezwyciężanie ideologicznych i politycznych wpływów burżuazji i walka po stronie rewolucji. Trzeba jej przeto wydać bój burżuazyjnemu nacjonalizmowi, nawiązywać do rewolucyjnych tradycji polskich, zwłaszcza sojuszu z rewolucjonistami rosyjskimi, popularyzować marksizm, zwalczać mit o wyższości zachodu, wreszcie –
popierać państwowy program gospodarczy.
W 1948 roku Jerzy Borejsza został odwołany ze stanowiska prezesa spółdzielni, został
prezesem Rady Nadzorczej, która to funkcja była wyłącznie reprezentacyjna. Wkrótce potem
Czytelnik utracił swój spółdzielczy status. Ostatnim etapem jego sprawy jest rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z 1 marca 1951 roku o przejęciu prasy Czytelnika przez Robotniczą
Spółdzielnię Wydawniczą Prasa. Proces dokonujący się na przełomie lat czterdziestych i
pięćdziesiątych to zatem nie tylko zmiana modelu czasopiśmienniczego. To również fizyczne
podporządkowanie prasy p a ń s t w o w e m u wydawnictwu. Warto zastanowić się nad sensem tej sytuacji, która trwa po dziś dzień. Oto bowiem stało się tak, że prasa – ten najczulszy
instrument demokracji – znalazła się w rękach administracji państwowej.
Przedstawione wyżej fakty zaczerpnąłem z książki Aliny Słomkowskiej Prasa PRL wydanej w 1980 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Zadziwiające to opracowanie.
Nosi mylący podtytuł szkice historyczne, bo naprawdę jest hagiografią, przedstawiającą kolejne szczeble rozrostu RSW Prasa – Książka – Ruch jako ciągły postęp ku prawdziwemu
szczęściu. Nie da się ukryć – potężna to machina. Jak bardzo potężna – pokazały ostatnie tygodnie. Oto bowiem o d s i e r p n i a n i e p o j a w i ł o s i ę
ż a d n e n o w e p i s m o. Nie znaczy to bynajmniej, że nie ma takiej potrzeby: sam
wiem o kilku poważnych propozycjach. Ale jedyne próby jakie znam, realizowane są metodą
małej poligrafii, korzystają zatem z modelu czasopism niezależnych.
Jest to sytuacja niepokojąca. Tym bardziej, gdy zestawić ją z podobną pod wieloma
względami sytuacją odnowy społecznej roku 1956. Był to okres burzliwego rozwoju prasy.
Ale wtedy jeszcze moloch państwowego wydawnictwa nie był tak potężny. Mogły powstać
zatem pisma firmowane przez ZSP, Związek Literatów, a nawet – początkowo prywatna –
Współczesność. Znalazły się też moce poligraficzne...
Warto przyjrzeć się bliżej temu okresowi, bo wówczas ostatecznie ukształtowała się obowiązująca dotąd koncepcja czasopism społeczno-kulturalnych.

Teoria plastra
W okresie poprzedzającym przełom październikowy następuje radykalizacja już istniejących czasopism. Najmniej znana spośród nich jest łódzka Kronika, ukazująca się od 1955
roku do listopada roku 1957. Najbardziej znane – Po prostu i Nowa Kultura, Oba te pisma w
wyniku wewnętrznych przemian redakcyjnych zaczynają ewoluować w stronę pism programowych. – Ewolucja ta zostaje nawet zaznaczona formalnie w przypadku Po prostu w przemianowaniu go na ogólnopolski tygodnik społeczno-polityczny młodej inteligencji, od nr 27 z
1955 roku, w przypadku Nowej Kultury przez uniezależnienie się redakcji od Związku Literatów Polskich. Bojowy okres obu pism trwa stosunkowo krótko: Po prostu zostało zamknięte
w październiku 1957 roku, co spowodowało nawet manifestacje uliczne. Nowa Kultura po
wielu zmianach personalnych została połączona w 1963 roku z: Przeglądem Kulturalnym.
Tak narodziła się dzisiejsza Kultura; jej redaktorem naczelnym został Janusz Wilhelmi, który
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na łamach Trybuny Literackiej, dodatku do Trybuny Ludu, od listopada 1957 roku próbował
odświeżyć socrealizm.
Sukces Po prostu (150.000 egz. limitowanego nakładu) spowodował powstanie grupy periodyków, wykorzystujących formułę pisma młodej inteligencji. Efemeryczną próbą było lubelskie Pod wiatr. Choć ukazał się tylko jeden numer, daje on dobre pojecie o zakresie tematów charakterystycznych dla tego typu pisma. W programowym artykule Waldemara Mietkowskiego przeczytać można: Teraz jest bardziej jednoznaczna sytuacja – zaczynamy wierzyć, że w domu mają rację, podejrzewając nas o komunizm, bo sami mamy takie podejrzenia. Na ośmiu kolumnach znajdujemy nadto: ilustrowany zdjęciami reportaż o aktualnych
wydarzeniach na Węgrzech, list otwarty do członków Biura Politycznego KC w sprawie AK,
reportaż Romualda Karasia o studenckiej akcji pomocy PGR-om, reportaż o prowincji pt. Na
peryferiach rewolucji, artykuł Ryszarda Gontarza pt. W imieniu gruźliczych dzieci oraz założenia programowe Rewolucyjnego Związku Studentów. Równie efemeryczną, choć mniej
efektowną próbą były częstochowskie Lewary, otwarcie nazywające Po prostu starszym bratem. W Opolu przez niemal rok ukazywało się W marszu, pozostające na ogół w kręgu spraw
studenckich. Wrocław od października 56 do końca 1957 miał swoje Poglądy sporo miejsca
poświęcające sprawom artystycznym. Jednym z redaktorów pisma była Urszula Kozioł, sporo
pisywał tu Bogusław Litwiniec. W Gdańsku od czerwca 1956 roku ukazywały się Kontrasty.
W artykule programowym redakcja deklarowała, iż otwiera łamy dla każdej próby myślenia
pisanego, wnoszącej coś nowego do naszych wspólnych dążeń, które określamy mianem budowy socjalizmu. Niewątpliwie najdojrzalszym spośród tych pism były poznańskie Wyboje,
noszące nad tytułem motto z Majakowskiego: I Aby socjalizmu nie zadziobały kanarki, a
ukazujące się od października 1956 pod redakcją Michała Misiornego.
Pismo to ogłosiło ankietę Co wiem o wypadkach poznańskich? i popierało projekt wzniesienia pomnika bohaterstwa ludu wielkopolskiego, który miał być również uczczeniem rozpaczliwego i tragicznego zrywu klasy robotniczej Poznania w dniu 28 czerwca. Drukował tu
Jerzy Ziomek, bardzo interesujące recenzje zamieszczał Jerzy Kmita. W polemice z Sandauerowym widzeniem Białoszewskiego napisał np.: Dlaczego to mamy oddawać pierwszeństwo
poezji Spraw Wielkich, a poezję codziennego życia uznawać za marginesową i peryferyjną?
O Drozdowskim zaś wyraził się proroczo: Jest on zdany całkowicie na niewykrystalizowane
wyczucie i bardzo ogólną zasadę kondensacji. Prowadzi to rzecz jasna do najrozmaitszych
artystycznie rezultatów. Teraz, gdy poezja Drozdowskiego tak silnie wciąga w orbitę swych
treści, nie uwidaczniają się one tak wyraźnie. Lecz co będzie za kilka lub kilkanaście lat?
Z każdym z tych pism na ogół była związana grupa poetów. Poglądy były forum dla grupy
Dlaczego nie, na łamach pisma gdańskiego ukonstytuowała się grupa poetycka Kontrasty,
pragnąca ośmielenia wyobraźni – jej sygnatariuszami byli Kiejstut Bereźnicki, Mieczysław
Czychowski i Edward Stachura. Wreszcie Wyboje były organem Wierzbaka, Marian Grześczak zaś wchodził w skład redakcji.
Wszystkie te pisma zostały zawieszone w 1957 roku.
Spośród pism typowo artystycznych ocalała jedynie Współczesność. Przestały wychodzić
tego roku Nowiny Literackie i Wydawnicze, programowo ograniczające się do tematu literatury, korzystające ze świetnych piór. Rzecz i Europa nie ujrzały światła dziennego. Niezbyt
długi byt też żywot Czarno na białym, późniejszej Zebry, wydawanego w Krakowie magazynu graficzno-literackiego, który ciągle zachwyca pomysłowością, nazwiskami autorów, ale
przede wszystkim znakomitym opracowaniem graficznym – nigdy już potem żadne pismo nie
zdobyło się na taki poziom.
Istniały wreszcie w tym okresie pisma będące próbą podejmowania zerwanych wątków.
Do nich zaliczyć można katowickie Przemiany, nieudaną kontynuację – także poprzez osobę
redaktora naczelnego Wilhelma Szewczyka – tuż powojennej Odry. Udaną i znakomitą próbą
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kontynuacji były natomiast wrocławskie Nowe Sygnały, już tytułem nawiązujące do przedwojennego lewicowego pisma wydawanego we Lwowie.
Redaktorem naczelnym Nowych Sygnałów był Tadeusz Lutogniewski. W składzie redakcji znajdowali się m.in. Jerzy Bajdor, Czesław Hernas, Tymoteusz Karpowicz, Zbigniew Kubikowski, Wojciech Dzieduszycki, Waldemar Kotowicz, Józef Kelera. Ton pismu nadawał
nie reportaż, jak wielu innym periodykom tamtego okresu, lecz literatura, a przede wszystkim
publicystyka. Pismo dalekie od jakiegokolwiek prowincjonalizmu; jedną z najbardziej interesujących inicjatyw redakcji była ankieta wśród pisarzy emigracyjnych na temat literatury
krajowej. Dzisiejszemu czytelnikowi prasy, podejmującej nieśmiałe próby pogodzenia krajowych pisarzy nurtu oficjalnego i nieoficjalnego, trudno nie patrzeć na te usiłowania, które c a
ł ą literaturę polską miały na względzie, bez odrobiny zazdrości.
Nowe Sygnały przestały wychodzić z końcem 1957 roku. Przez połączenie z Poglądami
powstała Odra; najpierw jako tygodnik, później jako istniejący do dziś miesięcznik. Nota redakcyjna w ostatnim numerze jest tak charakterystyczna, że warto przytoczyć jej dłuższy
fragment:
Wydaje nam się, ze u okresie 15 miesięcy swego tętnienia „Sygnały” spełniły choćby częściowo swoje zadanie: dowiodły, że na Dolnym Śląsku czasopismo społeczno-kulturalne jest
potrzebne, okupiły w jakimś stopniu pióra publicystów, reporterów, krytyków i pisarzy dotychczas rozproszonych, mających ograniczone możliwości wypowiedzi w tygodnikach centralnych. Staraliśmy się też wzbudzić zainteresowanie sprawami regionu, jego potrzeb i perspektyw rozwojowych.
Myślimy, że wszystko to sprawiło, iż nie można już dziś sobie wyobrazić Dolnego Śląska,
jego środowisk twórczych bez własnego pisma. Okazało się, ze leży ono nie tylko w sferze
marzeń ale i konkretnych dokonań. Tym poważniej więc oceniamy szansę powstania we
Wrocławiu pisma, które swym zasięgiem wykroczy poza granice Dolnego Śląska, stanie się
przedmiotem troski i wyrazicielem potrzeb środowisk kulturalnych całego Nadodrza. Tak
więc i nasz własny sentyment do „Sygnałów” musi ustąpić miejsca racjom ogólniejszym.
Zadziwiające słowa. Udowadnia się w nich to, co po prawie półtorarocznym istnieniu pisma, i to tak znakomitego, nie powinno budzić cienia wątpliwości: możliwość wydawania we
Wrocławiu j a k i e g o k o l w i e k pisma. Dalej: jego wartości szuka się nie w treści publikacji, ale w funkcji jednoczącej środowisko literackie. Inaczej mówiąc: nie to jest ważne, co
się we Wrocławiu pisze, ważne jest, by każdy wrocławianin mógł pisać we wrocławskim piśmie. Wreszcie udowadnia się horrendalną tezę, ze regionalne jest lepsze od ogólnopolskiego.
Redakcja motywuje racjami ogólniejszymi. Jerzy Bajdor napisał pół roku wcześniej na łamach Sygnałów prorocze słowa: Jeśli wolność polega tylko na rozumieniu konieczności, już
wkrótce będziemy chyba najbardziej wolnym narodem na świecie.
Przełom roku 1957 i 1958 to druga widoczna cezura w historii powojennego czasopiśmiennictwa. Tę datą przekraczają tylko nieliczne periodyki. Od tego też momentu zaczyna
obowiązywać nowa koncepcja prasy. Jej założenia nigdzie nie zostały sformułowane, choć
można je dostrzec w praktyce. Na użytek tego artykułu nazywam je teorią plastra.
A oto i one:
1. Pismo nie może powstać w wyniku oddolnej inicjatywy grupy twórczej. Pisma nie powstają, pisma się przyznaje i zawiesza. Pismo jest administracyjną interwencją w obolałe
ciało kultury. Założonym plastrem opatrunkowym.
2. Aby była to interwencja skuteczna, pismo powinno nie tyle stwarzać nowe problemy, ile
już istniejące problemy załatwiać. Nie może być zatem pismem programowym, powinno
się. raczej opierać na zasadzie terytorialnej (kariera pism regionalnych w latach sześćdziesiątych) lub tematycznej. Jedyne odstępstwo od tej zasady, założona w 1957 Polityka jako
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odpowiedź na wyzwanie wściekłych, zaczęła sprawiać w następnych latach masę kłopotów.
3. Interwencje te, jak na dobrego chirurga przystało, powinny być nieliczne, lecz w miarę
rozległe. Włączenie do redakcji nowo powstającego pisma ludzi o różnych poglądach każe żywić nadzieje, że poglądy te zetrą się w samej pracy redakcyjnej, na zewnątrz wyjdzie
twór bezproblemowy, nijaki. Że spod tego plastra nie dobędzie się żaden głos.
Na początku lat pięćdziesiątych podporządkowano strukturę czasopiśmienniczą administracji państwowej. Pod koniec lat pięćdziesiątych podporządkowaniu temu dopisano p r z e
p i s y w y k o n a w c z e.

Komórki
Jako wynik funkcjonowania teorii plastra powstał gigantyczny plaster, złożony z osobnych, wzajem nieprzenikliwych, ale w gruncie rzeczy prawie takich samych komórek. Wymiana idei między naszymi pismami nie istnieje, każde robi swoje, bo jest instytucją powołaną przez instytucje. Co najsmutniejsze – ewentualna wymiana nie na wiele by się zdała, bo w
gruncie rzeczy komórki są prawie takie same.
Wydawałoby się, że rozwiązaniem w tej sytuacji są pisma programowe. Niestety, w obecnej strukturze administracyjno-wydawniczej są to pisma niemożliwe. Dopóki pisma nie będą
powstawać w wyniku inicjatywy oddolnej, dopóki pisma bodzie się przyznawać jak ordery,
dopóki nie zostanie zachwiany państwowy monopol
p r a s o w y , wszelkie wołanie o program jest utopią.
Zaś czasopiśmiennicza odnowa nieuchronnie zmieni się w grę w komórki do wynajęcia.
XII.1980
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KSIĄŻKI NA ETATACH
Przysłuchiwałem się dyskusji, w której zawodowi tłumacze – najlepiej przecież orientujący się, co jest przełożone, a co do przełożenia zostało – mówili o obecności innych literatur na
polskim rynku wydawniczym. Mimo pewnych śmiesznostek (tak bywa, że ktoś zajmujący się
literaturami kałmycką i buriacką uważa, że literaturom owym polskie oficyny przyznają nieproporcjonalnie mało miejsca), obraz, jaki się wyłaniał z dyskusji nie był optymistyczny: luki,
nieobecność nie tylko pojedynczych dzieł, autorów, ale całych prądów i formacji intelektualnych, mylące, bo nieudane przekłady, mylne wyobrażenia o autorze wynikłe z przełożenia
niereprezentatywnych tekstów. Wniosek nasuwał się jeden: należy tłumaczyć więcej, szybciej
i lepiej.
Dyskusjami takimi (ta niczym nie różniła się od innych, zmieniają się nazwiska i tytuły,
schemat pozostaje ten sam) rządzi pewna utopia. Otóż u ich podłoża leży niewypowiedziane i
nieuświadomione przekonanie, że sytuacja idealna zapanowałaby wówczas, kiedy jeśli nie
całość, to przynajmniej znacząca większość literatury danego narodu zaistnieje w polskim
przekładzie. Powinniśmy mieć literaturę amerykańską po polsku, literaturę francuską po polsku, nie wolno nam zapominać również o językach niekongresowych. Nie stać nas być może
na zbudowanie drugiej Japonii, ale w kraju nadwiślańskich samurajów warto by było mieć
drugą literaturę japońską. Nie mówiąc już o kałmyckiej i buriackiej.
Przesadzam, być może. Myślę wszakże, iż przetłumaczenie całego Rotha, Donalda Barthelme, wydanie Grassa w obiegu oficjalnym, ba! przekład na pniu kolejnych odcinków Paradiso Sollersa niczego by nie zmieniło. Grass, mimo braku książek, istnieje w świadomości;
tamtych – i wielu innych – spotkałoby prawdopodobnie jak tylu innych milczenie, które być
może jest objawem pokory wobec wielkości, może symptomem braku zainteresowania, jest
natomiast z całą pewnością dowodem schorzenia naszego życia literackiego. Życie to nie
dość, że nie jest w stanie wyznaczyć luk i potrzeb w dziedzinie twórczości przekładowej, to
nadto nie może uporać się z tym, co już przełożone zostało. I nic tu nie zmienią dyskusje tłumaczy, takie jak ta, o której pisałem na początku: przyjmowany w nich punkt widzenia z konieczności być musi punktem widzenia kultury obcej.
Funkcjonująca u nas koncepcja działalności przekładowej to koncepcja p r e z e n t e r s k
a. Wedle niej książka jest eksponatem z innej kultury, dzięki zabiegowi przekładu prezentowanym tym, którzy języka oryginału nie znają. Z tego punktu widzenia pytanie co jeszcze
przełożyć należy? jest zasadne. Myślę jednak, że zamiast dążyć do stworzenia (czy odtworzenia) literatury amerykańskiej, francuskiej i tylu innych po polsku, należałoby zastanowić się,
co zrobić, aby przekłady już istniejące, powstające i te, które dopiero powstaną, zaistniały w
obrębie polskiej kultury. Aby przestały być egzotycznymi eksponatami, stały się zaś równoprawnym materiałem, z którego budowana jest kulturalna świadomość.

No man’s land
Trudno nie dostrzec, że w praktyce życia literackiego funkcjonuje ścisły rozdział na to, co
polskie i to, co obce. Zżymamy się na ksenofobię Francuzów, ale najbłahsza książka rodzimego autora zawsze może liczyć na kilka, jeśli nie kilkanaście recenzji (wyjąwszy może poezję, ale bo też w tej dziedzinie przyrost produkcji idzie w parze z coraz większą nieistotnością tejże). Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby istniała również krytyka literatury tłuma-
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czonej. Rzecz w tym, że takiej krytyki nie ma. Tylko nieliczne czasopisma sporadycznie drukują recenzje wykraczające poza obszar rodzimej literatury. Regułą jest pomijanie milczeniem tej niemałej przecież części produkcji wydawniczej. Chyba rok temu ukazał się nareszcie przekład Raju Lezamy Limy. Cortazar proponował stworzenie ekskluzywnego klubu czytelniczego dla tych, którzy przeczytali trzy książki: Człowiek bez właściwości, Śmierć Wergilego i właśnie Raj. Po reakcjach prasowych sądząc, Polska nie byłaby w owym klubie
licznie reprezentowana. W niewielkim odstępie czasu ukazało się wznowienie Auto da fe i
Głosy Marakeszu Canettiego. I nic. Obawiam się, że gdyby wydano nawet jego Tłum i władzę, reakcja byłaby podobna.
Wydawnictwo Morskie zaprezentowało jedną z najważniejszych książek współczesnej
humanistyki: monumentalne dzieło Braudela Morze Śródziemne i Świat śródziemnomorski w
epoce Filipa II. Poza gdańskim Punktem niewiele pism przyjęło ten fakt do wiadomości.
Przykłady można by mnożyć, ale przecież nie o przykłady chodzi.
Chodzi o to, że przetłumaczenie książki to dopiero połowa zadania. Równie ważne jest
włączenie jej w obręb życia literackiego. W innym razie – a taka jest niestety obecnie rzeczywistość – literatura tłumaczona traktowana będzie jako czytadła dla ambitniejszej publiczności. Ambitniejsza publiczność owa czytuje sobie do poduszki Bartha, Gutersloha, ale swoją
istotność kulturalną buduje na Grzymkowskim i Kuśniewiczu. W dzień studiuje Topolskiego,
w nocy sięga po Braudela. Publicznie rozprawia o katolickim polskim charakterze narodowym, prywatnie zagląda do Fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa. Przy czym owe
nocne, prywatne lektury – jako że n i e s y s t e m o w e – nie mają większego wpływu na
kształt życia literackiego. Życie literackie w naszym kraju jest bowiem instytucją. Dlatego
stwierdzenie, że nie istnieje krytyka literatury tłumaczonej, nie wystarcza. Trzeba zastanowić
się, jakie i n s t y t u c j o n a l n e m e c h a n i z m y spowodowały brak takiej krytyki. A
ów brak przecież powoduje, że: nawet ważne przekłady wpadają na rynek czytelniczy jak w
próżnię.
Przyczyn widzę kilka. Najoczywistsza z nich – to wykształcenie krytyków, którzy w przeważającej większości rekrutują się spośród absolwentów polonistyki. To również – uzasadnione historycznie, bo jeszcze z przedwojenną tradycją – związanie teorii literatury z polonistyką. (Jak się wydaje w angielskim, niemieckim, a nawet częściowo francuskim kręgu językowym sytuacja jest akurat odwrotna – tam teoria literatury związaną jest z neofilologią, a
nie z historią literatury rodzimej.) Instytucjonalne miejsce teorii literatury w systemie kształcenia powoduje z jednej strony przecenienie wykształcenia polonistycznego (polonistyka
kształci historyków literatury polskiej, ale r ó w n i e ż specjalistów od całej literatury), z
drugiej strony – niedocenienie neofilologii (filologie obce kształcą specjalistów
t y l k o od danej literatury). Krótko mówiąc: polonistyka wychowuje również krytyków,
neofilologie – tylko tłumaczy.
Oczywiście naiwnością byłoby winić za kryzys filologii obcych (a sądzę, że może być o
nim mowa) polonistów. Na kryzys ten zapracowały one same. Proszę spojrzeć na powstające
na tych wydziałach prace naukowe – najczęściej w językach obcych, a zatem bez adresu czytelniczego: bo przecież nie dla zagranicznego czytelnika, choćby ze względu na zwyczajną
niedostępność tych dzieł, ale i nie dla czytelnika krajowego, choćby ze względu na zwyczajną
niedostępność języka. Proszę sprawdzić, ile ważnych monografii powstało na tych wydziałach, czy przez absolwentów tych wydziałów napisanych zostało. Niedawno wydana Podróż
bez końca Egona Naganowskiego powinna być jedną z wielu podobnych książek. Naprawdę
zaś jest czymś niemal nieprzyzwoitym: nieprzyzwoitością jest bowiem udowadniać, że coś,
czego nie ma, z czego nieistnieniem wszyscy dawno się pogodzili, jest możliwe, i to z takim
efektem. Być może filologie obce kształcą znakomitych specjalistów od języka i literatury;
natomiast z całą pewnością traktują to kształcenie jako wąską specjalizację, podobną do – ja
wiem? – budowy maszyn parowych.
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Taki stosunek do literatur obcych jest zresztą w zgodzie z panującą polityką czasopiśmienniczą. Można odnieść wrażenie, że powstanie Literatury na świecie jak gdyby zwolniło
inne redakcje z obowiązku zajmowania się literaturami innych narodów. Oczywiście, Literatura na świecie powstała w wyniku pewnego procesu, a proces ten trwał lata nim doprowadził
do obecnego stanu, i nie wystarczy go tłumaczyć li tylko niepisanym podziałem kompetencji.
Kierunek tego procesu jest jednak widoczny na pierwszy rzut oka – zmierza do b i u r o k r a
t y c z n e j c z y s t o ś ć i s t r u k t u r.
Z tego względu interesująca jest przygoda polskich periodyków w połowie lat pięćdziesiątych. Według panującej obecnie wykładni zainteresowanie obcymi literaturami w tamtym
okresie miało charakter wyłącznie informacyjny, wynikło z długoletniego odcięcia od literatur
obcych. Czy jednak tylko taka – prezenterska – koncepcja kierowała redaktorami ówczesnych
licznych czasopism? Mam prawo przypuszczać, że na łamach wrocławskich Nowych Sygnałów, łódzkiej Kroniki, szczecińskiej Ziemi i Morza, krakowskiej Zebry, warszawskiej Współczesności chodziło o coś innego: o taki model życia literackiego, w którym nie byłoby miejsca na sztuczne przedziały, o taki model krytyki, która kierowałaby się wartościami, a nie
miejscem narodzin książki.
Historia tamtych lat zawiera znamienny, a mało znany epizod, który przeczy wygodnej i
pozornie oczywistej tezie, jakoby oczy polskiej literatury zwracały się wówczas wyłącznie na
Zachód. Teza to pozornie, oczywista, bo po latach przymierzania polskiej twórczości do radzieckiego romansu produkcyjnego byłoby to usprawiedliwione i naturalne. Tymczasem właśnie wówczas powstał kwartalnik poświęcony kulturze radzieckiej Opinie. Numer pierwszy
podpisany przez Ziemowita Fedeckiego, Wandę Padwę, Seweryna Pollaka i Andrzeja Stawara zawierał utwory Pasternaka (m.in. fragment Doktora Uwago; było to jeszcze przed żałosną
międzynarodową aferą związaną z tym dziełem), Mandelsztama, Nagibina, Cwietajewej i
Babla. Ukazały się tylko dwa numery tego kwartalnika; przypuszczać należy, że krąg wartości, wyznawany przez redakcję, zbyt radykalnie kłócił się z topologiczną, prezenterską koncepcją przekładów. Ale właśnie dlatego, że był to tak krótki epizod, tym lepiej widać, że nie
tylko odwzorowywanie cudzych hierarchii wartości jest możliwe (przynajmniej do pomyślenia). Że istnieje droga, którą próbowała zmierzać polska prasa po październiku 1956 r., gdy
włączała wartości innych kultur w obręb polskiego życia literackiego.
Te dwie drogi najlepiej można zobaczyć na przykładzie dwóch pism o zbliżonym profilu,
które w pewnym okresie wychodziły równocześnie. Pierwsze to Nowe Książki, periodyk będący w sumie adnotowanym przeglądem produkcji wydawniczej. Drugie – to Nowiny Literackie i Wydawnicze, realizujące model pisma literackiego, bliski chyba tak zasłużonej francuskiej Critiąue .Wygrała koncepcja prezenterską, Nowiny pod koniec 1957 r. podzieliły los
tylu innych pism literackich i społeczno-politycznych.
Skarlałą historię polityczną lat, które nastąpiły potem, przedstawia się dziś czasem eufemistycznie jako walkę okcydentalistów z Sarmatami. Są to nazwy mylące. W istocie walka toczyła się między dwiema koncepcjami kultury: koncepcją opartą na wartościach, niezależnie
skąd by te wartości pochodziły i koncepcją prezenterską, opartą na biurokratycznej czystości
struktur. Jeśli orientacja sarmacka nie wygrała w twórczości oryginalnej, choć tyle wyrządziła
szkód, marna to pociecha; jej przecież zawdzięczamy obecny kształt życia literackiego. Dzięki niej wartości innych kultur, które docierają do nas poprzez przekłady, stały się ziemią niczyją. I nic tu nie pomoże sama Literatura na świecie, choćby nie wiem jak świetnym pismem
była. Instytucjonalny kształt życia literackiego narzuca jej bowiem funkcję p i s m a b r a n
ż o w e g o.
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Piękne litery
Mawia się czasem z dumą o liberalności naszej polityki przekładowej, cytuje się nazwiska
wielkich twórców światowych, wyznających nawet odmienne polityczne opcje, którzy doczekali się przekładów na polski. Jest to prawda tylko częściowa: jak krucha to liberalność, dowiódł przypadek Grassa, tym bardziej znamienny, że właśnie tu polityczne opcje pisarza nie
stanowiły przeszkody. Triumfalny pochód konserwatysty Borgesa przez nasz rynek wydawniczy, przy całkowitej nieobecności na nim socjaldemokraty Grassa jest czymś głęboko symbolicznym: dowodzi, jak kruche, jak podległe manipulacjom jest pojmowanie literatury jako
faktu czysto estetycznego, Literaci, do pióra...
A to właśnie – pojmowanie literatury jako faktu czysto estetycznego – wyznacza naszą
politykę przekładową. Ono spowodowało – groźne moim zdaniem zachwianie proporcji.
Prócz premiowania średniej literatury (bo, wbrew pozorom, rzeczywiste eksperymenty formalne bynajmniej nie mają zielonego światła), działalność przekładowa ogranicza się głównie
do beletrystyki. W małym stopniu obejmuje natomiast twórczość krytyczną, filozoficzną, naukową, eseistyczną – to wszystko co w obrębie pisanego słowa nie tylko pięknie brzmi, ale i
myśli. Tendencja do ograniczania przekładów z tej dziedziny nasiliła się w ostatnim dziesięcioleciu – i nie powinna tu zmylić nikogo seria Biblioteka myśli współczesnej. Pochwały,
które ta seria zebrała, uważam za przesadne. Z dwóch względów.
Po pierwsze: im dłużej seria ta istnieje na rynku wydawniczym, tym lepiej widać, że jej
nazwa w małym stopniu usprawiedliwiona jest doborem prezentowanych tytułów. Wszystko,
co dla myśli współczesnej charakterystyczne – strukturalizm, renesans zainteresowań psychoanalizą, powrót do fenomenologii, rewolucja w badaniach historycznych, badania socjologiczne, wielki esej polityczny – z rzadka albo wcale prezentowane jest polskiemu czytelnikowi za jej pośrednictwem. A jeżeli nawet już – zdarzają się tu książki wręcz fałszujące obraz
autora: jest w serii Adorno, ale zaprezentowany Filozofią nowej muzyki, jest Toynbee, ale
obecny antologią tekstów o śmierci, opracowanych pod jego kierownictwem, jest Foucault,
ale przedstawiony książką mało zrozumiałą bez znajomości poprzednich, Z dziwnym natomiast i niepojętym uporem seria lansuje różne dziełka naturalistyczne w rodzaju Stresu okiełzanego i Czy jesteśmy grzesznikami? oraz amerykańską szkołę antropologii kulturowej, jak
na mój gust nudną i o znaczeniu wyłącznie historycznym.
Natomiast w jej cieniu powoli zamierają ważne i o nieporównanie większych zasługach serie powstałe w latach sześćdziesiątych. Biblioteka socjologiczna zaczęła drukować teksty klasyków marksizmu, co tylko wówczas miałoby sens, gdyby wydawano dalej i autorów o odmiennych orientacjach; niestety, ten warunek nie został spełniony. Biblioteka krytyki współczesnej zapomina o książkach rzeczywiście ważnych (z francuskiego tylko obszaru i językowego dałoby się zastawić sporą listę, ale po co szukać daleko? – wystarczy wspomnieć Jurija
Łotmana), rzuca natomiast na rynek Człowieka na wojnie, Marksizm i literaturoznawstwo
współczesne i aż dwa wydania W kręgu socjologii literatury. Dwie ostatnie książki nie są złe,
ale nie mogą być przecież wyłączną propozycją intelektualną. Całkowicie ustała działalność
Serii religioznawczej wydawanej przez Książkę i Wiedzę (osobiście uważam to za skandal;
osobnym skandalem są sztucznie zaniżane nakłady najwartościowszych z wydawanych tu
książek). Poziomu nie obniżyła chyba jedynie czytelnikowska seria z kółkiem, w której –
oprócz nieporozumienia zarówno od strony doboru tekstów, jak i jakości przekładów pt.:
Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji – nie ma książek zbędnych.
To drugi powód, dlaczego fanfary na cześć Biblioteki myśli współczesnej wydają mi. się
nieporozumieniem. Biblioteka, liczy sobie dziś już wiele tomów, może więcej, niż wymienione serie razem wzięte. A przecież prawie każda z nich z osobna przedstawiła polskiemu czytelnikowi więcej wartościowych książek, niż szumnie reklamowana seria, która pod zobowiązującą nazwą oferuje najczęściej produkt drugiej jakości. Nie dajmy się zwariować – Ditfurth
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i Wickler to naprawdę nie są wielcy współcześni myśliciele. Jak bowiem w takim razie należałoby nazwać Arona, Arendt, Habermasa, Sasza, Merleau –Ponty’ego, Levinasa i tylu innych?
Nie miejsce tu na tworzenie listy zaniedbań w tej dziedzinie, choć lista taka powinna być
stworzona, aby przynajmniej uświadomić, że taki brak istnieje. Czy nie jest bowiem żenujące,
że ceniony i poczytny publicysta KTT (nawiasem mówiąc również wydający książki jako
współczesny myśliciel) wygłasza takie zdanie: Jeśli zaś mam być szczery, to dla mnie osobiście jedynymi książkami, których brak czuję jako istotny są prace nowej formacji marksistów,
wykształcone na doświadczeniach lewicy lat sześćdziesiątych: może Althuser, może Marcuse?... Że zdanie to bierze się nie z głębokiego przemyślenia sprawy, ale zwyczajnej ignorancji, świadczy potraktowanie Marcusego jako produktu: nowej lewicy.
Zaległości w tej dziedzinie są olbrzymie, tym bardziej niepokojące, że w wielu wypadkach
(przykładem literatura francuska) twórczość eseistyczna jest nieporównanie ciekawsza od
tradycyjnej beletrystyki. Faworyzowanie tzw. literatury pięknej w przekładach, rezerwa wobec twórczości niefabularnej (nieuzasadniona, bo i polskie i obce doświadczenia dowiodły, że
te książki sprzedają się bardzo dobrze) jest działalnością bezmyślną i szkodliwą.
Pozbawia bowiem polskiego czytelnika kontaktu z literaturą, która myśli, wyrabia w nim
przekonanie, że operowanie słowem jest formalną grą. Skutki takiej polityki zaobserwować
można wśród debiutantów, wśród których coraz więcej zdarza się aideologicznych nowatorów. Nauczyć się pisać pod Cortazara czy innych Latynosów, nową powieść francuską, jest
względnie łatwo: wystarczy opanować formalne chwyty. Ale przecież nie na tym polega edukacja literacka. W prawdziwej literaturze, która nie jest powielaniem wzorów, za każdą narracyjną formą stoi jakaś wizja świata, zespół przekonań, przesądzający taki a nie inny wybór
środka ekspresji. Literatura nie jest grą ani zabawą, nie jest czytadłem dla ambitniejszej publiczności.
Co więcej: brak przekładów eseistycznych, nieobecność z wielkich dzieł dwudziestowiecznej humanistyki w polskich tłumaczeniach powodować może – i już powoduje – że tłumaczona literatura piękna, pozbawiona tego kontekstu, staje się niezrozumiała. (Taki przypadek spotkał ostatnio Locus solus Roussela). Czy literatura niemieckojęzyczna tłumaczona na
polski może prawidłowo funkcjonować w sytuacji, gdy przekłady Nietzschego są praktycznie
niedostępne, bo wydane jeszcze przed I wojną światową? Pytanie z pozoru retoryczne – zastanowić się bowiem warto, czy nie jest to kolejny powód upadku krytyki literatur obcych.
Literatury nie sposób zrozumieć intuicyjnie do końca, do tego potrzebne są ścisłe narzędzia. Sam wobec pięknych liter, belles lettres czytelnik - krytyk może czuć się bezradny.

Prawo serii
Ostatnie dziesięć lat to niespotykany rozkwit najprzeróżniejszych serii wydawniczych.
Chwilami mam wrażenie, że wszystko zostało już podzielone, zaszeregowane, że samotna
książka istnieć nie ma prawa; jest bowiem p r z y k ł a d e m współczesnej prozy światowej,
myśli współczesnej, literatury w walce z faszyzmem, czy wszystkiego, co ludzkie. A z całą
pewnością jest przykładem literatury narodowej.
O pożytkach wynikających z umieszczania książek w seriach dużo pisano i mówiono,
przeważnie od strony handlowej. Wiadomo, że seria, która zdobędzie zaufanie odbiorcy, jest
w stanie przemycić książki słabsze (przykładem może być Klub Interesującej Książki wydawany przez PIW), bądź w innym wypadku traktowane przez czytelnika z rezerwą. Tę promocyjną rolę z powodzeniem pełniła czytelnikowska Nike czy PlW-owska Współczesna proza
światowa, szczególnie wobec literatur mniejszych, z większym trudem torujących drogę do
czytelniczej świadomości. Przy braku krytyki literatury przekładowej ów zwyczaj edytorski
ma dodatkową, trudną do przecenienia zaletę: jest pośrednią informacją o książce.
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Seria staje się w ten sposób pewnym sposobem porozumienia między wydawcą a czytelnikiem: kształt dzieła jest znakiem jego zawartości. Konieczne jest dopełnienie tylko jednego
warunku: seria musi być budowana wokół pewnych wartości bądź tematu.
Otóż ten sposób porozumienia uległ w ostatnich latach poważnemu naruszeniu. Największą ekspansywność miały na rynku nie tak tworzone serie, ale kolekcje literatur narodowych.
I tak powstała kolekcja literatury radzieckiej, NRD-owskiej, jugosłowiańskiej, węgierskiej,
bułgarskiej, iberyjskiej. Od wielu lat istnieją już – z niemałym dorobkiem – serie czechosłowacka, iberoamerykańska i skandynawska. Jak dotąd bez przydziału pozostała zatem literatura rumuńska, albańska, włoska, francuska, angloamerykańska, szwajcarska, austriacka, RFNowska (te mogłaby objąć jedna seria); pomijam literatury egzotyczne. Wystarczyłoby zatem
powołać jeszcze parę serii, by sen biurokraty o przejrzystości struktur nareszcie się ziścił. By
prezenterska koncepcja działalności przekładowej odniosła ostateczny triumf. Wówczas rzeczywiście żadna książka nie pozostanie bez przydziału. Każda będzie miała swój etat. Bo niby
dlaczego nie? W społeczeństwie, gdzie bez etatu żyć nie sposób, przyszedł czas, by i książki –
p r a w e m s e r i i – miały swoje etaty.
Powoływanie kolekcji literatur narodowych ma tylko wówczas sens, gdy literatura, którą
ma obejmować ta seria, cieszy się rzeczywistym zaufaniem czytelnika (tak jest w przypadku
literatur skandynawskich, iberoamerykańskich, może jugosłowiańskiej, w pewnym okresie
czechosłowackiej – ale to już czas zaprzeszły). W innym przypadku jest skuteczną antyreklamą, na dodatek zaś niszczy nikłe sposoby porozumienia między wydawcą a czytelnikiem.
Nie dlatego książka jest dobra, nie dlatego przetłumaczona została, że jest przykładem literatury radzieckiej albo amerykańskiej. Jeśli jest dobra, dobra jest niezależnie od tego. Dlatego
prezenterska koncepcja działalności przekładowej, związana z instytucjonalnymi formami
życia literackiego, a może i wymuszana przez te instytucje, nie może mieć przyszłości. Literatura winna być traktowana wedle jej w a r t o ś c i, a nie miejsca narodzin. Przywrócenie
krytyki przekładów, traktowanie literatury jako całości, włączenie tłumaczeń do rodzimego
życia literackiego leży w interesie nas wszystkich. I wszystkim wyjdzie na zdrowie.
III.1981
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ PISZĄCEGO,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMY
Rodzimy krytyk, Proza z importu
Czytane osobno szkice Berezy, tak jak narastały w czasie, były – często sugestywnymi,
niekiedy kontrowersyjnymi – analizami książek i portretami pisarzy, odkrywaniem literackich
zjawisk, protokółem lektury. Zebrane w jednym tomie zmieniły się w książkę o odpowiedzialności piszącego. Szczególny to tom – nawet w zbiorach szkiców występuje zwykle wewnętrzna czasowość, rozwój idei, początek i koniec; tymczasem do określenia Prozy z importu bardziej przydatna jest metafora przestrzenna: książka ta z a r y s o w u j e
n i e c i ą g ł y o b s z a r l i t e r a c k i c h z j a w i s k. Równocześnie zaś nagromadzenie osobnych, statycznych szkiców pozwala dostrzec ich wspólną cechę: budowane są wokół
dwu kompleksów problemowych – wiarygodności. poznawczej i wewnętrznej prawdy piszącego ujawnionej w języku. Zastosowane w praktyce krytycznej wpłynęły na ów szczególny
kształt książki.
Pierwszym problemem jest rozległość jej tematu. W epoce znawców jednego prądu literackiego, ba! jednego autora, trudno wyobrazić sobie posiadacza pełnej wiedzy o literaturze
rodzimej, cóż mówić dopiero o prozie z importu? Rzecz nie tylko w braku wyobraźni czy
wiedzy, chodzi bowiem o zasadnicze doświadczenie, właściwe piszącemu o współczesnej
literaturze. Wprawdzie nienaturalny przyrost książek nie powołał swego Malthusa, jeno McLuhana, lecz coraz bardziej dochodzi do głosu przekonanie, że dotychczasowego modelu literatury nie da się dłużej utrzymać. Bowiem model ów nie dość, że sprzeczny jest z codziennym doświadczeniem, wspiera się nadto na bez refleksyjnie przyjętych pewnikach.
Model ten umieszcza zjawiska literackie w j e d n o r o d n e j p r z e s t r z e n i
k o m u n i k a c j i. Wszystkie zjawiska są w owej przestrzeni intencjonalnie obecne. Toteż
pominięcie przy pisaniu o literaturze jakiejś książki czy autora sugeruje osąd wartościujący,
czy to według systemu norm uznawanych za obiektywne, czy to według indywidualnych –
estetycznych bądź ideologicznych – przekonań piszącego. Inaczej mówiąc: chociaż codzienne
doświadczenie przeczy możliwości zapanowania nad rozległym obszarem literatury, uobecnienia jej w świadomości i pisaniu, model ten każe ujmować literaturę jako c a ł o ś ć. Brak
autora bądź książki jest bądź oceną, bądź niedostatkiem (to myślenie pojawiało się przy
omówieniach Prozy z importu: książka ta nie zawiera sylwetek np. Bölla i Grassa – ponieważ
trudno brak ten rozumieć wartościująco ze względu na wagę ich pisarskich dokonań, a i skądinąd wiadomo, że Bereza o nich pisywał, zatem brak ów jest niedostatkiem książki).
Taki model literatury ma określone konsekwencje. Po pierwsze: konkretne literackie realizacje ujmowane są jako warianty niezmiennego modelu (na tym założeniu oparta jest w gruncie rzeczy cała teoria literatury); tekst traci swoje miejsce w przestrzeni i czasie, jest jedynie
p r z y k ł a d e m. Po drugie: tekst nie jest już przedstawieniem indywidualnej prawdy piszącego, staje się rezonerem prawdy ogólnej, nośnikiem idei czy jedną z realizacji tematu. Po
trzecie: wyobrażenie literatury jako intencjonalnie obecnej całości tekstów zakłada pewne
rozumienie odpowiedzialności krytyka – można mu zarzucić jedynie, że nie zna wszystkich
tekstów lub że nie odczytał (nie uobecnił) tekstu do końca. Po czwarte – model ów umieszcza
poza zakresem swych zainteresowań lekturę: tu tekst jest z a w s z e j u ż
o d c z y t a n y.
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Konsekwencjom tym zaprzecza codzienne doświadczenie i praktyka pisarska, W jej obrębie powstaje nowa wizja literatury, której założenia mogą być sformułowane dopiero ex post.
Literatura byłaby tu przestrzennym obrazem tekstów i pisarskich zdarzeń, zdarzeń historycznych, bo zachowujących swoje miejsce i czas. Ich różnica byłaby nieredukowalna, każde z
nich jest bowiem miejscem ekspresji indywidualnej prawdy piszącego. Literatura nie zna
prawdy nadrzędnej, prawd lepszych i gorszych; nie chodzi zatem o hierarchię, lecz o
r ó ż n o k s z t a ł t n o ś ć prawdy (może właśnie t o jest kamieniem obrazy w pisaniu
Henryka Berezy: jak można z jednakowym zaangażowaniem pisać o Güterslohu i pensjonarskiej książeczce Heike Doutiné?) Tekst zatem byłby miejscem spotkania pisarza i czytelnika.
Krytyk nie może podchodzić do książki z całościującym wyobrażeniem literatury i do modelu
tego przymierzać ją, bo jedyne, co jest mu dane bezpośrednio, to doświadczenie lekturowe.
Autor Prozy z importu napisał zamiast wstępu Jacy więc mają być pisarze? Tacy, żeby
n i e z n a n i i n n i chcieli i mogli ich czytać nie z jakiegokolwiek obowiązku, lecz z
wewnętrznej potrzeby odnalezienia się w sobie i w świecie, wewnętrznej potrzeby obcowania
z prawdą: tę prawdę, która ma milion twarzy, odnaleźć musi dla siebie ten, kto chce i może
być pisarzem. Każdy, kto odnajdzie swoją twarz prawdy, stanie się potrzebny innym. Tylko
tyle. Zamiast rozbudowanego programu. Zamiast m e t o d y.
Metoda jest, ale w następujących dalej szkicach. Metoda, której założeniem podstawowym
jest poznawcza wiarygodność. Ale jeśliby chcieć szukać sformułowanej expressis verbis, za
jej przedstawienie mógłby służyć lekko zmieniony fragment szkicu o Dodererze: w klasycznym pisaniu o literaturze obiektywność jest apodyktycznie z góry założona, u Berezy natomiast jest zadaniem i celem pisarskim do osiągnięcia. Obiektywności apriorycznej przeciwstawia Bereza obiektywność empiryczną. Obiektywność jest u niego – można powiedzieć –
sumą wielu i możliwie różnych subiektywności, które Bereza przedstawia, ale których nie
może sprowadzić do nadrzędnej, jednej wiedzy o literackich zdarzeniach, bo jego wiedza jest
empirycznie ograniczona i musi się z tym bezwzględnie liczyć.
Ten moment uważam za szczególnie ważny. Ujmując rzecz metaforycznie: proza zrezygnowała dawno z wszechwiedzącego narratora, gdyż uznała go za niewiarygodnego poznawczo; tymczasem w pisaniu o niej wszechwiedzący narrator (krytyk) jest nadal najczęściej
spotykaną postacią. Uwiarygodnić krytykę – to przejść od produktu poznania (literatury jako
całości) do procesu poznawania (aktu lektury).
Lektura jest miejscem spotkania dwu subiektywności: piszącego i czytelnika. Być może
rządzi nią poszukiwanie tego samego typu wrażliwości, podobnej aury emocjonalnej, ale na
tym pasywnym, narcystycznym tworzeniu autoportretu jej rola się nie kończy. Lektura pełni
również funkcję poznawczą, bo literatura jest jedną z form poznania. (Barthes, którego teorie
niekiedy zadziwiająco bliskie są pisaniu Berezy, stwierdził: gdyby, przez Bóg wie jaki wybryk praktyki społecznej lub barbarzyństwa, wszystkie nasze dyscypliny – prócz jednej –
miały zostać usunięte z nauczania, ocalić trzeba by było dyscyplinę literacką, bo wszelkie
nauki obecne są w literackim monumencie.) Wreszcie lektura zapisana obiektywizuje prawdę
tekstu w języku krytyka.
W ten sposób zapis lektury jest tyleż przedstawieniem, co wyznaniem (dlatego miałem
prawo zmienić fragment ze szkicu o Dodererze: fragment ten był przedstawieniem pisarskiej
metody autora Demonów, ale równocześnie wyznaniem krytyka o granicy obiektywności w
pisaniu). Działalnością pisarską Berezy rządzi bowiem jeden pewnik: w e w n ę t r z n a
prawda piszącego objawia się w używanym przez niego
j ę z y k u. Ale nie może to być język martwy, wyświechtany zbiór komunałów, ani
sztuczny język stawianego za wzór typu kultury. W społeczeństwie istnieje wielość użyć językowych, które kultura stara się sprowadzić do jedności, uczynić język przezroczystym narzędziem komunikacji. Tymczasem w literaturze słowa mają ciężar losu – istnieje tyle języ-
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ków ile istnieje indywidualnych prawd, jednostkowych losów (charakter pisma, écriture, który tu opisuje krytyk, nie jest znakiem solidarności, écriture jest zawsze jednostkowe, indywidualne).
Jeden język to podobne złudzenie (złudzenie tym bardziej niebezpieczne, że w pewnych
typach kultury pełni funkcję manipulatorską), co całość literatury: podobne ma też konsekwencje. Po pierwsze: konkretne użycia językowe, j ę z y k o w e g e s t y , ujmowane są
jako warianty jednego ponadindywidualnego języka – wypowiedź traci związek z jednostką,
jest jedynie komunikatem. Po drugie: wypowiedź nie jest już przedstawieniem indywidualnej
prawdy, staje się rezonerem prawdy ogólnej, komunikatem o niej. Po trzecie: założenie o istnieniu jednego języka narzuca krytykowi pewne rozwiązania badawcze – musi zwracać uwagę przede wszystkim na to co się mówi, a nie jak się mówi, wielokształtność językową ujmować w kategoriach formalnych (jako stylizację). Po czwarte: teoria ta umieszcza poza zakresem swych zainteresowań mówienie (pisanie) – cała literatura staje się estetyczną zabawką.
Tyle języków, ile prawd... To znaczy – wśród wielokształtnych, językowych gestów istnieje także równoprawny język krytyka. Język, w którym zobiektywizowany zostaje akt lekturowy.
Krytyka jest jednak z natury rzeczy działalnością ponadindywidualną. Jej ustalenia muszą
mieć pewien walor ogólności – nie może sobie pozwolić ani na impresyjność, ani na zbytni
subiektywizm. Zatem problem języka krytycznego – to nie tyle zagadnienie doboru odpowiednich słów i sposobu formułowania sądów, lecz charakteru pytań stawianych literaturze,
sposobu jej ujmowania. Działalność pisarska Henryka Berezy przynosi odpowiedź następującą: m a m p r a w o ż ą d a ć o d l i t e r a t u r y t e g o, c z e g o w y m a g a m o d
s i e b i e – odpowiedzialności.
Dlatego wszystkie szkice zebrane w książce podejmują dwa pytania: o wiarygodność poznawczą zastosowanych w powieściach form narracyjnych oraz o wewnętrzną prawdę pisarza
wyrażoną w stosowanym przezeń w języku. W szkicu o Llosie przeczytać można: Im więcej
wie się o literaturze, tym bardziej jest się przekonanym, że literatura pozwala na sprawdzanie
wszelkich założeń poznawczo – artystycznych, od najdawniejszych do najnowszych, od całkowicie fantastycznych do najbardziej ukrytycznionych, nie wyłączając różnych ich krzyżówek, więcej, nie wyłączając założeń wykluczających się, ta wolność jednak nie zwalnia od
ryzyka, trzeba się z niej każdorazowo rozliczyć, gdy dochodzi do oceny efektywności poznawczej tych założeń i skuteczności estetycznej tych efektów.
Oto jeszcze jedna definicja krytyki – krytyka jest rozliczaniem pisarza. Rozliczaniem z odpowiedzialności. Sprawdzaniem – jako że literatura to indywidualny wysiłek podejmowany
na własną odpowiedzialność – czy, zapełniając pracowicie karty drobnymi rządkami pisma,
nie używa kart uprzednio znaczonych.

Krytyk z importu, rodzima proza
Jak wiele myślowych wątków naszego czasu, indywidualnych biografii i biografii tematu
bierze początek w górskim sanatorium Davos, gdzie Lodovico Settembrini – racjonalista i
moralizator, wielbiciel równości, wolności i braterstwa – i Leon Naphta – pragmatyk, krytyk
kultury i dwuznaczny rewolucjonista – wiodą swój spór... Roland Barthes spędził wojnę w
sanatorium; ominęła go konieczność wyboru, nie musiał się angażować realnie po którejkolwiek ze stron, czytał Marksa, trochę Trockiego i całego wówczas dostępnego Sartre’a. W
powojenne dyskusje na temat zaangażowania literatury wkroczył z pustym kontem...
Głosy mieszały się, nakładały na siebie. Pisarz to nie nikczemna bierność, lecz zaangażowana wola, całościowe postanowienie, by żyć – mówił Sartre. Pisarz to destruktor mieszczańskiej moralności i piewca nadchodzącego nowego społecznego porządku — mówili ówcześni
marksiści. Celem sztuki jest odzyskać ten świat przedstawiając go takim, jakim jest, ale zarazem takim, jakby jego źródłem była ludzka wolność – mówił Sartre. Celem sztuki jest przed-

90

stawić świat takim, jaki będzie, gdy wolność stanie się rzeczywistością, nie postulatem – mówili marksiści. Zaangażowanie pisarza – to wybór literatury jako momentu wolności... Zaangażowanie pisarza – to wybór jedynie słusznej ideologii...Później – w 1960 roku – Barthes
napisze: śmieszne jest żądanie od pisarza, by z a a n g a ż o w a ł swoją twórczość: pisarz,
który się angażuje, usiłuje grać na dwóch strunach jednocześnie, a tego dokonać niepodobna
bez szachrowania, bez narażania się. na ów złośliwy kołowrotek, który Mistrza Jacques czyni
raz kucharzem, a raz woźnicą – ale nigdy oboma naraz.
Narazie pierwsze dzieło Barthesa – Le degré zero de l’écriture – powstaje pod podwójnym
patronatem: Marksa i Sartre’a. Język jest właściwym miejscem zaangażowania. Wybór jezyka
– to nie tylko wybór momentu wolności, ale również ideologii. Pisarz zaangażowany jest nie
dlatego, że posługuje się językiem, ani dlatego, że posługuje się jedynie słusznym językiem,
lecz że posługuje się językiem w p e w i e n s p o s ó b.
Język to pewna norma, sformalizowany kod. Nic, jak się zdaje, nie przesądza w nim o ideologicznych wyborach, bo przecież pozwala na sformułowanie każdego sądu: jako że jest
pospólną własnością, musi być neutralny. Język dany jest refleksji jako Natura. Ale z innego
punktu widzenia język jest tworem społecznym – zmienia się, narasta, rozwarstwia. Dlatego
jest też Historią. Język jest Historią, która dana jest refleksji jako Natura – mówi Barthes.
Dopóki język nie został skodyfikowany (w przypadku francuskiego miało to miejsce w
klasycyzmie) i póki użytkownicy języka połączeni są wspólnotą interesów (w okresie triumfów ideologii mieszczańskiej) nic nie pozwala dostrzec tej dwoistości. Język jest jeden: jego
pozorna wielość wynika z retoryki i indywidualnych stylów (styl to człowiek, ciało i przeszłość pisarza). Literacka produkcja opiera się na takim samym stosunku do języka, bo pisarze akceptują tę samą normę i ideologię. Kodyfikatorzy języka francuskiego to przecież ta
sama klasa społeczna, która dokonała rewolucji. Nic dziwnego zatem, że do połowy XIX
wieku pisanie jest naturalne: Historia znajduje się poza obrębem języka.
W momencie rozpadu wspólnej ideologii wśród piszących stosunek do języka zmienia się.
Pojawiają się różne sposoby posługiwania się nim – różne pisania. Pisanie (écriture) – to moment wyboru, akt solidarności historycznej. Pisanie jest zawsze nacechowane ideologicznie.
Problemem Le degré zero de l’écriture jest więc etyka pisania, odpowiedzialność formy.
Ponieważ język pojmowany jest jako Natura, nie dostrzega się jego moralności. Wybór écriture dokonuje się przeto nieświadomie. Program Barthesa to – z jednej strony – pokazać
związek pisania z Historią, z drugiej – ustalić taki sposób pisania, który nie byłby formalnym
narzędziem w służbie triumfującej ideologii. Uświadomić – to nić przewodnia jego twórczości – że społeczny produkt, Historia, traktowana jest jako Natura. Przez co otwiera się droga
do ubezwłasnowolnienia i dyskursu policyjnego.
Barthes widzi dwa rozwiązania. Pierwsze – to stopień zero pisania, dyskurs całkowicie
przezroczysty, odrzucenie wszelkiej ideologicznej służalczości. Drugie – pisanie mówione:
brak zwierzchniego języka, wielość poziomów językowych. Rozwiązanie z ducha demokratyczne
Oto zadanie dla mitologa: opisać, w j a k i s p o s ó b funkcjonuje Barthes w świadomości
polskiego konsumenta kultury. Niewątpliwie byłaby to działalność pożyteczna: opis taki pokazałby bowiem, co zostało przeoczone, co zafałszowane, jaki typ pisania szczególnie nam
odpowiada.
Jak się wydaje, autor Le plaisir du texte znany jest przede wszystkim jako teoretyk, opatrzony etykietką strukturalisty. Służy pomocą przy analizach opowiadania, wyjaśnia, co to jest
strukturalizm, rozgrzesza krytyków, że nie są naukowcami i naukowców, że są naukowcami.
Rozprawa Mit dzisiaj analizowana jest na seminariach uniwersyteckich jako teoretyczna podbudowa Dżumy Camusa – na ogół przy tym zabiegu słowo dzisiaj się gubi. Nie bez winy są
tu skróty tekstu w polskim tłumaczeniu rozprawy, a może i miejsce wydania książki: Biblioteka krytyki współczesnej.
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W jednym z ostatnich tekstów Barthes napisał: Otóż semiologia, co dotyczy mnie bezpośrednio, jest częścią szczególnie pasjonującego ruchu. Wydawało mi się (ok. 1954 r.), że nauka o znakach może ożywić krytykę społeczną, oraz że Sartre, Brecht i Saussure mogą być
połączeni w tym przedsięwzięciu — chodziło w sumie o zrozumienie (bądź opisanie) w jaki
sposób społeczeństwo produkuje stereotypy, tzn. nadwyżki sztuczności, które konsumuje następnie jako wrodzone sensy, tzn. nadwyżki naturalne. Semiologia (przynajmniej moja semiologia) zrodziła się z nietolerancji wobec mieszaniny złej wiary i zdrowego rozsądku, charakterystycznej dla moralności w ogóle, którą Brecht nazwał, porywając się na nią, Wielkim
Obyczajem. J ę z y k n ę k a n y p r z e z w ł a d z ę: oto przedmiot tej pierwszej semiologii.
Już Stopień zero pisania, mimo że materiału do rozważań dostarczyła mu literatura, zdecydowanie wykraczał poza krąg tekstów: w gruncie rzeczy był już krytyką społeczną. Pokazywał w niej Barthes, w jaki sposób rozpad jednej wspólnej ideologii (ideologii mieszczańskiej)
powoduje nieświadome powstawanie wielu różnych strategii pisarskich wobec języka (sprawiające wiele kłopotu tłumaczom słówko écriture w Elementach semiologii zostało wyjaśnione tak: Idiolekt odpowiadałby w gruncie rzeczy temu, co gdzie indziej starałem się opisać pod nazwą écriture). Rozpad wspólnej ideologii – to fakt historyczny. Jednakże fakt ten
przysłonięty jest ideologicznym złudzeniem: język wydaje się wolny od historycznych zobowiązań, jest Naturą – rządząca burżuazja nie zezwala na deziluzję.
W książce tej pojawiło się charakterystyczne dla Barthesa podejście do literatury i szerzej:
wszystkich zjawisk znakowych. Literatura nie tylko komunikuje, literatura także znaczy. Jej
znaczenie – to historycznie określona wielość praktyk pisarskich, związana z rozpadem panującej ideologii. Posługując się pojęciami z późniejszej rozprawy o micie powiedzieć można,
że Barthes zbudował tu wtórny system semiologiczny, a przez to dokonał demistyfikacji.
Świadome pisanie – okazuje się – nie przyjmuje na siebie ideologicznych zobowiązań. Świadome pisanie wymyka się władzy.
To stopień zero pisania. Od tego momentu możliwa jest odbudowa języka.
W polskim wyborze z Mitologii odwrócona została kolejność: teoretyczna rozprawa Mit
dzisiaj znajduje się na końcu książki, jako podsumowanie, a nie jako założenie heurystyczne,
co zdaje się sugerować tłumaczenie. Część pierwsza dzieła jest lekturą współczesnych mitów
społeczeństwa konsumpcyjnego. Mit jest w niej ujmowany jako przedmiot nadany: istnieje
więc nadawca i odbiorca (krytycznym odbiorcą jest mitolog). Lektura mitu jest znacząca dla
odbiorcy, jego struktura – dla nadawcy. Stąd bierze się. zainteresowanie semiologią i teoretyczne rozwiniecie struktury mitu współczesnego.
Bardziej interesuje mnie tu ideologiczna strona tej analizy. Barthes pokazuje w niej, że mit
jest funkcjonalną ucieczką od Historii. Włącza swego odbiorcę w proces naturalizacji.
Nadawcą mitu jest społeczeństwo: mit jest zawsze przyjmowany, ale nigdy nie jest nadawany
przez indywiduum. W pewnym miejscu powiada Barthes: Ale Natura, w którą włącza się pod
pretekstem uwiecznienia, jest tylko Obyczajem. I właśnie ten Obyczaj, jak wielki by nie był,
trzeba im wziąć w dłonie i zmienić.
Rewolucja? Tak, Rewolucja jest opozycją Burżuazji: Burżuazja ukrywa się jako burżuazja
i przez to samo produkuje mit; rewolucja ujawnia się jako rewolucja i przez to samo obala
mit. Ale Barthes jest poza tą opozycją: co prawda praca mitologa ma znaczenie polityczne,
ale postawą mitologa pozostaje sarkazm. Mit jest słowem skradzionym – czy można w miejsce słowa podarować komuś historię?
We współczesnym świecie dyskurs historyczny jest dyskursem najgłębiej ideologicznym.
Ideologizm rozwiązuje sprzeczność wyalienowanej rzeczywistości nie dzięki syntezie, lecz
przez amputację. Mitologowi pozostaje to jedno: podarować d o b r e s ł o w o.
Czym jest semiologia Rolanda Barthesa? Louis-Jean Calvet, autor książki Roland Barthes:
un regard politique sur le signe przedstawia ją tak: nauka o wszystkich znaczeniach, a jako że
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znaczenia są wszędzie (nawet w przedmiotach użytkowych), jest to nauka o społeczeństwie w
tej mierze, w jakiej społeczeństwo oznacza siebie (i równocześnie zniekształca), co zdaje się
implikować, że semiologia chciałaby stać się nauką o ideologii, nauką, która miałaby ideologię na ostateczny przedmiot badań.
Wniosek ten jest prostą konsekwencją Barthesowskiego pojmowania języka. Język jest
dlań nieustannie obecny w dwóch wymiarach: w wymiarze komunikacji i w wymiarze znaczenia. Wymiar komunikacji to natura języka – to, co ma do przekazania, co, na podstawie
znajomości reguł, ujawnia się beż pracy mitologa. Wymiar znaczenia – to jego historia; to, co
język konotuje, pasożytnicze sensy i nieświadome ideologie, które rodzą się w codziennym
jego używaniu.
Stąd odwrócenie Saussurowskiego schematu. Nie lingwistyka jest częścią semiologii jako
ogólniejszej nauki o znakach, lecz semiologia częścią lingwistyki. Wszystko jest słowem –
słowem pełnym i ubogim, pasożytniczym, skradzionym, poddanym władzy. Poszczególne
znakowe systemy różnią się formą i treścią. Łatwo poddają się formalizacji funkcje formy
(signifiant). Różnorodność tych sformalizowanych systemów nasunęła myśl o semiologii. Ale
możliwe jest, że funkcje treści (signifié), funkcje związane z Historią, które pojawiają się w
poszczególnych systemach, odnajdują się w innych systemach i tworzą w końcu funkcje systemu ideologicznego społeczeństwa.
Początek działalności Barthesa wyznaczały dwa pojęcia: stopień zero pisania i mit jako
skradzione słowo. Stopień zero pozwalał uniknąć języka poddanego władzy Ideologii, był
sposobem wymknięcia siej obezwładniającej mitologii drobnomieszczaństwa.
Ostatni okres jego działalności rozszerzył te pojęcia. Już nie tylko mit, fenomen ważny acz
lokalny, lecz wszelki język, wszelki dyskurs poddany władzy jest przedmiotem opisu i ataku.
Po przeciwnej stronie zaś nie przezroczysty dyskurs, ale tekst literacki bogaty w mnożące się,
znaczenia, tekst nie użytkowy, lecz tekst używania, tekst przyjemności przeciwstawiany jest
ideologicznej władzy dyskursu. Te dwie pary pojęć (stopień zero pisania – mit, przyjemność
tekstu – władza dyskursu) wyznaczają ciągłość refleksji Barthesa i jej poszerzający się zakres.
Jedyną ucieczką przed językową władzą jest literatura. Literatura, która nie ma kodyfikatorów i strażników, literatura bez znamion użyteczności, traktowana jako cel sam w sobie: radość pisania, radość czytania, radość pojęciowej segmentacji. W Le plaisir du texte pojawia
się trzecia definicja écriture, odmienna bardzo od pozostałych: Tekst, który piszesz, musi dać
mi dowód, ż e m n i e p r a g n i e; Ów dowód istnieje: to pisanie. Tym właśnie jest pisanie: nauką o językowych używaniach, językową konstrukcją (o owej nauce istnieje tylko jedna rozprawa: samo pisanie). I w tym samym miejscu: Tekst jest (powinien być), tą swobodną
osóbką, co pokazuje tyłek O j c u P o l i t y c e.
Łatwo by było teraz zrobić efektowną klamrę, powrócić do sporu Naphty z Settembrinim,
biadać nad intelektualistą, który wytrąca sobie z rąk ostatnie narzędzie – powszechnie zrozumiały język. Ale natychmiast pojawiają się niebezpieczne pytania: czy język jest narzędziem?
– co znaczy powszechnie zrozumiały? – dlaczego wartość użytkowa ma być lepsza od wartości używania? – dla kogo się pisze?
Nie wiem, czy Barthes rozwiązał problem – nie sądzę – o którym tak gorzko pisze w zakończeniu Mitu dzisiaj: Są to chyba kłopoty epoki: dziś możliwy jest jeden tylko wybór –
między dwiema, równie przesadnymi metodami: można stawiać albo na rzeczywistość całkowicie nasyconą historią i ideologizować, albo, przeciwnie, na rzeczywistość
o s t a t e c z n i e nieprzenikalną, nieskazitelną – czyli poetyzować. Słowem – nie widzę
tymczasem syntezy miedzy ideologią a poezją (przez poezję rozumiem bardzo ogólnie – poszukiwanie sensu rzeczy, który nie może zostać wyobcowany).
Zapewne miarą obecnej alienacji jest to, że nie możemy uchwycić rzeczywistości inaczej
niż chwiejnie, niepewnie. /.../ Zapewne ideologizm i jego przeciwieństwo są jeszcze postępowaniami magicznymi, pełnymi przerażenia, oślepłymi i zafascynowanymi rozdarciem
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świata społecznego. Szukać jednak trzeba pogodzenia rzeczywistości i człowieka, opisu i
wyjaśnienia, przedmiotu i wiedzy.
Mam natomiast w pamięci jego Wykład. Powiada w nim, że zadaniem intelektualisty jest
wieść bój przeciw władzom, pasożytom organizmu społecznego, które przejawiają się już w
dyskursie. Być może następnym jego krokiem byłaby ekonomia polityczna językowego gestu?
Toteż zakończenie będzie mniej efektowne. Rodzima proza, 27 marca 1980 roku Życie
Warszawy doniosło nonparelem w rubryce Wczoraj w świecie:
W jednym ze szpitali paryskich zmarł w wieku 65 lat francuski pisarz i filozof, Roland
Barthes. P r z y c z y n ą ś m i e r c i b y ł y o b r a ż e n i a d o z n a n e w w y p a d k u
d r o g o w y m (PAP). Dosięgnęła go śmierć – zmitologizowana.
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SPEKTAKL TRWA...
Mrowisko
Lekcja pokory: ostatnia stronnica Panteonu wiedzy ludzkiej Trentowskiego ze stron dwóch
tysięcy pięciuset bez mała: Żadnego kierunku umiejętności, żadnej barwy ducha ludzkiego
nie burzę. Każdy z nich wchodzi Panteonu tego. Każdy jest mi ważny i potrzebny, jako jeden
z ołtarzy i jeden szczebel do nieba. Jako Chrystus, tak i Panteon ten nie rozwala świątnic starych, lecz buduje kościół nowy, rozleglejszy, wszechstronniejszy i godniejszy Boga. Nie
przez dumę osobistą, ale przez ogląd na Naród, który pragnę podnieść z wewnątrz i uświetnić
na zewnątrz, tudzież przez ogląd na umiejętność, czyniącą u mnie tak jawne i ogromne postępy, sądzę, że bez grzechu zarozumiałości zawołać mogę za Horacym: Exegi monumentum
aere perennius.
Nie popełnił grzechu zarozumiałości, choć do jego Panteonu…nie zagląda dziś nikt. A jeśli
nawet zajrzy, rychło cofa się zaskoczony dziwacznością budowli. Nie Trentowskiego jednak
w tym wina. Pisał w jednym ze zwrotnych momentów myśli europejskiej, w dobie przełomu
kantowskiego; należał do nielicznych w Polsce znawców Kanta. Dziś, gdy między przedkantowską metafizyką a pokantowską filozofią krytyczną istnieje przepaść, gdy jesteśmy bez
reszty po tej stronie przepaści (ale może rację ma Miłosz, przestrzeń, w której żyjemy i myślimy, nazywając Ziemią Ulro?),oba sposoby myślenia wydają się nam nieprzymierzalne.
Inaczej było wówczas, gdy ledwo zarysowała się szczelina. Przecież sam Kant krytykę uważał za czynność przygotowawczą do przyszłej metafizyki. Nie napisał jej on, mógł ją napisać
ktoś inny. Na przykład (czemu nie?) Trentowski. To, co dziś wydaje się konieczne i jedyne
(powstanie dialektyki, linia rozwojowa Kant-Fichte-Hegel), wówczas było tylko jednym z
możliwych p r o j e k t ó w przyszłości. Innym projektem, bliższym zamierzeniom Kanta,
zdawało się dzieło Trentowskiego. Gdyby podjęte zostało, wyznaczyłoby zupełnie inną linie
rozwojową myśli europejskiej, która wielowiekowego bagażu scholastyki nie musiałaby odkładać do lamusa. A tak jest – mówiąc słowami Foucaulta – jedynie upadłym czasem, lichym
przypuszczeniem przejścia odrzuconego przez przyszłość, czymś takim w staniu się, co jest
niepowetowanie mniej niż historią. Szczelina rozrosła się w przepaść. Z głębi tej przepaści
my, czytelnicy bibliotecznych archiwów, mieszkańcy ziemi Ulro na co dzień, słyszymy ów –
subiektywnie słuszny – głos: Exegi monumentum aere perennius.
Lekcja pokory: spacer wzdłuż bibliotecznych regałów, gdzie – okryte kurzem – leżą książki, po które nie sięga nikt. Ich czas minął, gdy nazbyt ufały swemu czasowi: została próżna
siatka słów. Ich czas się nie zaczął, jeśli źle oceniły swój czas – pozostały zarzuconym projektem w najciemniejszych zakamarkach biblioteki. Póki co, może na zawsze.
Tymczasem kultura, w której zostaliśmy wychowani, żywi się iluzją jednorodnej przestrzeni komunikacji: w tym systemie pojęciowym tekst zapisany jest tekstem obecnym. W
istocie jednak jego obecność musi być nieustannie podtrzymywana, by tekst ów trwał w czasie. Wówczas towarzyszy mu, komentuje, sprawdza postawioną diagnozę, nawiązuje dialog
ze wszystkim, co nastąpiło potem. Inaczej jego obecność wygasa. Tekst trwa, ale jak gdyby
poza czasem (w jego martwym nurcie, w upadłym czasie, w zakamarkach biblioteki), jest już
tylko materialnym śladem w nieciągłym polu zdarzeń dyskursywnych swojej epoki. To prawda, jego rola może być wyznaczona przez strukturę tego pola, sens zarysowany przez konfigurację współczesnych mu wydarzeń: książek, wypowiedzi, gestów. Ale sam w sobie jest nie-
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zrozumiały: niezrozumiały, bo nieobecny, nieobecny, bo martwy. Jako taki (ślad, archiwum)
bywa już tylko przedmiotem zainteresowania historyka przemierzającego ziemię jałową
onegdajszych wiar i uśpionych słów. Jednak czasem – jakże rzadko – zdarza się cud: czasem
budzi się z letargu. Bo pod spokojną powierzchnią słów wre żywioł: nieustanne ścieranie się
terminów i dat, powstawanie i natychmiastowy rozpad związków i opozycji, ale i powolne
narastanie zmian, nieznaczne odkładanie się dykcji i akcentów, które prowadzą do twórczych
zdrad. Do przebudowy biblioteki.
Jako że w owej bibliotece (w polu zdarzeń dyskursywnych) jednorodna przestrzeń komunikacji to zaledwie wydeptana ścieżka wokół księgozbioru podręcznego. A ten nie został
ustalony raz na zawsze.
Nie wymienia się też w nim dzieł zdezaktualizowanych na nowe wedle idei postępu. Odbywa się tu mrówcza, niewidzialna praca (nieustanne ścieranie się terminów i dat, powstawanie i natychmiastowy rozpad związków i opozycji...). Bezruch – rozumowo ustalona konieczność – jest pozorny: oto okazuje się, że złocone woluminy obrastają kurzem, kędy indziej
wiodą dukty, zmieniają się hierarchie i sąsiedztwa. Trwa plenienie się słów, szelest papieru,
miarowe cykanie, czas.
Na pozór jest to spokojna twarz młynarza, pełna i błyszcząca jak jabłko. Tylko jeden
ciemny włos przesuwa się po niej. A popatrzeć do środka: gniazdo robaków, wnętrze mrowiska. I to ma nas prowadzić do wieczności. (Herbert)
Kultura ma na pokaz jowialną twarz. Jak jabłko – iluż skuszonych zostało tym jabłkiem,
by zakosztować powtórnej śmierci, śmierci słów? Woleli wierzyć w złoty samorodek prawdy,
uniwersalny parytet wymienny myślenia. Nie chcieli zgodzić się, że myślenie jest
p r o d u k c j ą, tekst – nowym produktem rzuconym na rynek sądów i opinii. Jego braku
nie zauważamy przed powstaniem: dopiero z chwilą pojawienia się zostają opracowane sposoby użycia, dzięki którym produkt ten staje się niezbędny. Za ich sprawą jego obecność jest
podtrzymywana – trwa w obiegu w jednorodnej przestrzeni komunikacji. Ale istnieją też
dzieła odrzucone (a gdzie jest złoty samorodek prawdy, uniwersalny parytet wymienny myślenia?), wypadłe z obiegu, wreszcie – wytarte znaki towarowe. Ta ekonomia nie jest bowiem
ekonomią braku, ale ekonomią n a d m i a r u – i nic tu nie wyjaśniają marksowskie kategorie, którymi posługuje się niekiedy w dobie swej bezwzględnej pauperyzacji proletariat intelektualny. Być może ekonomia generalna Bataille’a mogłaby tu coś wyjaśnić. Nieskończenie
bogatsza jest ilość myśli możliwych do sformułowania (to znaczy sformułowanych, wcześniej
czy później) od rzeczywiście funkcjonujących. Rozleglejsze jest pole zdarzeń dyskursywnych
od jednorodnej przestrzeni komunikacji. Niewspółmierne jest bogactwo możliwych czasów
przyszłych (a dzieło jest przecież jakimś przyszłości projektem, jeśli zasługuje na to miano)
do tego jednego, który – wybrany – staje się koniecznością. Bo przez nasze gesty, książki,
teksty, zachowania wypowiada się czas. Ta mowa nie jest racjonalna. Racjonalny być może
projekt przyszłości wywiedziony z poznania i obsesji, biografii i historii, nadziei i lęków. Ale
jest to zawsze tylko jeden z możliwych projektów.
Czy można zatem liczyć na późnych wnuków, na drugi. – tryumfalny – powrót w aureoli
prekursora i odkrywcy, pośmiertnie wyrównujący małoduszność epoki, w której przyszło żyć
zapoznanemu geniuszowi? Czy może on z największą ufnością, skandując Horacego, oczekiwać tej chwili, gdy historia przyzna mu rację?
Wiara to typowo romantyczna. Przedtem budował twórca pomnik trwalszy od spiżu w planie teraźniejszości. Gdy harmonia, jaką wprowadzał w jej obręb była doskonała, intensywność przeżycia wielka, chwila pełni miała szansę ostać się wiekom. W romantyzmie tymczasem musi zaistnieć niezgoda między świadomością twórcy a czasem, w którym tworzymy.
Tylko to, co nie przystaje w swoim czasie i na swój czas, tylko to, co wybiega ku nieznanym
jeszcze celom dziejów, ma prawo przetrwania. Nie w tym geniusz, by nadać pozór trwałości
czemuś z natury najbardziej kruchemu, najbardziej ulotnemu: chwili. Nie o to chodzi, by
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unieruchomić chwilę, odciąć od czasu, to znaczy stawania się. Chodzi o to, by w stawaniu się
wybrać właściwy kierunek, opowiedzieć się po stronie, którą wybierze historia, ba! skierować
historię na tę właśnie drogę.
Hegel stawiał sprawę zdecydowanie i jasno: geniusz jest tylko rezonerem chytrości rozumu. Być może – subiektywnie – realizuje jedynie własne, wątpliwej szlachetności cele;
mniejsza przecież o to, gdyż dzięki jego działaniu historia zmierza ku urzeczywistnieniu pojęcia wolności, świadomość osiąga samowiedzę. Cel – ów moment zawieszenia czasu i historii,
w którym wahadło dialektyki wyczerpie swoją energie – usprawiedliwia i tłumaczy proces.
Historia opiera się przeto na braku historii. Myśliciel ma do dyspozycji dwa nie podlegające
wątpieniu punkty: teraźniejszą chwilę i należący do przyszłości moment dokonania czasu.
Jedynie metoda dialektyczna, uwzględniająca dotychczasowe perypetie dziejów, zdolna jest
połączyć punkty te krętą, bo krętą, ale ciągłą linią. Wszystko zostaje usprawiedliwione – zrozumieć znaczy przebaczyć... – bo wszystko ma swe miejsce w ogólnej architektonice dziejów,
które imają się różnych metod, by doprowadzić do Krainy wolności i wiedzy. Przed przypadkiem chroni chytrość rozumu, geniusz rozpozna swój czas, czas rozpozna swego geniusza.
Nie Napoleon, ale sam Weltgeist przejeżdżał konno ulicami Jeny...
Dziewiętnastowieczna myśl wrzucona w historię, w tej bezkształtnej materii usiłująca dokonać swych przeznaczeń oparcie i pewność znajduje w historiozofiach. Absurdalny może
być co najwyżej jednostkowy los, a i to tylko w subiektywnym wymiarze. To przecież, co
subiektywnie pozbawione sensu, okazuje się obiektywnie konieczne, krzyk ciała, które zwątpiło w bólu, jest najwspanialszą muzyką ducha, krew mordowanych i rzężenie przeżartych
gruźlicą płuc wyznaczają kolejny szczebel rozwoju. Pewności – bezwzględnie nieludzkiej
pewności, którą opływają np. późne pisma Słowackiego – dostarcza rozszyfrowanie zamierzeń historii, która musi mieć cel; a celem tym jest zazwyczaj pokonanie czasu, bo czas jest
źródłem niedoskonałości, ale i jedyną drogą do doskonałości osiągnięcia. Czas jest odstępem
między tym, co jest (staje się) i tym, co powinno być. I tylko to, co powinno być, naprawdę
istnieje, jest rzeczywiste, a nie faktyczne; to, co jest, zakrzepłe w dokonanej formie, już zapada w przeszłość. Twórca należy więc do porządku przyszłości i przyszłość niesie mu usprawiedliwienie. Dlatego, choć pisze na Babilon do Jeruzalem, dochodzą listy. Wielki człowiek
– geniusz – o krok wyprzedza swój czas. Dlatego skazany jest na samotność, dlatego posądzany bywa o indywidualizm. Dlatego epoka (świat) podąża z nim. Ale znaczy to tylko tyle,
że z punktu widzenia epoki żyje w czasie przyszłym. To, co uznaje za zbiór martwych form,
jeszcze nie okrzepło w zbiorowej świadomości, on zaś wykuwa już kształty nowe. Czas jest
jednokierunkowy: on postąpił tylko cokolwiek dalej.
XIX wiek ufał historii. Wierzył że mimo rozlicznych, ciężkich chmur na poszczególnych
etapach na końcu, jak przyobiecana nagroda, oczekuje strudzonego wędrowca słońce i harmonia. Wiek, w którym żyjemy, historii nie wierzy. Naszą Fenomenologią ducha są Słowa i
rzeczy, naszą logiką – Archeologia wiedzy Foucaulta. Rwący strumień czasu czy koło zamachowe dialektyki zastąpiła bezbrzeżna, nieludzka płaszczyzna, pełna luk i zerwań; w tym polu
zdarzeń dyskursywnych zamarza wszelkie mówienie. Układa się w abstrakcyjne wzory. W
system.
Historia czeka być może na swego Saussure’a – napisali przedmówcy do kolektywnego
dzieła Faire de l’historie. W ciągłym czasie totalizacji problem dotyczył rozumnej, możliwej
do podmiotowego zawłaszczenia składni wydarzeń i rzeczy. Toteż Hegel był Saussurem XIXwiecznej historii: Logika przedstawiała jej spójny system, niezrozumiałe potąd szepty i krzyki
dziejów stały się możliwe do oddania w zrozumiałej mowie, mamy na to parol Fenomenologii
ducha. Tymczasem dziś nie jest już problemem, jak przez zdarzenia wypowiada się Rozum,
gdyż zbyt wiele mamy świadectw na to, że się w ogóle nie wypowiada, ale jak wypowiada się
czas. I tak jak w XIX wieku językowy system rozumu – dialektyka – unieważniał tradycyjne
podziały na materializm i idealizm, tak samo teraz próba stworzenia językowego systemu
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czasu unieważnia przeciwstawienie rozwoju i trwania oraz jego pochodne. Nasze dzisiejsze
próby rozumienia historii opisują nieciągłość i rozproszenie. W walce rozumu z czasem zwycięzcą zawsze będzie czas: rozum idzie pod prąd czasu, to stara się scalić, co czas niweczy,
nieustanną zmienność nazywa totalnością, mówi o prawach historii, a wikła się we własne
urojenia. Ostatecznie pokonany, musi się uciec do wybiegu – długiego trwania Abstrakcyjnego Człowieka. Depozytariusza humanizmu i kultury.
Kultura widziana od strony księgozbioru podręcznego ma jowialną twarz. Jednorodna
przestrzeń komunikacji podlega władzy rozumu: myślenie jest uobecnianiem. Przesuwa się
wzdłuż ciemnego włosa, osi czasu budowanej z kolejnych cegiełek – dzieł. Ale kultura widziana od wewnątrz to wielość ośrodków krystalizacji, możliwych projektów przyszłości, z
których zostaną wybrane nieliczne. A kiedy już te wybrane zostały, zmienia się architektonika
całej budowli, inne pojawiają się miejsca niewidzialne, inne elementy wychodzą na jaw, zaczyna obowiązywać inna struktura. Jak gdyby na dowód, że rozum nigdy nie przestanie narzucać swych spraw temu, co mu nie podlega – czasowi.
Dlatego dorabia sobie genealogie. Dlatego teraźniejszość widzi jako sferę wolnego wyboru. Dlatego przedkłada racjonalny projekt przyszłości. A to nie triumfalny pochód rozumu
przez dzieje. Nie jednorodna przestrzeń komunikacji. Ani wędrówka ku Ziemskiemu Elizjum.
Tylko lokalne ośrodki krystalizacji. Nieracjonalna mowa czasu. Nadmiar możliwych projektów.
Mrowisko. I to ma nas prowadzić do wieczności?

Cyrograf
Każde narzędzie – pisze Andrzej Falkiewicz w Polskim kosmosie – musi spełnić wobec
rzeczywistości te same warunki. Mówiąc inaczej, musi być „realistyczne” – to znaczy: przydatne, przydatne, przystosowane do środowiska, na które bezpośrednio ma oddziaływać. W
tym sensie – pisarz podejmować może tylko „realistyczne decyzje”, musi przecież brać pod
uwagę rzeczywistość, w której chce uczestniczyć, musi się odwoływać do ludzi sobie współczesnych. W przeciwnym wypadku dzieło jego zginie z powodu materialnego niezabezpieczenia tekstu. Dzieło jego jest tym bardziej realistyczne, im bardziej okaże się potrzebne odbiorcom – im będzie bliżej upragnionej przez nich przyszłości. Zwycięstwo (artystyczne?)
polega na tym, że dzieło tę upragnioną przyszłość ludziom uświadamia – i w ten sposób ją
współtworzy.
Choć przyszłość jest zawsze niepewna, bo czas mami nadmiarem możliwych projektów, z
których wybrane zostaną nieliczne, literatura nigdy nie przestanie podpisywać cyrografów.
Bo zawsze będzie w niej chodziło o jedno – o przetrwanie, A zwycięstwo może być tylko
ludzkie, arcyludzkie, nawet jeżeli zwycięstwem artystycznym nazwane zostanie: Technicy
ducha, nie oszukujmy siebie i nie oszukujmy innych. Warto urodzić tylko taką myśl, która ma
przyszłość; którą ludzie podejmą i rozwiną. I tylko po to warto rodzić myśli.
Każda myśl jest – jeśli zasługuje na swoje miano – jakimś przyszłości projektem. A zatem
jest wyzwaniem. Ale to wyzwanie nie zostało rzucone przyszłości, bo myśl już jest tam, ale
teraźniejszości – ażeby teraźniejszość z nieskończonej liczby czasów przyszłych wybrała ten
właśnie, aby dzieło nie znalazło się w jego bocznym nurcie, w upadłym czasie. Realistyczne
decyzje pisarza – to pakt podpisany z teraźniejszością. Aby ocalić duszę nieśmiertelną swego
dzieła, pisarz musi wejść w konszachty z diabłem teraźniejszości. A ponieważ wie, że jest to
diabeł, nigdy nie będzie w stanie powiedzieć wybudowałem pomnik trwalszy od spiżu, ma
jedynie pewność, że dzieło jego nie zginie z powodu materialnego niezabezpieczenia tekstu.
Sam tekst – i nie sposób tego dostatecznie mocno podkreślić – nie jest owym pomnikiem,
choćby liczył stron dwa tysiące pięćset bez mała, choćby zawarł w sobie wszystkie umiejętności, wszystkie barwy ducha ludzkiego. Sam tekst jest zaledwie materialnym przetrwalni98

kiem, który przybył do nas z innego czasu. Ekonomia myśli, ekonomia literatury nie jest ekonomią braku, lecz ekonomią nadmiaru – dzieło, które odpowiada na jakieś zapotrzebowanie,
które jest skutkiem powstałej już potrzeby, nie ma szans na ocalenie; to tylko ocaleje, co jest
niepotrzebne, c o s a m o j e s t w s t a n i e s t w o r z y ć s o b i e p r z y c z y n ę. To
nie ja oczekuję nagrody; sam chcę nagród udzielać. Gdyż zrozumiałem, że tylko dawanie może nie być kiepskim żartem.
Upadek wiary w racjonalność historii, rozbicie jednokierunkowego strumienia czasu na
mozaikę nieskładnych elementów, tego strumienia, co niesie przyobiecaną nagrodę w postaci
należnego szacunku i podziwu późnych wnuków, uświadamia nam, że teraźniejszość to nie
ruchomy punkt na osi czasowej, lecz dramatyczny postulat wypracowania pola teorii, w obrębie którego istniejemy i mówimy, gdzie rodzi się sens.
W obiegowej krytycznej świadomości – tyle wiem z codziennej obserwacji, tym powietrzem oddycham – istnieją dwie koncepcje literatury, dwa modele, odbierane jako opozycyjne. Z jednej strony model strukturalistyczny, uznawany za jednoznacznie naukowy. Tekst –
strukturalistyczna świętość – przyjmuje się za wypreparowany z realnego świata obiekt operacji, rygorystycznie ścisłych i niewątpliwie sprawdzalnych, mimo to jałowych. Bo operacjom
tym umyka różnokształtność życia, duch, życiodajna całość humanistycznej tradycji. Tekst to
tylko martwe rządki liter, a nie podmiotowa ekspresja; porozumienie pisarza i czytelnika poprzez krąg wspólnych wartości strukturalizm redukuje do podmiotu lirycznego i wirtualnego
słowa. Przedmiot badań spełnia rygory naukowości, bo jest ograniczony i możliwy do ujęcia
w prawa, ale traci związki z całością kultury, z tradycją – ta staje się kwestią przekładu i komunikacji intertekstualnej. Z drugiej strony pojawia się model hermeneutyczny – ostatnia
deska ratunku dla zagrożonej podmiotowości. Ocalenie tradycji humanistycznej. Jedynie właściwa droga nauk humanistycznych, bo wyjaśnianiu przeciwstawia rozumienie.
Łatwo zauważyć, że to przeciwstawienie reaktywuje idee z początku wieku: posługuje się
kategoriami Diltheyowskiego antypozytywizmu. Miało to i ma określone konsekwencje.
Przede wszystkim zapoznaje jakościową odmienność hermeneutyki Heideggera i następców
od hermeneutyk filozofii życia przełomu wieków. Niewątpliwe przeciwieństwo hermeneutyki
i strukturalizmu umieszcza w nieadekwatnych, bo przezwyciężonych już strukturach myślowych, bo jeśli hermeneutyka jest rozumieniem, to strukturalizm musi być wyjaśnianiem; jeśli
hermeneutyka jest antypozytywistyczna, to strukturalizm musi być pozytywistyczny; jeśli
hermeneutyka nawiązuje dialog z ż y c i e m, to strukturalizm jest N a u k ą. Inaczej mówiąc:
lansowanie określonego typu hermeneutyki nieuchronnie wiąże się z reaktywowaniem kontekstu, w którym hermeneutyka ta zaistniała – w ten sposób opozycyjny nurt metodologiczny
ujmowany będzie przez niewłaściwe dystynkcje pojęciowe. Oczywiście równie uzasadnione
jest zdanie przeciwne: dewaluacja idei strukturalistycznych (np. w usługowej praktyce recenzenckiej, w taśmowym nauczaniu uniwersyteckim), utożsamienie ich z pozytywistyczną Nauką, każe oczekiwać od hermeneutyki ekspresji życia, sprowadza więc obecne przeciwieństwo hermeneutyki i strukturalizmu do radykalnej opozycji, charakterystycznej dla minionej
formacji myślowej.
Do tej formacji o której pisał Krzysztof Pomian we wstępie do antologii tekstów egzystencjalnych:... jeśli myśl egzystencjalna i pozytywizm są istotnie dwoma biegunami między którymi przebiegają linie napięć charakterystycznych dla filozofii ubiegłego stulecia, to odrębność jej w stosunku do wcześniejszych okresów rozwoju myśli polega na wyróżnianiu przez
nią sfery podmiotowości z jednej, a sfery rzeczy – z drugiej strony. I na uznaniu za zasadniczy problem pytania o stosunek tych dwóch sfer. Obie filozofie – bieguny opozycji, w obrębie
której rozczłonkowano myślenie – przyniosły różne, nawzajem niesprowadzalne do siebie
odpowiedzi na pytanie o podmiot. Tymczasem, jak się zdaje, we współczesnej hermeneutyce i
strukturalizmie pytanie to nie jest pytaniem pierwszym. Ani strukturalizm nie czyni z tekstu
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rzeczy, ani hermeneutyka nie jest nieskrępowaną ekspresją podmiotowości. W obu kierunkach myślowych pytanie podstawowe dotyczy języka.
Pytanie to wypowiada się w naszej kulturze – jest to powierzchniowy efekt zmian zachodzących w logosferze, w obrębie naszej formacji dyskursywnej – dramatycznym załamaniem
wiary w tekst. Ale nie chodzi tu tylko o kres naukowego paradygmatu, uznawanego przez
wiele lat za powszechnie obowiązujący. Ani o powrót do innego paradygmatu, gdzie miejsce
norm zajęłyby wartości. Ani Nauka, ani Życie, ani scjentyzm, ani humanizm nie pomogą nic,
gdy rozszyfrować trzeba t e k s t h i s t o r i i.
Choć ten drugi sposób myślenia jest mi bliższy – któż lubi, by dusza mu marzła? – wiem,
że nie tędy droga. Pisze Falkiewicz: Humanizm, broniący każdego poszczególnego, jest myślą bliską wszystkim. Ala humanizm, broniąc każdego poszczególnego, znajdując punkt wyjścia i cel ostateczny w każdym poszczególnym, nie jest w stanie nawiązać walki, czy choćby
spotkać się z tymi siłami, które dziś życiu i godności zagrażają – ponieważ z natury swej i
celów, do jakich dążą, są one właśnie zaprzeczeniem każdego poszczególnego. Ta bezradność
jest wkalkulowana w ideę humanizmu, jest jej organiczną częścią. I w innym miejscu: Rzecz,
jak sądzę, w pytaniach, która sobie stawiamy. Czego nie chcemy? Nie chcemy wszyscy tego
samego, nie chcemy, żeby nas poszturchiwano i trzebiono nam teksty. A czego chcemy? O
właśnie. Solidarnie zawieszacie głos, ponieważ może się okazać, że różni ludzie mają różne
pragnienia; ponieważ sformułowanie tego, co byście chcieli, zamąciłoby, powszechną zgodę.
Zatem – rzecz w pytaniach, jakie sobie stawiamy. Rzecz w tym, jak traktujemy tekst historii.
Jeśli historia nie jest racjonalna, nie sposób przykładać do niej paradygmatu naukowego, ażeby odczytać jej tekst. Jeśli strumień czasu został rozbity na mozaikę nieskładnych elementów
tak, że wyłonił się ziarnisty świat, nie da się bronić każdego poszczególnego elementu z
osobna, bo postulując wewnętrzną pełnię (każdego poszczególnego) postuluje się społeczną
próżnię, w której zmieści się każda zbrodnia. Zatem – wybór na tak. I działanie.
Kiedy załamało się przekonanie o racjonalności historii, gdy pospołu z tą wiarą upadła
wiara w tekst (ów złoty samorodek prawdy), pozostało jeszcze, to jedno: l i t e r a t u r a,
m y ś l e n i e s ą d z i a ł a n i e m. Gdy literatura mówi nie, gdy chce dawać gestem
świadectwo, jest piękna, choć bezsilna. W świecie, którym nie rozum rządzi, ale przypadek i
naga przemoc (a już każdy przypadek jest przemocą, cóż mówić dopiero o przemocy uorganizowanej?) jest kolejnym dowodem bezrozumu. Inaczej – kiedy świadomie staje się narzędziem, aby ów przypadek zorganizować, to znaczy stworzyć sobie przyczynę. Kiedy mówi
tak, a zatem projektuje jakiś kształt przyszłości.
W wieku Historii myślenie (a zatem i literatura) było odkrywaniem praw dziejów, realizowanych przez chytrość rozumu. Rozum mógł jechać konno ulicami Jeny, wybierać się kałamaszką z dalekich Antoszwińców do nowego Babilonu, czy narodzić się z matki obcej. Dzisiaj w Historię przestaliśmy wierzyć. Pozostaje nam zatem t w o r z e n i e h i s t o r i i. Perspektywa oszałamiająca i przerażająca zarazem – bo miejsce chytrości rozumu zajmuje i n t r
y g a n t.
Intrygant, o którym pisze Falkiewicz: Sam przeciw światu, tak samotny we własnej pracy,
jak nigdy samotny nie jest inżynier, piekarz, naukowiec – gdzie ma szukać wzorów działania?
W praktykach porywaczy samolotów? podręczniku tupamaros, partyzantki miejskiej? W benzynie i zapałkach – w efektownym samospaleniu, które zawsze można wziąć za przejaw choroby umysłu? A może w Izbie Gmin czy Izbie Lordów? Intryganctwo jest jedyną metodą
skutecznego działania, dostępną samotnym i słabym.
Lecz musicie to stwierdzenie przyjąć na wiarę. W kronikach ludzkości zapisywane są manifestacje głośne, bo tragiczne, i manifestacje głośne, bo puste. Kroniki działań intrygantów –
skutecznych działań dostępnych słabym ludziom – nikt nigdy nie napisze. Choć przecież to
one – mniej lub bardziej solidarne działania mniejszych lub większych intrygantów – decydują o kształcie świata.
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Perspektywa oszałamiająca i przerażająca. Bardziej anonimowy niż tłum i wybrany z tłumu, bez imienia a skazany na królewską samotność, gdzie ma szukać sankcji, gdzie uzasadnienia dla swoich intryg? W wielokształtnym, ziarnistym świecie, gdzie tyle języków, ile
prawd... Dlatego zrezygnować musi z fajerwerków Wielkich Słów. Aby tworzyć historię, to
znaczy wpłynąć do wymarzonego portu przyszłości, podpisać musi cyrograf diabłu teraźniejszości. I nawet nie chodzi mu o duszę nieśmiertelną, ani o jego za grobem zwycięstwo. Z wy
c i ę s t w o b ę d z i e n a s z e, a l b o n i e b ę d z i e g o w
o g ó l e. Osobowość własną mogę narzucić ludziom tylko w formie projektu idealnego
społeczeństwa.

Ceremoniał i instytucja
Andrzej Falkiewicz pisze – jak sam wyznaje — w czasach, kiedy wszystko, co wiemy o
człowieku, oscyluje między pojęciami „indywiduum” i „zbiorowości”, „osobowości” i
„wspólnoty”, „jednostki” i „społeczeństwa”. Ma przed sobą obraz świata o dwu ośrodkach :
Z jednej strony – autonomiczny świat jednostki, która myśli, wytwarza, doznaje; z drugiej –
autonomiczna rzeczywistość, która stanowi jedyny obiekt tych działań. To prawda. Tak samo
prawdą jest, że ten obraz świata o dwu ośrodkach to kwadratura koła. Ale czy jest rozwiązaniem zdmuchnięcie tego pełgającego płomyka bytu dla siebie, jak proponuje Falkiewicz? To
znaczy opowiedzenie się po stronie zbiorowości, wspólnoty, społeczeństwa? Przecież i one są
równie jak jednostka chore i równie bezradne...
Oto coraz dokuczliwszy spadek kartezjanizmu. Historia nauk humanistycznych w ostatnich
wiekach to z jednej strony ich postępująca specjalizacja, zapewniająca praktyczną skuteczność i techniczną sprawność, ale za cenę utraty całościowej wizji świata; z drugiej, strony
dramatyczna obrona ludzkiej podmiotowości, nieskuteczna, bo niesprawna technicznie w
stechnicyzowanym świecie. Historia nauk humanistycznych w ostatnich dwu stuleciach to
negatyw doświadczenia kartezjańskiego: Descartes, im bardziej wątpił w sferę przedmiotową,
tym mocniej utwierdzał podmiot. My, im większą pewnością obdarzamy przedmioty, tym
bardziej wątpimy w siebie. Dubito, ergo est. Agit, ergo est. Nawet chwile zwątpienia są symetrycznie podobne: Kartezjusz podejrzewał istnienie złośliwego demona, myśmy ogłosili
śmierć człowieka. Ale może mimo wszystko nie powinniśmy tak łatwo opuszczać tego miejsca? Może należałoby zrozumieć naukę rabina Bunama z zebranych przez Martina Bubera
opowieści chasydów? –
Miejsce bowiem, któreśmy opuścili, krzyczy żałośnie: Dlaczego nie chcesz odmówić
swoich modlitw tu, ze mną? Jeśli napotykasz trudności, jest to znak, że do ciebie należy odkupić mnie.
W Ich und Du Buber opisuje zabieg dokonany przez współczesnego człowieka, który podzielił świat na dwa nieprzystawalne obszary: obszar instytucji i obszar uczuć, obszar TO i
obszar JA. I stwierdza tam: Lecz oddzielone TO instytucji jest golemem, a oddzielone JA
uczuć – pięknoduchem. Ani jedno, ani drugie nie zna człowieka; tamto zna tylko egzemplarz,
to zaś – tylko „przedmiot”: żadne z nich nie zna osoby, żadne z nich nie zna wspólnoty. Ani
jedno ani drugie nie zna teraźniejszości: instytucje, nawet najbardziej nowoczesne, znają tylko
przeszłość skostniałą, gotowy byt; uczucia zaś, nawet najbardziej stałe, znają tylko chwilę
ulotną, jeszcze-nie-byt. Ani jedne, ani drugie nie mają dostępu do rzeczywistego życia. Instytucje nie wypełniają życia publicznego, a uczucia – życia osobistego. I konkluzja:
Prawdziwa wspólnota powstaje nie dzięki temu, że ludzie żywią do siebie wzajemne uczucia (choć naturalnie nie jest to bez znaczenia), lecz dzięki tym oto dwom rzeczom: że wszyscy
oni stoją w żywym stosunku wzajemnym, z jakimś żywym centrum i że między sobą pozostając w żywej obopólnej więzi./…/ Wspólnota zbudowana jest na żywej obopólnej więzi,
lecz budowniczym jest żywe, działające centrum.
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Nie człowiek zatem jest ośrodkiem świata, ale coś, c o c z ł o w i e k a p r z e r a s t a –
żywe, działające centrum. Jednostka i zbiorowość, (u Falkiewicza), TO i JA (u Bubera) są
empirycznymi faktami – zawsze nimi były – natomiast dzisiejsza przepaść między nimi jest
f a k t e m h i s t o r y c z n y m . Należy sądzić, że niegdyś ta luka była wypełniona, że
tam miał miejsce środek świata. Co więcej, należy przypuszczać, że i dziś to miejsce nie jest
puste (przecież rabin Bunam modlił się w gospodzie...), choć i n t r u z a, który się tam
wdarł, nasze myślenie woli nie zauważać. Dlatego tworzy obraz świata o dwóch ośrodkach.
Dlatego separuje. Problemem jest identyfikacja tego miejsca, rozpoznanie intruza, wreszcie –
jeśli to możliwe – opracowanie sposobów rewindykacji.
Ze swojej strony nazywam to miejsce p r z e s t r z e n i ą p r a k t y k
s p o ł e c z n y c h. Miejsce zaanektowane przez współczesne autorytarne państwo, które
ośrodek świata zmieniło w gospodę. Nie trzeba się dziwić, że omija je zarówno pięknoduch,
jak i technik-racjonalista. I estetyka, i pragmatyka są tu jednakowo nieskuteczne. Dlatego też,
mimo całego panującego rozgardiaszu, jest to wielki obszar m i l c z e n i a. Zamiast ceremoniału (jak chce Falkiewicz), zamiast tego, co międzyludzkie, sfery Wzajemnego –NaprzeciwSiebie (jak chce Buber), zamiast żywego słowa, w które wchodzi się całym sobą.
Bo słowo nie jest ani narzuconym prawem, ani swobodną ekspresją subiektywności. Słowo
wykracza poza świat o dwóch ośrodkach. Można powiedzieć też – to kwestia optyki – że słowo przybywa z innego, trzeciego świata.
Andrzej Falkiewicz mówi o społecznym myśleniu niczyim. Ten trzeci świat to według
niego obszar ceremoniału, formy. Analiza Geneta pokazuje mu, że człowiek istnieje tylko w
tym, co uzewnętrznia – w tym dzięki czemu i poprzez to, co potrafi wyrazić. Proces, któremu
podlega, ma dwa oblicza: z jednej strony człowiek eksterioryzuje się, z drugiej – zewnętrzność działa na człowieka, ale w obu przypadkach jedyny dowód jego istnienia istnieje w
świecie zewnętrznym. Jest zupełnie tak, jak gdyby oś postępu, którą dotychczas przeciągano
przez ludzkie wnętrze, została umieszczona na zewnątrz. Człowiek jest tylko narzędziem postępu, sługą postępu – zawsze sługą rzeczy gotowych, choć nazywa je swoim wytworem.
Dramaturgia Gombrowicza uczy, że forma jest przede wszystkim tym czynnikiem, który ludzi
– jako gatunek – łączy. /.../ Ludzie bytują społecznie, a społecznością stają się pod warunkiem
wytworzenia swoistego sposobu bycia, swoistego ceremoniału. Owszem, ten ludzki ceremoniał, oglądany oczyma jednostki, może wydać się czymś nieprawdziwym, „sztuczną inscenizacją”. Tylko czy to spojrzenie jednostki jest zasadne i prawomocne, skoro jednostka nie może żyć poza społecznością?
Ceremoniał jest wyznacznikiem natury człowieka. Człowiek bowiem konstytuuje się na
zewnątrz – w kontaktach międzyludzkich. Jest to jego teatr życia. Nie trzeba zatem wyrywać
się z formy ku bezforemnej, nagiej jednostce i jej duchowemu życiu – jakiś teatr, jakaś forma
będą zawsze. Chodzi o to, by człowiek czuł się współwłaścicielem formy, by był za nią
współodpowiedzialny. Aby, zamiast zamykać się w klatce ja , widział coś, co go przerasta.
Żeby było coś, co sam uznam za wyższe ode mnie. Tylko tak bowiem – w przestrzeń praktyk
społecznych, w przestrzeń teatralną – można wyjść ze świata o dwu ośrodkach, z kwadratury
koła. My gramy wielki spektakl w kosmosie. I tylko dzięki temu spektaklowi nadajemy sensy
rzeczywistości, która jest bezsensowna. Czy można by lepiej zagrać ten spektakl? – pyta Falkiewicz.
We współczesnym świecie miejsce ceremoniału, który łączy jednostkę ze społeczeństwem,
zajęła Instytucja. Instytucja dzieli. Skazuje na bezsilność jednostkę, podsuwa jej świeckie
ewangelie i oszukańcze opowieści o homo creator. Ale na bezsilność skazuje również społeczeństwo: przy braku dwustronnych kontaktów zamiast społeczeństw mamy zbiory izolowanych jednostek. Uczynić na powrót jednostkę jednostką (a nie mrzonką Szlachetnych Humanistów) i społeczeństwo społeczeństwem – to w y d a ć w a l k ę I n s t y t u c j i.
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Jeśli napotykasz trudności, jest to znak, że do ciebie należy odkupić mnie. Podzieliliśmy
miejsca na dobre i złe, godne i niegodne odkupienia. A raz wprowadzony podział tworzy nowe podziały i sztuczne hierarchie. Dopóki Słowo jest martwe, bezsilne będzie pytanie mędrca: I jeśli Bóg posługuje się jakimiś możnymi, aby dokonać swego dzieła, którym zwraca się
do ludzi, to strzałom przezeń wypuszczonym niczym przecież nie ustępują te, które pozostawia On – ostre i. mocne – w mroku swego kołczana. Czyż pozostając w owym mroku, nie
spełniają one tam pełnego tajemnic Bożego dzieła, co zna jeszcze inne i odmienne czyny niż
te, które się dokonują na oczach ogółu i znajdują jego uznanie? (Buber).
Mniej lub bardziej solidarne działania mniejszych lub większych intrygantów decydują o
losach świata. Bo, pozostając w mroku kołczana, nauczyły się rozumieć i widzieć trzeci
świat. Ale póki istnieć będzie świat o dwóch ośrodkach, świadectwem jego realności pozostanie niewytłumaczalny absurd, luka w systemie. Zawsze już pęknięte lustro poznania: widomy
dowód istnienia diabła, pośredni dowód na istnienie /.../.

Alfa i Omega
Kiedy na początku 1981 roku książka Falkiewicza Teatr. Społeczeństwo pojawiła się, w
księgarniach, jej diagnozy miały status spełnionego proroctwa: Nasze przeczucia mówią –
czytaliśmy w niej – że konfliktem przyszłości będzie spór społeczeństwa a Instytucją. Rozwój
wydarzeń na świecie przekonuje nas, że społeczeństwo może wymóc wszystko na Instytucji,
jeśli tylko ku temu odpowiednio się zorganizuje; jeśli artyści (m.in. artyści) pomogą mu ku
temu się zorganizować. Ten Moloch, powołany przecież kiedyś przez ludzi, który wymknął
się częściowo spod ich kontroli, znowu będzie posłuszny.
Ten Moloch nie poddaje się tak łatwo. Dziś, po kilkunastu miesiącach euforii, znów z całą
natarczywością powraca pytanie: czy można lepiej zagrać ten spektakl? Jakiej intrygi i jakich
intrygantów potrzeba, by raz jeszcze zmusić Instytucję do częściowej choćby kapitulacji?
Literatura nie przynosi odpowiedzi na dziś; jej rozwiązania dotyczą jutra, nie mogą być
zatem przełożone na język konkretnych wskazań. Ale przecież jakieś wskazania przynosi.
Niech mi zatem będzie wolno na zakończenie wskazać na dwa przestrzenne obrazy w myśleniu Falkiewicza.
Obraz pierwszy – to zaklęte koło o średnicy dwóch metrów, które obrysował wokół siebie
Gombrowicz, by mógł czuć się suwerenny. Dwa metry – to najmniejsza granica, by móc się
uciec w niebezpieczeństwie do Buberowskiego słowa-zasady ja-to. Dzielić świat na przedmiot i podmiot, kryć się w skorupie indywidualności. Po przekroczeniu tej granicy – owego u
k r y t e g o w y m i a r u – pozostaje już tylko słowo-zasada ja-ty. I to, co trzecie – międzyludzkie.
Obraz drugi, w stosunku do poprzedniego olbrzymi. Poza krańcami naszego myślenia (a
czyż nie jest ono takim zaklętym kołem, przysługuje mu bowiem tylko wewnętrzna spójność,
niczego zaś nie przesądza o punktach wejścia i wyjścia) napotyka Falkiewicz dwóch myślicieli: Heideggera i Theilarda de Chardin. Ich odległość jest ogromna, bo dzieli ich powstała
od czasów Kanta przepaść, w której obraca się cała nasza myśl, będąca krytyką i metodologią
poznania. Marzeniem i obsesją Falkiewicza na ostatnich stronicach Fragmentów o polskiej
literaturze jest zbliżyć do siebie (ponad przepaścią, aby zamknąć tę przepaść) Heideggerowski
punkt Alfa i Theilardowski punkt Omega. Zbliżyć jak najbardziej, n a
o d l e g ł o ś ć m n i ej s z ą n i ż d w ó c h m e t r ó w. Aż oba obrazy staną się jednym
obrazem.
Co wówczas pojawi się? Nie wiem i nikt tego wiedzieć jeszcze nie może, bo dziś żadne
słowo nie potrafi tego nazwać. Kościół ludzki? Bóg? Rękawica dramaturga Geneta? Coś, co
człowieka przerasta? Falkiewicz oznacza to trzema kropkami.
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Ja wiem, nędzą naszych czasów jest fakt, że trzy kropki zostały zastąpione przez cztery
myślniki. Ale przecież pod spokojną powierzchnią słów wre żywioł, nieustanne ścieranie się
terminów i dat, powstawanie i natychmiastowy rozpad związków i opozycji, ale i powolne
narastanie zmian, nieznaczne odkładanie się dykcji i akcentów, które doprowadzą do przebudowy biblioteki.
Intryga jest skutecznym działaniem dostępnym słabym ludziom. Spektakl trwa.
1981 – VI.1983
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IV. MILCZENIE
Jego krewni rozprawiali z wielkim ożywieniem, wszyscy jednocześnie, i zauważył, jak
znakomicie umieli przy tym dbać o własny interes. Nie mówili pięknie, ale za to żwawo, odważnie dawali upust swojemu gadulstwu i w końcu każdy z nich otrzymał to, co chciał.
Umiejętność mówienia nie była środkiem do wyrażania myśli, lecz kapitałem, imponującą
ozdobą i gdy stał przed stołem z darami, przypominał mu się wiersz: „I dał mu śpiewu dar i
pieśni słodkie usta Apollo”, i po raz pierwszy spostrzegł, że to istotnie jest dar. Jakże niema
była Tonka! Nie umiała mówić ani płakać. Czy jednak coś, co ani samo mówić nie umie, ani
nie zostaje wyrażone, co w ludzkości niemo znika, drobna kreska wyryta na tablicach jej
dziejów, czy taki czyn, taki człowiek, taki samotnie spadający płatek śniegu w pełni lata, jest
rzeczywistością czy urojeniem, dobry, bezwartościowy czy zły? Wyczuwa się, że pojęcia
dochodzą tu granicy, gdzie już nie znajdują oparcia.
(Robert Musil: Tonka)
Znowu przykryto mnie tym kloszem nieba, które nas hańbi. Garbuskę przygniata do ziemi,
żółty kołacz i kosz. Jej długie nogi pod spódnicą – jak dwa wołacze w mowie niespójnej: nad
nimi góra pełna zmierzchu, obłoki. Ostatnie strzały z pergaminu, zwitki z popiołem, powietrze faszerowane promieniejącą siłą obyczaju.
Bóg (i świerszcz) jeden potrafi tu przemijać ze śpiewem.
(Arnold Słucki)
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ŚWIĘTO WYZWOLONYCH SŁÓW
... cała jedna m o w y – c z ę ś ć ...
Za sprawą kilku artykułów i odczytów Michała Głowińskiego pojęcie nowomowy na określenie praktyki informacyjnej minionych lat zrobiło ogromną karierę. Zresztą i czas był po
temu – do roku 1984 zostawały niecałe cztery lata, a patrząc w okna identycznych klocków
mieszkalnych jednakowo mrugających martwym okiem telewizora, trudno było przewidzieć,
że rychły będzie jej kres. Jeśli nawet nie ostateczny – bo znów tworzone są językowe liczmany – to przynajmniej koniec pewnej historycznie określonej formy. Jedno można już chyba
stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem: jeśli nawet padać będą określenia wartościujące i
powstawać słowa bez desygnatów, przynajmniej ich nadawca nie będzie anonimowy, identyfikowany z nieokreśloną władzą.
Czy jednak utożsamianie praktyki informacyjnej ostatnich lat z nowomową czy – jak się
teraz ładnie mówi – propagandą sukcesu, manichejski podział na język panujących i język
podwładnych nie jest uproszczeniem? Wiarygodność straciło również wiele języków podmiotowych; nie tylko marksizm, zawłaszczony przez nieudolnych ideologów i panegirystów
hominis creatoris rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, ale i różne formy dyskursu
naukowego, czy tak dla naszej kultury charakterystyczny swobodny tok inteligenckich dywagacji.
Tę korupcję przekazu wyraźnie widać w obrębie gatunków dziennikarskich. Ekspansja
mowy niczyjej na wszystkie formy publicystyczne powodowała reakcję obronną w reportażu:
ale ponieważ i on podlegał takim samym restrykcjom informacyjnym, sięgał – aby pokazać
konkret – po środki literackie i natrętne eksponowanie osoby piszącego. Dziś, gdy pękło tyle
cenzuralnych barier, jakże odległe są te niekończące się metodologiczne dyskusje o literaturze
faktu, wypełniające do niedawna łamy gazet...
Przez cały ten czas eter wypełniały okrągłe słowa, maszyny poligraficzne co dzień wypluwały szczelnie zadrukowane płachty. Ale ów potok informacji podszyty był milczeniem. Propaganda sukcesu i literatura faktu to jego dwie strony: przedmiotowa i podmiotowa. Milczały
dokumenty i fakty, milczało społeczeństwo. I trzeba było dopiero upominać się o prawo głosu.
Nie to, co powiedziane – choć mówiono i ważne słowa, i drętwe mowy – ale m i l c z e n i
e jest podstawą praktyki językowej minionych lat. To wręcz w a r u n e k m o ż l i w o ś c i
obowiązującego wówczas systemu komunikacyjnego i – jako taki – jego m i e j s c e
n i e w i d z i a l n e. Stąd wtórna ideologizacja wszystkich wypowiedzi: relatywne
wzmocnienie wypowiedzi ideologicznie neutralnych – uboczny produkt tego systemu komunikacyjnego – mogło być odczytywane jako działanie celowe (taki los spotkał np. prądy estetyzujące w literaturze). Powodowało to, po drugie, tak dziś odczuwany kryzys zaufania do
jakiegokolwiek języka, korupcję przekazu. Wreszcie, po trzecie i najważniejsze, ów system
komunikacyjny pozwalał dostrzec tylko tych, którzy mówią bądź którym prawo do głosu, jaki
mieli, odebrano. Zorientowany na sztuczną skalę ideologiczną a nie przestrzeń praktyk społecznych nie widział całych pokładów społecznego milczenia, wielkich grup społecznych,
które były nieme, w których imieniu mówiono.
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A przecież – dawno już stwierdził Norwid. – milczenie to cała jedna m o w y – c z ę ś ć .
Dlatego twierdzę, że jeśli wydarzenia minionego lata były rewolucją, były najpierw i przede
wszystkim rewolucją językową.

Dokument
Stanisław Rosiek w bardzo ciekawym szkicu Strajk mówi sam siebie zamieszczonym w 12
numerze Punktu (o tym strajkowym numerze będzie dalej mowa) przytacza zdanie Jeana Duvignauda o rewolucji, która jest również /…/ odwetem niemych dotąd i zmuszanych do milczenia grup. Odzyskanie prawa do głosu oznacza najczęściej odzyskanie prawa do życia. I
ciągnie dalej: Strajk sierpniowy był właśnie tym: sięgnięciem po prawo głosu, przerwaniem
długiego milczenia, mówieniem, które stało się możliwe w chwili porzucenia zwykłych działań produkcyjnych. Przede wszystkim m ó w i e n i e m – miażdżącym, przeciwstawiającym
się cudzym działaniom, wykluczającym interwencje władzy. A w innym miejscu:
Ci zatem, którzy milczeli – przemówili. Ci, których słowa były gwałtownie tłumione –
więc ukryte, ledwie słyszalne pośród zgiełku obiegowego słowa polityki i propagandy –
przemówili otwarcie i donośnie. Strajk rozerwał obręcz zaciskającą się wokół gardeł tych
wszystkich, którzy próbowali wcześniej mówić. Wyzwolił ukryte dotąd głęboko „podziemne”
słowa. Przez pęknięcia i szczeliny rozbijanej teraz nowomowy, tej mowy niczyjej, która
szczelnie wypełniała dotąd przestrzeń zbiorowej komunikacji, przedarły się słowa niemych
dotąd i zmuszanych do milczenia, słowa represjonowane, kalekie początkowo i niepewne
jeszcze własnego prawa i własnej racji, słowa nad którymi trudno było mówiącym panować,
bo – odrzucając rygory składni logicznej i klisze frazeologiczne nowomowy – nie zawsze
odnajdywali oni własny porządek zdań i całych wypowiedzi. Często zawierali kompromis
między dawnymi a nowymi zwyczajami językowymi. Dlatego właśnie, choć już uwolnione,
wypowiadane przez nich słowa zdradzają ślady swego dawnego zniewolenia, nieusuwalne
przymieszki występnych praktyk językowych nowomowy .
Przytoczyłem spore fragmenty szkicu Rośka nie tylko ze względu na jego wagę; również
dlatego, że szkic ten jest intelektualnym zwornikiem opasłego numeru pisma. Strajk mówi
sam siebie — to mógłby być również tytuł całego numeru, bo wszyscy chyba autorzy zamieszczonych tu materiałów byli w owych dniach w stoczni. Także ci, którzy podejmują próby interpretacji, choć nie one, ani nawet opisy i relacje wysuwają się na czoło: strajk mówi tu
sam za siebie poprzez ślady materialne, dokumenty, a przede wszystkim przez wypowiadane
wówczas – zanotowane na taśmie magnetofonowej, w napisie na murze, w powielonej ulotce,
na wyrwanej z zeszytu kartce z tekstem wiersza – słowa tych, w .których imieniu mówiono,
którzy po raz pierwszy przemówili s a m i.
Strajkowy numer Punktu jest do k u m e n t e m – najważniejszym może, jaki się ukazał
po sierpniu – przerwanego milczenia. Niczego nie chcę ujmować znakomitym często reportażom, ale nie one dają świadectwo nowej, ukształtowanej w czasie strajków sytuacji językowej.
Sytuacja ta opisana jest w protokole porozumienia następująco:
W sprawie punktu piątego, który brzmi: „Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikować jego żądania” ustalono: Realizację tego postulatu stanowić będzie podanie do publicznej wiadomości
w środkach masowego przekazu, o zasięgu krajowym, niniejszego protokołu.
To znaczy: językowe samostanowienie społeczeństwa (a przypominam: odzyskanie prawa
do głosu oznacza najczęściej odzyskanie prawa do życia) jest wprowadzane do komunikacyjnego obiegu poprzez jawne dokumenty. Strajk sierpniowy był bowiem zarówno świętem wyzwolonych słów, jak nazywa go Rosiek, jak i r e h a b i l i t a c j ą d o k u m e n t u: pisanego słowa, które jednorazowej, dokonanej w czasie strajku ekspresji, zapewni trwałość.
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Podpis
S z a c u n e k d l a l i t e r y przybierał tam czasem formy zabawne. W dokonanej przez
Adama Orchowskiego próbie rekonstrukcji zanotowany jest epizod następujący:
10.37. Wchodzi Komisja Rządowa. Na czele M. Jagielski. Rozpoczyna się kolejna runda
rozmów. Otwiera ją Wałęsa: Po raz czwarty witam Komisję Rządową. Tekst uzgodnionego
punktu 1. jest jeszcze na maszynie. Będzie za 5 minut.
M. Jagielski: To może my wam udostępnimy naszą kopię.
L. Wałęsa: Wolimy naszą. Możemy tymczasem omawiać 2. punkt .
Wydawałoby się – obie kopie niczym się nie różnią. Ale w ogólniejszej strategii, która
polegała na tym, by j e d n o r a z o w e j e k s p r e s j i m o w y n a d a ć t r w a ł o ś ć
d o k u m e n t u, konieczne jest, by MKS miał kopię swoją. Tekst na niej zawarty jest
bowiem czymś z pogranicza: już nie jest mową, która zawsze ma swego nadawcę, jeszcze nie
stał się podpisanym dokumentem. Podpis jak gdyby unieruchamia pismo, odbiera mu status
mowy niczyjej.
I tak anegdotyczny szczegół każe zastanowić się nad pewnym humanistycznym pewnikiem, który ma tradycje – bagatela! – dwóch tysiącleci. Wedle tej trwającej od Platona tradycji mowa i pismo to dwa różne sposoby istnienia w języku. Mowa jest zawsze bezpośrednia,
jest czystą ekspresją, pismo natomiast potrafi pokonywać przestrzeń i czas. W tym sensie jest
niczyje, bo trwa w uśpieniu, nim natrafi na czytelnika, który zdoła ożywić jego martwe rządki, przywrócić mu pierwotny status mowy. Pismo jest przetrwalnikiem, ziarnem, co rozkrzewić się może na podatnym gruncie.
Kultura mowy jest zatem czymś jakościowo niższym, od kultury pisma, bo wokół mowy
integrować się mogą tylko niewielkie grupy ludzkie, dopiero powstanie pisma tworzy społeczeństwa. Mowa jest jednorazowa, pismo ma zdolność iteracji. Dlatego może też naruszać ich
trwałość. Dlatego jest czymś niebezpiecznym dla językowych kapitalistów, społecznych
władców. Dlatego tworzą cenzurę, systemy komunikacyjne oparte na milczeniu, dlatego każdy powielacz strzeżony jest bardziej niż skład z bronią bakteriologiczną.
W sierpniu atak na ów monopol przekazu nastąpił od strony mowy, której również – dzięki
technice – możliwe jest powielanie i przekazywanie. Dlatego myślę, że magnetofon kasetowy
– dziecko technologicznego przyśpieszenia lat siedemdziesiątych – powinien dołączyć do
sierpniowych symbolów.
Trzy strajkowe symbole: sztandar, krucyfiks, rzeźba stoczniowca-świątka. Trzy pokłady
kulturowe strajku: narodowo-patriotyczny, religijno-katolicki, plebejski – pisze Rosiek. Magnetofon kasetowy – dokumentaliści zauważyli wyciągnięty w kierunku głośników las rąk z
grundigami – przypomina o współczesności. Rozbija zakorzeniony w myśleniu stereotyp
kultury piśmiennej. Bo kaseta z nagraniem ze stoczni, dostarczona przez łącznika do macierzystego zakładu, wywierała większe wrażenie niż stos zapisanych kartek. Piszę teraz i o własnym doświadczeniu: inaczej odbierałem nagrania magnetofonowe, inaczej odbieram przepisane z taśmy, wydrukowane słowa. Wówczas uderzała mnie ekspresja, inny sposób posługiwania się językiem, szczególnie widoczny podczas negocjacji z rządem; teraz widzę nieusuwalne przymieszki występnych praktyk językowych nowomowy.
Sięgnięcie po prawo głosu, wybór mowy – mowy możliwej do powielenia – był wyborem
niezablokowanego kanału przekazu, bo system komunikacyjny, oparty na milczeniu, dotyczył
tylko kultury piśmiennej. Ten kanał, jako że wolny, robotnicy uznali za swój. Ale tu pojawiło
się niebezpieczeństwo, szczególnie widoczne podczas dramatycznego epizodu z Ireneuszem
Leśniakiem.
Otóż stanął on w pewnej chwili przed mikrofonem i po krótkim wstępie Kochani, zależy
mi w tej chwili (bo to jest moment historyczny, nie przesadzam jeśli tak powiem) na tym
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przede wszystkim, żeby korespondenci prasy zagranicznej skrzętnie notowali a jeśli chcą,
udostępniam w całości tekst, który za moment odczytam/ zaczął czytać oświadczenie. Oto
jego fragment:
Dlatego też błagam najpokorniej w imieniu własnym i wszystkich uczciwych Polaków,
was towarzyszu Edwardzie Gierek, o przybycie tutaj do nas i jak najrychlejsze podjęcie rozmów, gdyż tylko was darzymy pełnym zaufaniem, ponieważ obok naszego papieża Jana Pawia II jesteście jedynym autorytetem zdolnym wyprowadzić nasz kraj z obecnego impasu,
ponieważ znacie życie robotnika i rewolucjonisty znacznie lepiej niż ktokolwiek inny. Buntujemy nie przeciwko wam, partii ustrojowi, lecz przeciwko metodom i sposobom realizacji
głoszonych przez nią idei. (oklaski) Przeciwko... przeciwko irytującym naród postępowaniom, o
których wy nie zawsze wiecie, albowiem usłużni lakiernicy skrzętnie te wszystkie mankamenty
sprzed waszych oczu usuwali. Nawet dziś w obliczu totalnej klęski nadal próbują usuwać, (oklaski) Jesteśmy z wami towarzyszu Gierek, bo stanowicie z gruntu człowieka uczciwego mogącego
a powodzeniem wyprowadzić kraj w obecnej sytuacji. Liczę na waszą olbrzymią mądrość i doświadczanie polityczne... Wasze przeolbrzymie zasługi dla utrzymania pokoju w świecie i autentyczny szacunek. Błagam przybądźcie osobiście tutaj, a przekonacie się, że nie będziecie mieć do
czynienia z warchołami i bandą rozwydrzonych wyrostków, lecz z krwi i kości przedstawicielami
klasy robotniczej (okrzyki – brawo, oklaski), której poświęciliście całe dotychczasowe życie nie
szczędząc czasu ani sił, ludźmi, którym jesteście bliscy i przyjaźni.
Przemówienie to – jak prawie każde – zastało nagrodzone oklaskami. Pierwsza zgłosiła
wątpliwości Anna Walentynowicz, ale dotyczyły one osoby czytającego, nie treści oświadczenia: Ireneusz Leśniak był pracownikiem działu kadr, współodpowiedzialnym za jej szykanowanie, Zastrzeżenia co do treści przedstawił dopiero Stanisław Esden-Tempski, poeta, który nie tylko słuchał, ale umiał również p r z e c z y t a ć słyszane słowa: Uważnie słuchałem
głów pana Leśniaka i co mnie w tych słowach uderzyło? Pewien serwilizm, pewna poddańczość która zupełnie nie licuje tą atmosferą, jaką nasiąkłem przez trzy dni, jakie przybywam
tutaj i towarzyszę obradom. Panowie, wiemy o co nam chodzi i wam, i także nam literatom, i
wiemy w jaki mamy te swoje myśli, te swoje żądania formułować.
Nie musimy nikogo..., nikomu kadzić, ponieważ nie boimy się, że stracimy jakiś stołek czy
ktoś nas za to ukarze. Wiemy, chcemy przynajmniej wiedzieć, ze żyjemy w wolnym kraju i że
możemy mówić to, co myślimy, a myślimy właśnie to, co zostało sformułowane w 21 postulatach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. I właściwie nic więcej nie da się powiedzieć. Po prostu godność..
Mniej istotne, czy oświadczenie zostało wygłoszone szczerze, czy też była to prowokacja.
Bardziej istotne i wywołało to duże poruszenie na sali, a nawet głosy samokrytyczne – dlaczego klaskano. Istotę sprawy ujął chyba najlepiej jeden z robotników: Proszę państwa, ja
sądzę, że uda mi się udać, ... uda mi się wyjaśnić nasze zachowanie. Pan Leśniak wziął nas
mową. Mówił bardzo ładnie. Właśnie – pan Leśniak wziął mową: skorzystał ze święta wyzwolonych słów, targnął się na uznany przez robotników za i c h w ł a s n y środek ekspresji. O ile znana im była walka informacji w obrębie słowa pisanego (na Gdańsk spadały wówczas antystrajkowe ulotki), ta sytuacja stanowiła novum. Dlatego tak charakterystyczny, bo
dyktowany świadomością zagrożenia, jest głos jednego z delegatów w dniu następnym: Ja
tutaj byłem na sali obrad wczoraj i nagrywałem, nagrywałem obrady i nagranie wczorajsze na
pewno przekonałoby wszystkich niedowiarków na terenie zakładu pracy. Wystąpienie pana
Leśniaka na pewno... i następstwa przekonują, wszystkich, że na pewno wygramy, zwyciężymy, do samego końca. Dziękuję. (oklaski) Tu chodzi, po prostu, o to, ze wystąpienie pana
Leśniaka doprowadziło do... takiej konsolidacji załogi, takiego zacięcia, że po prostu odniosło
odwrotny skutek niż prawdopodobnie miały władze.
Ta – niekiedy zwodnicza – siła żywego słowa, możliwa do powielenia i przekazania, trudna do oddania na piśmie, to jedna ze szczególnych cech strajku. Mowa nieustannie wskazuje
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na wypowiadającego, na miejsce i czas wypowiedzi; pismo zrywa związek z autorem, może
istnieć ponad miejscem i czasem. W epizodzie, o którym była mowa przed chwilą, jest frapujący szczegół, którego mechanizm pokrywa się z przytoczoną na początku anegdotą o dwu
kopiach pierwszego punktu porozumienia. Otóż prowadzący obrady Florian Wiśniewski mówi: Przede wszystkim spojrzałem na to pismo. Ono nie nosi ani daty, ani miejsca, ani podpisu.
W związku z tym, jako człowiek zupełnie bezstronny, ale człowiek, którego obdarzyliście
również zaufaniem, bo jeździłem do władz z naszymi wspólnymi sprawami, zapytuję się, kto
panu Leśniakowi to napisał, bo to nie jest jego i jego tekst. On się pod tym nie podpisał. Dlatego za chwilę następuje, niemal jak magiczny rytuał, składanie podpisu, wpisywanie miejsca
i daty. Ten zdawałoby się drobiazg – umieszczenie brakującego podpisu – ma dla strajkujących znaczenie zasadnicze: j e s t s p r z e c i w e m w o b e c
b e z o s o b o w y c h s ł ó w, wobec mowy niczyjej.
Specyfiką gdańskiego teatru mowy jest odrzucenie podarowanego języka: ci, którzy dotąd
milczeli lub mogli mówić w uzgodniony wcześniej z pionem ideologicznym sposób, mówią: i
jeśli nawet ich słowa zdradzają ślady dawnego zniewolenia, zawsze pozostanie to nieredukowalne: że mówią. Bo mówią w określonym miejscu i czasie, mówią w swoim imieniu, i tego
samego żądają od rozmówcy, by jednorazowej ekspresji mowy nadać trwałość dokumentu.
Nie oczekują od niego uruchomienia na chwilę słów z pisanego wzornika przemówień na
wszystkie okazje.

Operacja
Oto jeden ze znamiennych szczegółów negocjacji: MIECZYSŁAW JAGIELSKI: /.../ W
podpunkcie drugim tego punktu postuluje się zwolnienie więźniów politycznych – wymieniając nazwiska trzy – którzy skazani zostali przez sądy za przestępstwa kryminalne, kradzież
i udział w bójce. Są to wyroki wydane przez sądy niezawisłe, po przeprowadzeniu normalnego, jawnego postępowania dowodowego. Jeśli jednak sprawy nie są dostatecznie znane opinii
publicznej, może z tego powodu, że nie są to ludzie z terenu Gdańska, te wymienione nazwiska, to jeśli panowie, państwo chcecie być zapoznani, ze społeczeństwem, można to zrobić,
albo w postaci odpowiedniego: prawda – artykułu, który zostanie przedrukowany, czy bądź w
jakiejkolwiek innej – po prostu formie, a więc odpowiadam pozytywnie. /.../.
LECH WAŁĘSA: Można, panie premierze? Jest taka sprawa, że te sprawy, w sumie trzy,
są nam, społeczeństwu znane, i w związku z tym znamy, jak te procesy wyglądały. I dlatego
też, jeśli naprawdę mamy uczciwie podchodzić do sprawy, więc proponuje jeszcze raz je
przejrzeć, ale już niech ci ludzie będą na wolności, bo taka jest prawda. Przeglądaliśmy te
procesy – ja bytem i jeszcze inni – i od razu mogę powiedzieć! – ponieważ jestem robotnikiem, nie liczę się ze słowami – że było to sfingowane (burza oklasków dobiegających z sali).
Gdańskie negocjacje były również – a przytoczony fragment wyraźnie to pokazuje – wielką operacją językową, która rozbiła przestrzeń mowy niczyjej, jaką posługiwała się władza.
W jej obrębie pewne pojęcia (takie jak więzień polityczny) były niemożliwe do wypowiedzenia. Podpisanie porozumienia wprowadziło w obręb oficjalnego języka władzy te wyklęte
dotąd słowa: niezależne związki zawodowe, strajk, cenzura, więźniowie polityczni, kryzys
gospodarczy, wzrost cen, inflacja, złe zaopatrzenie rynku, nomenklatura, uprzywilejowanie MO
i SB, zła opieka zdrowotna. Ta olbrzymia operacja była odrzuceniem podarowanego, bezosobowego języka, który mówił o jakimś kiedyś i gdzieś. Porozumienia gdańskie zmuszały do
uznania tu i teraz – i do potwierdzenia tego tu i teraz własnym podpisem. Tak zniweczona została sztuczna jednogłosowość, rozbity został monopol na prawdę, językowy kapitalizm.
W anonimowym wierszu powstałym w czasie strajku, Postulat 22, przeczytać można:
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Przestańcie ludzi oszukiwać
Zamykać oczy i chować głowy
Zamieniać godność i kulturę
w olbrzymi sklep monopolowy
Przed bramą stoczni rozbijano butelki z wódką; za bramą upominano się o godność i kulturę, rozbijając informacyjny monopol, występując przeciw milczeniu i bezosobowym słowom.
Tak ruszył z e r w a n y f i l m w wielkim kinematografie świata i zaczęła znów dziać się
historia, nie na milczeniu już oparta – milczy się zawsze jednym głosem – ale na językowym
samostanowieniu społeczeństwa, przemienianym w dokumenty.
Jednym z nich jest ów numer Punktu. Prawda, że dziś wydawać się on może – w swoich
nadziejach i krystalicznej czystości – wręcz ewangeliczny. Ale zasługą tamtych dni było, że
odsłoniły rzeczywistość.
V. 1981
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KARTY I STÓŁ
Ce qui m’a permis de dire un jour que le marxisme s' était transformé en peste en Union
soviétique et la psychanalyse en choléra aux Etats-Unis, et que nous vivions desormais entre
la peste et le choléra.
(Philippe Sollers)
Rzeczywistość społeczna jest tekstem, skomplikowanym, wielopłaszczyznowym tekstem,
w którym występują słowa i napisy, jak i gesty i zachowania. Ten tekst domaga się przeczytania.
Niniejszy szkic jest próbą lektury przestrzeni praktyk społecznych z perspektywy pobydgoskiego porozumienia miedzy rządem a Solidarnością. Fałszywy ruch z każdej strony albo
pojawienie się w grze nieprzewidzianego partnera może zniweczyć te możliwość – ale możliwość taka istnieje: dzień 30 marca 1981 może stać się rzeczywistym kresem pewnej epoki
politycznej.

Ojciec
Był wszechobecny. Potrafił tego samego dnia odbywać ważne międzynarodowe spotkania
i ściskać prawice robotników wielkich zakładów pracy, wśród huku maszyn znajdując miejsce na ciepły uśmiech i parę słów wypowiedzianych głosem, który wzbudzał zaufanie; zstępował tam w fotogenicznym kasku, który kazał pamiętać o jego przeszłości. Wygłaszał liczne
przemówienia, w których zarysowywał dalekosiężne wizje i zadania na dziś. Potem jego słowa można było znaleźć w pracach filozoficznych. Szanował, twórców: największemu z nich
osobiście złożył wizytę. Ale nieobce mu były i zwykłe uroki życia rodzinnego: nie odstępował na krok od żony. Telewizja pokazała ich kiedyś płynących łódką po prześwietlonym
słońcem jeziorze. Był jednym z nas i w naszym to imieniu mówił: Wszyscy razem odpowiadamy za Polskę, za jej pozycję w świecie i za jej bezpieczeństwo, za dzień dzisiejszy i za jutro. Od pomyślności kraju, od jego siły gospodarczej, od stanu stosunków politycznych i
społecznych zależy pomyślność każdej polskiej rodziny, każdej Polki i każdego Polaka. Ta
wspólna odpowiedzialność za ojczyznę potwierdza się i urzeczywistnia poprzez konkretną,
codzienną odpowiedzialność za wykonywaną pracę, za wypełniane obowiązki, za stanowiska
zajmowane wobec spraw publicznych, za osobistą postawę w życiu codziennym.
Był naszym gościem. Codziennie odwiedzał nasze domy, gdy o 19.30 po nieodmiennie
tych samych słowach Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej towarzysz Edward Gierek... Wieczór z Dziennikiem przedstawiał jego rozkład
dnia.
Widzieliśmy wówczas, jak wmieszany w tłum robotników budujących drugą Polskę śledzi
proces technologiczny i jak wręcza partyjne legitymacje studentom warszawskich uczelni.
Oglądaliśmy go z największymi politykami i wśród nieznanych twarzy. Jak przyjmuje pierwszy bochen chleba z tegorocznych zbiorów. Pierwszy węgiel z Bogdanki. Jak wrzuca do urny
kartkę, bez skreśleń. Był tak doskonały, że nie miał sobie nic do zarzucenia. Potem – ale było
to znacznie później – napisał, że chciał dobrze.
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Był naszym ojcem. Przecież zgodnym chórem odpowiedzieliśmy mu pomożemy; potem
zaczęły wyręczać nas w tym transparenty. A on podkreślał nieustannie, że wszyscy jesteśmy
członkami jednej wielkiej rodziny, której na imię Polska.
Był ojcem doskonałym, ucieleśnioną ideą ojcostwa. Ta doskonałość mogła budzić nieufność. Tym bardziej że i świat, w którym się pokazywał, nie miał skaz, coraz bardziej obcy
przez to naszemu światu codziennego doświadczenia. Znacznie później, kiedy już ustąpił z
zajmowanego stanowiska ze względu na zły stan zdrowia, okazało się, że robotnicy, których
widzieliśmy w jego otoczeniu grali rolę robotników, długo szkoleni przez pracowników
frontu ideologicznego; że fabryki, w których się zjawiał, grały rolę fabryk, poddawane przed
jego przyjazdem gruntownej kosmetyce; że owacje, które zbierał, zgodne były z wcześniejszym scenariuszem i listą płac dla wykonawców; że pejzaż, przez który przejeżdżał, grał rolę
pejzażu, bo przed jego przejazdem chłopi usuwali przydrożne chwasty. Tak potwierdziło się i
to, o czym wiedzieliśmy od początku: i on nie był ojcem, jedynie g r a ł r o l ę o j c a.
Na określenie stylu rządzenia, który panował w Polsce w minionym dziesięcioleciu, pojawił się w prasie termin paternalizm. Ale sam termin nie wystarczy, trzeba pokazać źródła tego
stylu. Ponieważ zaś była to s t y l i z a c j a (przywódca polityczny grał tu rolę ojca, robotnicy robotników), bezpośredni pierwowzór musiał pojawić się wcześniej. Niuanse i ogólniejsze
prawa tego modelu sprawowania rządów można było zaobserwować np. w marcu 1968 roku.
Ówczesna propagandowa retoryka wykorzystywała trzy chwyty perswazyjne. Pierwszy
polegał na minimalizowaniu zajść do środowiska studenckiego: wydarzenia byłyby zatem
buntem dzieci przeciw rodzicom, problemem wychowawczym, który należy rozwiązać z ojcowską pobłażliwością. Drugi tłumaczył je aktywnością elementów chuligańskich; wyrodnych synów społecznej rodziny, których należy ukarać z ojcowską surowością. Według trzeciego winę ponosiły bezideowe elementy syjonistyczne, których, tym bardziej że z innej są
krwi, w trosce o zdrowie społecznej rodziny należy się pozbyć.
Istnieje smutny dokument tamtego okresu: wydane w 50 tysiącach egzemplarzy przez
Iskry Pytania i odpowiedzi Kazimierza Kąkola. Ze względu na zamierzony perswazyjny charakter (jest to zapis rozmów telewizyjnych) owe chwyty retoryczne zostały w nich doprowadzone do mimowolnej karykatury. Oto charakterystyka bezideowych syjonistów, swoiste arcydzieło insynuacji: ...ludzie, którym lat temu kilkanaście przez gardło nie chciało przejść
słowo patriotyzm. Ludzie, którzy w niedawnych czasach epitetem „bohaterszczyzna” usiłowali zdyskredytować walkę i ofiary narodu polskiego, a którzy dziś w tym ujrzeli szansę odskoczni dla swych brudnych zamysłów – nagle przywdziali na się szaty patriotów. Ci sami,
którzy kiedyś nie śpiewali innych piosenek jak radzieckie, a dziś nie smakuje im nawet kawior, bo radziecki. Pieli z zachwytu nad Związkiem Radzieckim, gdy cień autokratycznej
władzy padający na Polskę pozwalał im uprawiać proceder gnębienia ludzi i myśli, a plują na
Związek Radziecki dziś, gdy jego autorytet opiera się na poszanowaniu praw człowieka, narodów i partii. A tak pisze Kąkol o elementach chuligańskich: ... postulat uwolnienia wszystkich aresztowanych jest co najmniej pochopny. /.../ Czy tych, którzy produkowali petardy
wypełnione gwoździami, także? Czy tych, którzy nosili za pazuchą łańcuchy służące jako
narzędzie do tłuczenia po głowach, takie? Cny tych, którzy rzucali petardy, także? A tych,
którzy szykowali butelki a benzyną? Nie należy wątpić, że tych ostatnich spotka kara najsurowsza: targnęli się przecież na narodową świętość, rekwizyt patriotycznej mitologii.
Ale najwięcej miejsca poświęca Kąkol buntowi dzieci przeciw rodzicom. Oto wymowne
cytaty: Życzliwy i serdeczny stosunek do każdego studenta powinien być cechą każdego pracownika nauki. Ta życzliwość, rzekłbym ojcowska, powinna łączyć się z ojcowską surowością... Trzeba wyrazić uznanie dla władz akademickich za ojcowską stanowczość w walce o
dyscyplinę i normalną pracę na uczelniach, za wychowawczy trud, jaki wzięły na siebie podejmując i wykonując decyzje... Powinno to być zrozumiałe dla studentów, dla ich rodziców
(połowa studentów to warszawiacy). Będzie zapewne bardziej zrozumiała dla rodziców niż
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studentów. I jako swoiste podsumowanie: Dziś, z perspektywy czasu, można snuć rozważania, że jeśli zachodziła potrzeba interwencji, to może sikawka strażacka byłaby racjonalniejszym środkiem na rozpalone głowy.
Kąkol przedstawia w odpowiedziach krąg narodowej jedności, wielkiej rodziny, w której
nie może być miejsca na różnicę poglądów (dlatego sikawka strażacka, nie dyskusja, jest racjonalnym środkiem), ani na same poglądy (dlatego syjoniści są bezideowi). To, co się zdarzyło, jest wynikiem działania ciemnych sił, przez co nasza milicja została zmuszona zadawać
razy n a s z y m synom i córkom. Zwykła burda w rodzinie, toteż – mówi Kąkol – narasta
wielka fala oburzenia klasy robotniczej, która woła o uporządkowanie n a s z e g o wspólnego domu (podkr. moje).
Warto zwrócić uwagę na biblijną stylizację tych wypowiedzi. ... siewcom wiatru potrzebne
były i takie burze – czytamy w jednym miejscu. Prowodyrów nazywa się tu często fałszywymi prorokami. Ten, kto przed fałszywymi prorokami ostrzega, sam musi być prorokiem
prawdziwym, przemawiającym w imieniu swego Ojca, aby słuchaczom drogę do Ojca wskazać. I tak jest w istocie – Ojciec zostaje nazwany po imieniu: Okolicznością decydującą dla
sprawy jest to, za najwyższy autorytet polityczny naszego kraju, Władysław Gomułka, zabrał
głos, zapowiedział skrupulatne rozważenie wszelkich aspektów tych wydarzeń łącznie z rozpatrzeniem rezolucji. W moim przekonaniu jest to stanowisko dające młodzieży akademickiej
maksimum możliwej – i chyba przez nią w najśmielszych marzeniach nie oczekiwanej satysfakcji.
Być może paternalizm jest przekleństwem i losem wszelkich społeczeństw cierpiących na
niedostatek demokracji. Bywa to zwykle jednak paternalizm fasadowy, jak u nas w epoce
Gierka. Polska sytuacja w pewnym momencie była o tyle szczególna, że Władysław Gomułka
b y ł Ojcem – nawet nieświadomie, nawet wbrew swej woli – od chwili, gdy w październiku
1956 roku wystąpił jako Mąż Opatrznościowy. Został zaakceptowany przez tak różnych ludzi
jak Jerzy Zawieyski, pisarz i działacz katolicki (kresem jego złudzeń była specjalna sesja
Sejmu poświęcona interpelacji koła polskiego „Znak” w sprawie wypadków marcowych), i
Lechosław Goździk, robotniczy październikowy działacz z Żerania (ten ostatecznie stracił
złudzenia i wystąpił z partii – po wypadkach grudniowych). Władysław Gomułka został
przyjęty i zaakceptowany przez całe społeczeństwo, które powoli, niezauważalnie cedowało
na niego swoje prawa. Tak zaczęła się epoka naszej małej stabilizacji, doktryn samowystarczalności gospodarczej, a przede wszystkim niszczenia jakiejkolwiek myśli politycznej, które
pod nazwą walki z rewizjonizmem pojawia się tuż po październiku, by w końcu doprowadzić
do stworzenia ideologicznej pustyni w marcu 1968 roku i krwawej masakry na Wybrzeżu w
grudniu roku 1970.
Ustąpił wówczas Ojciec, jego miejsce zajął człowiek, który zaczął grać rolę Ojca. Ale
przecież Ojca można mieć tylko jednego i jeden raz. Dlatego i społeczeństwo musiało grać
rolę społeczeństwa. Życie polityczne kraju zamieniło się w wielką dekorację teatralną. To
wszystko, co prawdziwe, co zdarza się naprawdę, było gdzie indziej: i ciemne mafijne interesy, i odbudowa politycznego myślenia.
Nie ma nic bardziej fascynującego niż widok władców, pod którymi chwieje się tron. Pamiętam przemówienie radiowo-telewizyjne Edwarda Gierka z poniedziałku 18 sierpnia. W
tamtej chwili ów człowiek, który przez całą swą publiczną działalność grał rolę kogoś innego,
gdy mówił: Są granice, których nikomu przekroczyć nie wolno, stał się tym, którego rolę z
takim zapamiętaniem grał; był w tym tragiczny i śmieszny — to samo podniesienie głosu, ten
sam ton, ten sam krzyk rozgniewanego ojca, co w pamiętnych przemówieniach Gomułki.
Potem podzielił jego los. Ale jak gdyby na potwierdzenie, sławnego aforyzmu Hegla ta
powtórna ś m i e r ć o j c a była już tylko farsą. Śmiercią w starych dekoracjach.
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Synowie
Aby przedstawić psychiczne dojrzewanie społeczeństwa, Zygmunt Freud – twórca psychoanalizy, z pożytkiem stosowanej w badaniach społecznych, sięga po naukowy mit o praojcu
hordy pierwotnej. Praojciec ów był władcą absolutnym. Zazdrośnie strzegł swych przywilejów przed synami. Ci, pozbawieni władzy, zmuszeni byli do nawiązywania uczuciowych więzów między sobą. Wreszcie zdobyli się na odwagę by zabić ojca. Zabójstwo to było nie tylko
rewolucją pałacową, stało się końcem instytucji ojca. Freud pisze w Totemie i tabu: ... nie
powinniśmy przeoczyć faktu, że po większej części odniosły zwycięstwo te tendencje, które
skłoniły synów do ojcobójstwa. Społeczne i braterskie uczucia, na których opiera się ta wielka
przemiana, od tej pory przez długi okres czasu wywierały największy wpływ na rozwój społeczeństwa. Znajdują one wyraz w uświęceniu wspólnej krwi i w nacisku, który kładą na solidarność życia wewnątrz klanu. Zabezpieczywszy w ten sposób nawzajem swe życie, bracia
dali tym samym wyraz faktowi, że nikt z nich nie powinien być traktowany przez drugiego
tak, jak wszyscy oni potraktowali ojca. W ten sposób uniemożliwili powtórzenie losu ojca.
Kuszące są analogie między naukowym mitem a tym, co się stało w naszym kraju w ciągu
ostatnich miesięcy. Mam wrażenie, że tym tropem idzie spora część publicystyki, wyjaśniając, oczywiście w innym języku sierpniową rewolucję jako bunt przeciw paternalistycznemu
stylowi rządzenia. Społeczeństwo (synowie) przez całe lata pozbawiane władzy, żyjące w
cieniu ojca a raczej wielu ojców na różnych szczeblach rządzenia, powoli odbudowywało swą
podmiotowość (zmuszone było do nawiązywania uczuciowych więzów między sobą). W wyniku sierpniowych strajków (wówczas to synowie zdobyli się, na odwagę) nastąpił upadek
autokratycznych rządów – śmierć ojca. Odzyskana podmiotowość (solidarność życia wewnątrz klanu) ma być gwarancją, że ten styl rządzenia należy do przeszłości (synowie w ten
sposób uniemożliwili powtórzenie się losu ojca). Ten obraz, idealistyczny jak pisma pierwszych socjalistów, uważam za fałszywy. Wymownym jest fakt, że tworzyli go głównie ci, co
po sierpniu przejrzeli. Z wielu względów – oto dwa najważniejsze z nich.
W sierpniowym buncie nie chodziło o ojcowską władzę. Od dawna było wiadomo, że ta
jest pozorem, grą, sztucznym językiem z wiersza Zagajewskiego:

Naprzód są plany
Potem sprawozdania
Oto jakim językiem
Umiemy się porozumiewać
Wszystko musi być przewidziane
O wszystkim trzeba
Później opowiedzieć
To, co zdarza się naprawdę
Nie zwraca niczyjej uwagi
W sierpniowym buncie chodziło o r o z b i c i e i l u z j i t e j w ł a d z y. O pokazanie
władzy, która grała rolę władzy wśród teatralnych dekoracji (nawet jeśli były to dekoracje nad
wyraz realistyczne, z marmurów ...), w którym miejscu znajduje się społeczeństwo. Wynika
stąd bezpośrednio, że sierpień był nie tyle początkiem nowego zjawiska (odzyskaniem społecznej podmiotowości, świadectwem emancypacji społeczeństwa d o władzy); był raczej
ostatnim etapem trwającego lata całe procesu – emancypacji społeczeństwa o d władzy.
Sierpniowy bunt sankcjonował stan faktyczny: odsłaniał to, co zdarza się naprawdę, a co nie
zwracało niczyjej uwagi, gdy najważniejszy człowiek w kraju zajęty był odtwarzaniem roli
ojca, robotnicy – robotników, intelektualiści – intelektualistów.
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Sam proces ów – a było to właściwe odzyskiwanie społecznej podmiotowości – zaczął się
nierównie wcześniej. Dla inteligencji tym początkiem był marzec 1968 r., kiedy to ostatecznie zawalił się mit Gomułki i wiązane z nim po październiku nadzieje. Stąd bierze się polityczna radykalizacja środowisk kulturalnych, krótki jawny epizod Nowej Fali, wreszcie chyba
najdonoślejszy fakt kulturalny w minionym dziesięcioleciu – utworzenie Niezależnej Oficyny
Wydawniczej i jej śladem innych wydawnictw niezależnych. W środowisku robotniczym
analogiczny proces zaczął się w dwa lata później i doprowadził do powstania – grubo przed
sierpniem, bo już w trakcie szczecińskiej rewolty z początku 1971 roku – koncepcji niezależnych związków zawodowych. Istnieje daleko idące podobieństwo obu początkowo przebiegających niezależnie procesów: ich początek wyznacza upadek autorytetu ojca i brutalna ingerencja władzy – ich kulminacją jest stworzenie struktur organizacyjnych
p o z a w ł a d z ą, choć nie p r z e c i w władzy. NOWA tak się ma do wydawnictw oficjalnych, jak koncepcja niezależnych związków zawodowych do idei samorządu robotniczego
(nie CRZZu). To bardzo ważne: rozwiązaniem właściwym – i d e a l n y m – byłyby wydawnictwa oficjalne (co nie znaczy: państwowe) i samorząd robotniczy; jedynym rozwiązaniem r
e a l n y m okazała się NOWA i niezależne związki zawodowe, bo wydawnictwa oficjalne i
KSR-y wchodziły w obręb teatru władzy.
Pod koniec lat sześćdziesiątych załamał się model rządów oparty na solidarności między
rządzącymi a zrządzonymi. O ile wydarzenia połowy lat pięćdziesiątych mogły być pojmowane jako walka z importowanym modelem władzy, w której, można było mieć nadzieję,
społeczeństwo i władza występują po jednej stronie, o tyle przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ustawił partnerów w roli antagonistów. Wówczas władza objawiła swą prawdziwą twarz: okazało się oto, że jedyną legitymacją uprawniającą ją do sprawowania władzy
jest sama władza – fizyczny terror. Wówczas społeczeństwo odczuło własną samoistność,
choć świadomość ta brała się głównie z bezsilności. Rok 1970 – to prawdopodobnie najważniejsze polityczne rozdroże w naszej historii powojennej: gdyby wówczas przejęło władze
społeczeństwo, należy przypuszczać, że uniemożliwiłoby powtórzenie się losu ojca.
Historia potoczyła się jednak inną drogą: milcząco zalegalizowano ów antagonizm. Tak się
zaczęła epoka dwójmyślenia. Władza pozostała władzą: ale by swój legitymizm uzasadnić,
musiała uciec się do teatralnej fikcji; że zaś jej legitymizm opierał się na faktycznej władzy,
korzystała ze środków represji, od łagodnej początkowo indoktrynacji do policyjnego przymusu. Pojawił się niedawno w wypowiedziach pewnych polityków mit, że w miarę swobodna
działalność elementów antysocjalistycznych (tym mianem, co jest świadectwem ideologicznej
bezradności, określa się zarówno KPN jak i KSS KOR) wynikła z oportunizmu Gierka; tymczasem innej możliwości po prostu nie było. Aby polemizować z demokratyczną opozycją,
należało wyjść z teatru władzy, czyli przynajmniej częściowo przyznać opozycji rację. Najwyraźniejszym dokumentem tej konieczności pozostanie biuletyn POP przy warszawskim
oddziale ZLP: wydawany poza cenzurą, korzystający zatem z modelu czasopism niezależnych. Władza mogła jedynie – a korzystała z tej możliwości — stosować wobec opozycji demokratycznej policyjne represje: toteż wytaczano jej uczestnikom procesy o przestępstwa
pospolite, nie mówiąc już o doraźnych środkach nękających. Podobne dwójmyślenie stało się
udziałem społeczeństwa. Aby w miarę normalnie funkcjonować, musiało przystać na swój
udział w teatrze władzy. Natomiast by ocalić samoistność, zaczęło się od niej emancypować.
Poprzez rozszerzenie sfery prywatności (w dobrym i złym znaczeniu) i co nierównie ważniejsze – przez tworzenie struktur organizacyjnych poza władzą.
Świadectwem dwójmyślenia jest (pokazane przez niesłychanie pożyteczne prace Michała
Głowińskiego o nowomowie) rozbicie języka na dwa nieprzyległe języki: władzy i społeczeństwa. Przysłuchując się nagraniom z gdańskich negocjacji tym byłem poruszony najmocniej:
to dwa różne sposoby mówienia. Jeden – jedynie znak władzy, zadziwiająco niekonkretny, bo
manifestuje wyłącznie umiejętność mówienia, i drugi – język konkretu, tego, co się zdarza
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naprawdę. Fascynujące jest śledzenie postępującej nauki tego języka konkretu przez komisję
rządową.
Gdańskie negocjacje były bowiem również o l b r z y m i ą o p e r a c j ą j ę z y k o w ą.
To co później zostało nazwane umową społeczną; ma jeszcze i ten walor, że rozbija iluzję
języka władzy poprzez wprowadzenie doń konkretnych pojęć. Tak stało się coś, co jeszcze
do niedawna było nie do pomyślenia – władza przyznaje, że istnieje niezależność od władzy,
strajk, cenzura, represje, więźniowie polityczni, kryzys gospodarczy, wzrost cen, spadek
wartości pieniądza, złe zaopatrzenie rynku, nomenklatura, uprzywilejowanie MO, SB i aparatu partyjnego, zły stan zdrowotny społeczeństwa. Spowodowało to natychmiastowy krach
nowomowy i fałszywego języka władzy. Jedynie możliwego dotąd języka, w którym jej problematyka mogła być wyrażona.
Z tego punktu widzenia protokół porozumienia z 31 sierpnia 1980 r. jest prawdziwie rewolucyjny. R o b o t n i c y , z a n i m p r z y s t ą p i l i d o t w o r z e n i a
w ł a s n y c h z w i ą z k ó w z a w o d o w y c h, m u s i e l i w p i e r w s t w o r z y
ć
s o b i e p a r t n e r a. Poprzez gigantyczną operację językową wyprowadzali władzę z teatralnych dekoracji ku temu, co jest naprawdę. Od tej chwili rządzenie znów zaczęło być
możliwe.

Społeczeństwo
Głębokim sensem sierpniowej umowy jest przywrócenie legitymizmu władzy: robotnicy –
reprezentanci społeczeństwa – tworzą władzę, która jest przed nimi odpowiedzialna. Jest to,
warto zauważyć, zwykła struktura demokratycznych wyborów.
Osobliwość sytuacji wynika z braku w niej elementu najważniejszego: wyborów właśnie.
Inaczej mówiąc jest to sytuacja i n t e n c j o n a l n i e a nie faktycznie demokratyczna. Sytuacja faktyczna przedstawia się bowiem tak: robotnicy – reprezentanci społeczeństwa – tworzą swą władzę z władzy, której nie wybierali. Władza staje się odpowiedzialna przed tymi,
którzy jej nie wybierali. Dlatego porozumienie gdańskie (i wszystkie pozostałe), będące w
intencjach namiastką demokratycznych wyborów, faktycznie jest umową dwóch wysokich
układających się stron: potwierdza rozdział władzy i społeczeństwa dokonany na początku lat
siedemdziesiątych. Ten pierwszy nieszczęsny rozdział, z którego wzięły się wszystkie pozostałe: na poetykę i etykę, na publiczne i prywatne, na oficjalny i nieoficjalny obieg literatury,
na fasadę i tyły, na słowa i rzeczywistość.
Dramatyzmu dodaje sytuacji fakt, że po raz pierwszy partnerzy ujrzeli tak jasno, kim są
naprawdę. Społeczeństwo jasno dostrzegło teatralność i władzy; władza zdała sobie sprawę,
jak daleko zaszła emancypacja społeczeństwa. Nie sposób było już robić dobrą minę do złej
gry, owych faktów nie dostrzegać. Należało, i była to możliwość jedyna, uwierzyć w
i n t e n c j e obu stron, zmierzające do zniesienia rozdziału. Robotnicy zawarli je w porozumieniu i tworzyli władzę z władzy, której nie wybierali W intencji, by, choć jej nie wybierali, była odpowiedzialna przed nimi. Władza potwierdziła później swoje przez zadeklarowanie „socjalistycznej odnowy”. Choć nikt o tym głośno nie mówił, bo porozumienie zdawało
się być ścisłe jak aptekarska recepta, oparte zostało ono na czymś niewymiernym: na p o ł ą
c z e n i u i n t e n c j i z s i ł ą, którą zaczęły teraz dysponować obie strony. Sytuacja intencjonalnie demokratyczna, w której niedostatek p r a w a zastępuje siła (przecież jedynie siła
robotniczej solidarności pozwoliła na jej powstanie) może przeobrazić się w konfrontację,
podczas której władza i społeczeństwo znów stanęłyby po przeciwnych stronach barykady.
Zamiast powoli tę barykadę rozbierać, zrobiono wiele, by rozstęp miedzy władzą a społeczeństwem utrzymać. Nie chcę wymieniać wszystkich znanych faktów z ostatnich miesięcy,
trzeba jednak stwierdzić, że wszędzie schemat był ten sam: opór władzy (tzn. podtrzymywa-
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nie jej teatralności) powodował wzrost nieufności wobec niej (tzn. emancypację od władzy).
Akcje władzy (nieważne, czy wynikające z rozmysłu, czy z bezwładności) powodowały
kontrakcje społeczeństwa, których nie była potem w stanie naprawić nowa polityka legislacyjna, tym bardziej słowne deklaracje. N i e b e z p i e c z n y z w i ą z e k
intencji i siły należało koniecznie rozdzielić.
Jest paradoksem, że nastąpiło to za sprawą prowokacji bydgoskiej. Być może dlatego, że
była tak brutalna, bezmyślna, w najwyższym stopniu bezsensowna, została odczytana jako
wymierzona nie tylko w Solidarność, ale i w rząd. Nie wywołała zatem – choć p o w i n n a
b y ł a wywołać według scenariusza rozdziału władzy i społeczeństwa, a i związkowego statutu, choć niewiele brakowało – natychmiastowej kontrakcji Solidarności. Zakładając, że użycie siły nastąpiło wbrew intencjom władzy (a założenie to wymagało uznania, że intencje
społeczeństwa i władzy są wspólne) społeczeństwo zrezygnowało z prawnie przysługującego
mu użycia siły, aby siłę bezprawnie użytą podporządkować prawu.
Tak dokonały się dwie rzeczy o wielkim znaczeniu. Porozumienie z 30 marca podpisane
zostało – co przyznały obydwie strony – na płaszczyźnie w s p ó l n y c h i n t e n c j i, a nie
aptekarsko wyważonych ustaleń. W tamtych dniach do podobnych porozumień dochodziło w
całym społeczeństwie, w dziesiątkach wspólnych rezolucji Solidarności i organizacji partyjnych. To, co miało ostatecznie skłócić władzę i społeczeństwo, doprowadziło ostatecznie do
zmniejszenia dystansu między nimi.
I druga rzecz, równie ważna: rozdzielenie związku intencji i siły. Znaczenie tego porównać
można z dokonanym w sierpniu rozbiciem nowomowy, to znaczy rozdzieleniem związku
faktu i oceny. Wówczas odsłonięta została rzeczywistość faktyczna; teraz ujawniła się rzeczywistość polityczna. Świadectwem tego było i IX Plenum, i obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Jak gdyby ostatecznie skończyła się epoka teatru. Jak gdyby opadły maski.
Powoli zaczyna być wiadomo, kto jest kto. Wiadomo, kto o wszystko obwinia Solidarność,
kto prze do konfrontacji, kto wymachuje pistoletem strajkowym, kto wokół widzi same elementy antysocjalistyczne, kto. mówi ale i ile razy, kto (skutecznie) popiera Grunwald.
Chcę wierzyć że tak oto nadeszła chwila, gdy wymyślone w gigantycznym politycznym
teatrze władza i społeczeństwo odzyskują tożsamość i spotykają się na płaszczyźnie wspólnych intencji. I że intencje owe pozwolą jako lokalny fenomen traktować, w innym przypadku
groźne, ekstremizmy.
Chce wierzyć, choć wierzyć jest coraz trudniej.
Nasze serca są zmęczone...
IV.1981
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BIERNIK POSTULATYWNY
Martwe pole
Gdyby jakiś czytelnik czasopism społeczno-kulturalnych i literackich brał na serio to, co
od roku drukuje się na ich łamach, miałby do wyboru albo uwierzyć w wielkość literatury
polskiej, albo ostatecznie zwątpić w jej istnienie. Przywrócono prawo obywatelstwa całemu
pokoleniu, pojawiły się teksty do niedawna prawie niedostępne i jakaś możliwość rozmowy z
nimi, w aurze sakry wkroczył Miłosz (dawniej: autor Ocalenia), tymczasem prócz pożytecznych rewindykacji i też pożytecznych, choć niemiłosiernie akademickich dywagacji, żadnej
prawie nowej myśli, nowego spojrzenia, zmian hierarchii, rozmowy. Jedno z dwojga: albo
literatura polska i jej świadomość jest tak potężna, że bez przeszkód wchłonąć może Miłosza,
Wata, Herlinga-Grudzińskiego, Hostowca (a każdy z nich, wprowadzony do powszechnego
obiegu, zawiera potężny materiał wybuchowy), a nadto i to jeszcze, co zdarzyło się w sierpniu, przed i po sierpniu, albo jest tak słaba, że ani jej to pomoże, ani zaszkodzi. Coraz oczywistsze jest, że i literatury nie omija kryzys. Całe szczęście, że przynajmniej tu można liczyć
na wsad dewizowy. Rewindykacji wystarczy jeszcze na długo.
Dlaczego tak trudno dziś, w ostatnich miesiącach 1981 r., uprawiać literaturę, dlaczego tak
trudno pisać o literaturze? Najprostsza odpowiedź brzmi: literatura nie rozwija się w próżni,
jest aranżacją słów w przestrzeni praktyk społecznych. Niemoc jej wskazuje zatem, że ów
teatr mowy jest chory. W istocie, można odnieść wrażenie, że wszystko, co teraz w nim obserwujemy, jest pośmiertnym triumfem nowomowy. Jedna z jej konstrukcji – biernik postulatywny – stała się nagle wszechwładna. Parę lat temu wołano o dalszy dynamiczny rozwój, o
systematyczne pogłębianie; dziś coraz częściej wystarczą same o – raz groźnie buńczuczne,
innym razem naiwne, coraz częściej po prostu przerażone...
Jak to się stało, że tak szybko, w ciągu jednego roku przeszliśmy od święta wyzwolonych
słów do stanu absolutnej niemocy słowa – biernika postulatywnego? Odpowiedź na to pytanie
jest nakazem chwili – bo żeby podejmować jakąkolwiek działalność znaczącą, trzeba znać
prawa, jakie rządzą imperium znaków; odpowiedź na to pytanie pozwoli może odsłonić to, co
ma być przedmiotem tych rozważań – martwe pole polskiego myślenia.
Prawda, długo jeszcze można zachwycać się Człowiekiem z żelaza. Zawieszać kolejny bukiet wierszy na stoczniowej bramie. Mówić wszystko, to znaczy prawdę, całą prawdę i jeszcze raz prawdę. Myśleć hasłami – na przykład tak: Moje głodne ciało zależy od rządu, moje
serce należy do Solidarności. Ale jak długo?

Koń trojański
Rewolucja sierpniowa – pisałem o tym – była przede wszystkim rewolucją językową. Bezpośrednim celem jej ataku było dwójmyślenie; nieprzyległość języka władzy i języka społeczeństwa. Protokoły porozumień, nazwane później umową społeczną, rozbijały iluzję języka
władzy poprzez wprowadzenie doń konkretnych pojęć; można precyzyjnie pokazać, jak w
każdym punkcie pojawia się słowo, dotychczas niemożliwe do wypowiedzenia w tym języku:
niezależność od władzy, strajk, cenzura, represje, więźniowie polityczni, kryzys gospodarczy,
wzrost cen, inflacja, itd. W ten sposób – można było mieć nadzieję – kończył się fałszywy, bo
ideologiczny, sposób mówienia, odsłaniała się prawdziwa, właściwymi słowami oznaczona
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rzeczywistość. Protokół, zakotwiczony w miejscu i czasie podpisami układających się stron,
to przecież nie fragment z wzornika przemówień na wszelkie okazje, ale dokument.
Rewolucyjność umowy społecznej polegała na tym, że robotnicy, zanim przystąpili do
tworzenia własnych związków zawodowych, musieli wpierw stworzyć sobie partnera. Poprzez gigantyczną operacje językową wyprowadzali władze z ideologicznej przestrzeni nowomowy ku temu, co się zdarza naprawdę. To zaś daje się ująć w zaproponowanym przez
porozumienia języku. W języku, gdzie faktom odpowiadają słowa, a fakty słowom.
Trzeba mocno podkreślić ten dwojaki aspekt rewolucji językowej; z jednej strony była
przekładem z nowomowy na język bliższy rzeczywistości (relacja język: język), z drugiej
strony tej rzeczywistości n a z y w a n i e m (relacja rzeczywistość: język). Ta dwoistość
wyjaśnia wiele z tego, co nastąpiło potem.
Jako p r z e k ł a d porozumienie opiera się na domniemaniu wspólnych intencji: zakłada,
że władza c h c e posługiwać się językiem bliższym rzeczywistości. Założenie to jest równoznaczne z, żądaniem kolejnej rewolucji – tym razem po stronie administracji państwowej.
Żadna jednak administracja nie reformuje się sama, może być co najwyżej zmieniona w demokratycznych wyborach. Toteż nauka nowego języka najczęściej odbywała się siłą, przez
strajki, przez podpisywanie kolejnych porozumień. Rytuał gdańsko-jastrzębsko-szczeciński
powtarzał się: jak tamte były namiastką demokratycznych wyborów na szczeblu centralnym
(robotnicy stworzyli sobie władze z władzy, której nie wybierali; władza stała się odpowiedzialna przed tymi, którzy jej nie wybierali), jak tamte zatem, co potwierdził Sejm, miały
znaczenie ogólnopaństwowe, tak obecne były namiastką demokratycznych wyborów rozgrywanych na szczeblu lokalnym, resortowym, zakładowym. Wyborów – dodajmy – przeprowadzanych nieproporcjonalnie wysokim kosztem: za takie sumy niejeden z kandydatów mógłby
zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Konflikty te – pozostawały po nich kolejne porozumienia, nad którymi dziś chyba mało
kto panuje — wybuchające z powodu oporu lokalnych władz, rozgrywały się na płaszczyźnie
język: język. Dotyczyły bardziej przekładu z jednego sposobu mydlenia inny, niż samej istoty
nazywania rzeczywistości. Dlatego ich struktura była powtarzalna i możliwa do przewidzenia.
Można wyodrębnić jej inwarianty: np. sprzedajny wojewoda, lokalne nadużycia, komenda
MO w budowie. Zwykle trzeba było aż strajku, by nadużycia trafiły do prokuratora, komenda
MO została szpitalem, były wojewoda zaś wyjeżdżał np. do Szwecji po azyl polityczny. Choć
i przed strajkiem nikt nie miał wątpliwości – a w porozumieniach sierpniowych zostało to
zapisane — że powinna obowiązywać praworządność, należy poprawić sytuację szpitalnictwa, administracja odpowiadać ma przed społeczeństwem. Konflikty te służyły zatem nie nauce demokracji, ale emocjonalnemu politykierstwu. Zauważmy: ile było oczywistych walk z
dyrektorem, ile – poza Lotem – było walk o dyrektora. A właśnie taki jak ten drugi konflikt
był konfliktem politycznym – powoływał w rzeczywistości nowy fakt i proponował mu nazwę, rozgrywał się zatem w płaszczyźnie rzeczywistość: język.
Rozgrywanie sporów w płaszczyźnie językowej (a zatem w sferze interpretacji i emocjonalnej oceny już zaistniałych faktów, a nie powoływania nowych w zgodzie z rzeczywistością) wpływał, to oczywiste, na radykalizację działaczy związkowych, a często i na ich swoisty dobór negatywny. Ale nierównie ważniejsze jest to, że doprowadził do czystości obu języków – nie tyle pod kątem ich zgodności z rzeczywistością, ile ich strukturalnej spójności.
W efekcie pojawił się obraz demonicznej władzy (celują w tym zwłaszcza wewnętrzne biuletyny związkowe) i równie demonicznych radykałów (celują w tym zwłaszcza dokumenty
najwyższych władz PZPR). Skonstruowane według strukturalnych wymogów i językowych
przyzwyczajeń, jedne biją pokłony przed Doktryną (w myśl doktryny prosty robotnik jest
świętością, dlatego Solidarność musi mieć zdrowe robotnicze jądro), drugie przed Publicznością (zgodnie ze sposobem myślenia publiczności władza to oni, zatem każde posunięcie władzy jest z natury podejrzane), obracają słowami i gubią się w słowach, wreszcie – coraz dal-
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sze od rzeczywistości – wszelkie zło przypisują głosicielom słów innych, odmiennych, niezrozumiałych. Wobec tego najprościej byłoby ustawić parę szubienic, na których powiesimy
po kolei Żydów, komunistów, ekspertów, radykałów Solidarności, a już obowiązkowo przysłowiowych Kuronia i Michnika.
Zagubiliśmy się w słowach. Pogrążeni w językowych sporach nie dostrzegamy, że nic nie
pomoże kabalistyczny ani nowatorski wykład doktryny, ale również i tego, że tak długo postulowany język wolności i prawdy nie jest rozwiązaniem: raz przypomina przenicowaną
praktykę słowną lat pięćdziesiątych, innym razem socjalistyczne utopie. Tak, piękny jest
uchwalony na Zjeździe program Solidarności, tak, w takim państwie chciałoby się żyć... Moje
głodne ciało zależy od rządu, moje serce należy do Solidarności...
Zniknęła z pola widzenia druga relacja obecna w sierpniowych porozumieniach: rzeczywistość: język. Nie mówi się o oporze rzeczywistości, mówi się co najwyżej o oporze władzy.
Jak niewielu odważa się tę rzeczywistość nazywać. Znów żyjemy w epoce dwójmyślenia, i to
jeszcze groźniejszej niż przed sierpniem, bo żadnemu ze sposobów językowego opanowywania świata nie można przyznać innej racji prócz etycznej. W lukach językowych systemów
panoszy się asemantyczny strajk, asemantyczna kolejka, asemantyczna spekulacja, niedostatek.
Wydawano się zrazu ideologom, że pierwsze punkty sierpniowych porozumień to koń trojański, który zagraża trwałości systemu. Toteż i na neutralizację tego wyimaginowanego zagrożenia skierowano energię. Tymczasem prawdziwy koń trojański krył się cokolwiek dalej,
w postulatach czysto ekonomicznych, a brzuch miał szczelnie wypchany papierowymi banknotami. Być może jeszcze wówczas, nie wiem, wspólnymi siłami dałoby się to zagrożenie
opanować. Tymczasem niekontrolowany napływ pieniądza na rynek w ciągu krótkiego czasu
zniszczył samą idee pieniądza. W znaku pieniężnym określonemu signifiant przestało odpowiadać określone signifié. Zniknęła jakakolwiek m i a r a r e a l n o ś c i. Nie trzeba być
marksistą, by stwierdzić, że pieniądz jest materialnym językiem społeczeństwa; w znaku pieniężnym według ścisłych praw spotyka się abstrakcyjne signifiant (nominał) z określonym
signifié (wartość nabywcza), dystrybucja znaków pieniężnych wiele może powiedzieć o wyznawanych przez społeczeństwo hierarchiach wartości. Aby system ten mógł funkcjonować,
aby tym językiem można było mówić, zawsze musi istnieć możliwość przyporządkowania
znakowi określonego znaczenia. W ekonomii nie ma miejsca dla dadaistów; emisja nowych
znaków pieniężnych powinna się odbywać na płaszczyźnie rzeczywistość: język. Tymczasem
po sierpniu ostatecznie (bo zaczęło się to jeszcze w epoce Gierka, dopiero w ostatnim roku
stracono nad tym kontrolę) przeniesiono ów proces na płaszczyznę język: język; emisja pieniądza stała się funkcją zawieranych nowych porozumień płacowych. W efekcie powstała
nawet nie inflacja, ale ś w i a t p u s t y c h f o r m.
Planeta Fantasmagoria. Żadnej miary realności, choć padają wielkie słowa i rosną zarobki.
Ale doprawdy, trudno mi dostrzec różnicę między wypowiedzią osoby nr 2 w Solidarności,
którą zainteresował się prokurator, a napisem na drugiej stronie banknotu, który również powinien podpadać pod sankcję prokuratorską, bo nie jest realizowany. Tu słowa, tam słowa bez
żadnego związku z rzeczywistością.
I jak tu nie zajmować się literaturą? Ale jakże, na Boga, tą literaturą się zajmować? Co
dalej ze świętem wyzwolonych słów, gdy coraz bardziej nie my myślimy słowa, ale słowa nas
myślą? Wyzwolone słowa...

Cenzura
Gdybym chciał streścić w dwóch zdaniach to, co napisałem w poprzednim rozdziale,
brzmiałoby to tak: Przypisujemy słowom wartość nieledwie magiczną, to, co powiedziane,
jesteśmy skłonni uznawać za rzeczywiste. Wynika z tego (skoro przypisujemy realność sło-
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wom, podczas gdy namacalna rzeczywistość znajduje się poza polem widzenia), że zwracamy
uwagę nie tyle na znaczenie słów, co na same znaki: działalność sensotwórcza sprowadza się
tu do właściwej organizacji, hierarchii i pożądanej emisji znaków.
Dlatego też to nie Francuzi spod znaku nowej krytyki, ale nasi romantycy wymyślili – i
przeprowadzili na dodatek – rewolucję tekstualną. Ale dlatego również nasze myślenie jest
porażone niemożnością myślenia. Bo miejscem, z którego myśli (miejscem niewidzialnym i
nieuświadamianym zatem) jest c e n z u r a. Jako że właśnie ta to instytucja przypisuje demoniczną realność słowom, czuwa przeto nad właściwą organizacją, hierarchią i pożądaną emisją znaków.
Oto więc to symboliczne miejsce polskiego myślenia, ale i realne zarazem: cenzura w
ostatnich latach przedlistopadowej Warszawy. Spotykają się tam przez pewien czas na stopie
służbowej (a jako że ich rodziny były zaprzyjaźnione, na tym ich kontakty zapewne się nie
kończą) dwaj ludzie: jeden owym niechlubnym zajęciem zamknie swoją biografię, drugi dopiero ją rozpoczyna. O tym pierwszym drugi po latach napisze: Był u nas mąż bardzo biegły
w naukach o piśmie, i ekonomii politycznej i administracji, sławny filozof i uczeń Kanta, nikt
nadeń więcej ksiąg starych i nowych nie przeczytał, nikt głębiej nie myślał od niego w Polszcze. W swoim czasie pisarz zawołany, patriota, jeden z luminarzy naszych. W owym to czasie, a zatem jeszcze przed kierowaniem cenzurą, ten pierwszy takich udzielał rad przyjacielskich czytelnikom: Co w umyśle piszącego autora nie było mechanizmem, to dla ciebie jako
myślącego czytelnika powinno być tylko pobudką i mechanicznym niejako pochopem dla
obudzenia oraz upłodnienia ducha twojego; – inaczej ty sam zostałbyś
c z y t a j ą c ą m a c h i n ą. Powinny cię zaiste oświecać myśli obce; ale jeżeli masz zostać p r a w d z i w i e oświeconym i ożywionym, to n i e o b c e m i promieńmi wchodzącymi do twego umysłu, ale w ł a s n e m światłem, które z ich pomocą rozkrzesisz sam w
sobie. A i do urzędowania ten pierwszy przystępował niejako naukowo: – był przecież autorem dzieła O naturze i przeznaczeniu urzędowań w społeczności, rzecz w krótkich napomknieniach z daleka wskazujących drogę do głębszego wywodu. W dziele tym wygłaszał
taką apostrofę: Poważni i dostojni urzędnicy, w których właściwym przeznaczeniu mieści się
istotnie tytuł prawdziwych Wychowawców Narodu w całym objęciu tego wyrazu! Każdy z
Was w swym obrębie i w miarę swego urzędniczego wpływu przykładać się winien do owego
ogólnego społeczeństw zamiaru, aby naród coraz wyraźniej i coraz doskonalej objawiał na
sobie właściwe znamiona ludzkości – równie fizyczne, jako i moralne – a objawiał one w
formie, jaka z czasowej i miejscowej jego posady naturalnie wynika /.../. Wszyscy – z rozmaitych tylko stron – ku jednemu głównemu dążycie zamiarowi.
Drugi dysponował znacznie mniejszym dorobkiem twórczym. Był głównie autorem nieznanego szerszemu ogółowi dokumentu, z pewnego punktu widzenia pierwszego w naszej
literaturze tekstu prawdziwie absurdalnego. Oto jego wyjątki:
Wiedział-że o tem rząd, iż ja w klasie VI w obecności 40 ludzi i profesora chemii dowodziłem, iż świat nie ma początku i końca mieć nie będzie, że nie ma Boga? Wiedział że o tem
rząd, że odniosłem zwycięstwo nad nieumiejętnym profesorem i może tym jednym sofizmem
z drogi prawdy i moralności tak dalece wyważyłem 40 młodych umysłów, że zaledwo więzienia i kary byłyby wtenczas zdołały w przyrodzone kluby rozsądku ich wprowadzić? /.../
Przepisał-że rząd ducha, w jakim mają być dawane nauki? Postanowił-że cenzurę na
skrypta profesorów, jak na drukowane książki? Wszakże tamte jeszcze wolniejszy wpływ
wywierają na umysły, bo są objaśnione ustnym tłomaczeniem, gestami, akcentem! Nie jestli
to każdemu znaną rzeczą, że zniżenie lub podwyższenie głosu profesora może i najobojętniejszemu w siebie słowu nowy obrót i nowe nadać znaczenie? Ustanowił-że rząd cenzurę na
gestykulacje wykładu /.../?
Wedle ziemskich przybliżeń i odprysków sądząc, piekło musi być szczytem logiki.
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Ten pierwszy nazywał się Józef Kalasanty Szaniawski. Szaniawski – jakobin w czasie powstania kościuszkowskiego, owej nieszczęśliwej zdarzonej w kraju insurekcji, po upadku
powstania działał na emigracji w radykalnej Deputacji Polskiej. Należał do pokolenia, któremu nie wystarczało już budowanie świątyń narodowym pamiątkom i łagodne światło rozumu;
pokolenie to, zafascynowane oświeceniowymi hasłami Rewolucji Francuskiej, pogrzebało
ostatecznie, poruszywszy całą Europę, Oświecenie i otwarło przestrzeń duchową romantyzmu. W Polsce nie było wśród nich wybitnych literatów, większość pisała krwią. Ale do tych
nielicznych należy Szaniawski. Jego biografia duchowa oglądana na tle europejskim nie jest
niczym nadzwyczajnym. Przecież po Rewolucji Francuskiej była Restauracja; w tej samej
Francji, gdzie śpiewano Marsyliankę, niewiele potem pisał de Maistre i katoliccy tradycjonaliści. Romantyzm niemiecki i francuski był reakcją nie tyle na wiek światła, co na rewolucyjne szaleństwa. Ten sam – romantyczny w gruncie rzeczy – wątek myślenia występuje u Szaniawskiego. Należy on do tej grupy osób, która łagodziła przejście miedzy stanisławowskim
racjonalizmem a wylęgłym na Litwie uczuciem. A rozpatrywany w kontekście romantycznym
odbiera romantyzmowi polskiemu jego jednorodność, jego anielskość. Nie zapominajmy, że
Mickiewicz oglądał napoleońskie wojska oczami dziecka; on natomiast świadomie doświadczył rewolucyjnych konwulsji rodzącego się XIX wieku. Jego biografia nie jest też czymś
nadzwyczajnym na tle mu współczesnych: nieudolni z wyboru wodzowie powstania listopadowego opromienieni byli napoleońską legendą. On tylko, ponieważ był mężem bardzo biegłym w naukach, wyraził to generacyjne doświadczenie. Czynem i słowem. Być może jego
nieszczęściem był demon konsekwencji.
Ten drugi – to Maurycy Mochnacki, Później płomienny publicysta, ideolog romantyzmu,
trybun ludowy, działacz polityczny. Autor jednego z piękniejszych dzieł naszej literatury,
Powsitania narodu polskiego, w którym — sam – wygrał powstanie listopadowe.
Niepokojąca jest symetria obu biografii, które przystają do siebie jak lustrzane odbicia: co
tam było początkiem, tu jest końcem. Niepokojące jest podobieństwo pośmiertnych losów ich
dzieł: i Mochnacki, i Szaniawski istnieją w legendzie, ale nie tyle jako autorzy, ile jako typy
zachowań. Błahy w gruncie rzeczy epizod z memoriałem karmelickim, którego fragmenty
cytowałem, został sztucznie powiększony i przeciwstawiony całemu dziełu – tak Mochnacki
stał się pierwowzorem polskich inteligentów, których sumienie nie jest kryształowo czyste:
poprzez Brzozowskiego do pryszczatych i niedawnych piewców propagandy sukcesu. Konsekwentna ewolucja ideowa Szaniawskiego, typowa dla pewnej europejskiej formacji myślowej, stała się pierwowzorem narodowej zdrady. Biografia, sztucznie oczyszczona ze wszystkiego, co nie jest schematem, zastąpiła w obu wypadkach dzieło. Niepokojące jest wreszcie
miejsce ich spotkania – cenzura. Jak gdyby w tyra miejscu, które jest c z a r n ą
d z i u r ą myślenia, ich symetryczne losy nawzajem się anihilowały.
Chciałbym wiedzieć, o czym wówczas rozmawiali. O Kancie? o Schellingu? – przecież
obydwaj byli filozofami. O dwuznaczności wszelkiego zrywu rewolucyjnego? O realności
myślenia? O potędze słów? Chciałbym wiedzieć, bo nasza nowożytna biografia, duchowa
zaczyna się nie od przywidzeń obłąkanej Karusi, ale w ł a ś n i e t a m – w warszawskiej
cenzurze. Od przeciwstawienia politycznemu czuciu i wierze generacji jakobinów i napoleońskich żołnierzy politycznego rozumu Mochnackiego.
I tu zaczyna się komedia przemilczeń. Jej ofiarą pada najpierw cała generacja – już romantyków gestu, choć jeszcze nie romantyków słowa. W ten sposób romantyzm zdaje się być
bezpośrednią reakcją na oświeceniowe szkiełko i oko. Konsekwentnie przemilczane być musi
Powstania narodu polskiego Mochnackiego, które jest między innymi polemiką z tą generacją. Opowieść o sercu Mochnackiego zastąpić ma jego rozum. Wreszcie – przemilczeniu
podlega znaczenie dzieła, uwypukla się gest, biografię, kształt słowa. Odtąd można już potępiać mędrca szkiełko i oko w imię czucia i wiary. Można przypisywać realną moc słowom,
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twierdzić, że zdolne są ruszać z posad bryłę świata, czuwać nad właściwą organizacją, hierarchią i emisją znaków. Gdy trzeba będzie – złamać pióro.
Rewolucja będzie tekstualna. Życie – zrealizowaną literaturą.

Anihilacja
Nasza biografia duchowa zaczyna się właśnie tam, w owej czarnej dziurze myślenia, gdzie
niegdyś toczyła się rozmowa. Jesteśmy spadkobiercami tej rozmowy, której nie ma. Jesteśmy
ofiarami tej komedii przemilczeń, która opozycję politycznego czucia i wiary i politycznego
rozumu zastępuje przez przeciwstawienie rozumu oświeconych i czucia, i wiary romantyków.
Kto wie, czy nie niewolnikami wolności słowa, bo ciągle nie potrafimy dojrzeć niewoli w
wolności.
Minął rok, podczas którego można było powiedzieć wszystko. Ale czy ów język wolności
okazał się tym, na co czekaliśmy? Na razie jest albo znakiem ideowego opowiedzenia się,
albo językiem pobożnych życzeń. Jeszcze raz – bezsilny wobec rzeczywistości – zastępuje
rzeczywistość.
Trzeba zatem starać się zrozumieć tę komedię przemilczeń, jej mechanizm anihilacji. Zauważmy: gdy polityczny rozum zostaje nazwany czuciem i wiarą, wówczas znaczenie staje
się znakiem: przestaje być traktowany pod kątem zgodności z rzeczywistością, zaczyna ważyć sam w sobie – jako gest. Gdy polityczne czucie i wiara występuje w przebraniu rozumu,
zaczyna być uznawane za konieczność, za właściwy kształt rzeczywistości. Ta nieustanna
oscylacja znaczeń odbywa się na różnych poziomach i we wszystkie strony. Uniemożliwia
jakąkolwiek działalność znaczącą – p r o d u k c j ę m y ś l e n i a – zastępując ją przypadkową, bo nie zawłaszczoną myślowo rzeczywistością i równie przypadkowymi, bo nie sprawdzonymi w rzeczywistym funkcjonowaniu słowami.
Możemy dalej przypisywać realność słowom, czuwać nad właściwą organizacją, hierarchią
i pożądaną emisją znaków. Ale wreszcie kiedyś musimy uświadomić sobie martwe pole polskiego mydlenia. Tym polem jest cała rzeczywistość; rzeczywistość, która nie stanowi jego s
p r a w d z i a n u , ale nieusuwalną przeszkodę, c e n z u r ę. Musimy uświadomić sobie, że
żyjemy na Planecie Fantasmagoria, w cesarstwie literatury, zaplątani w słowach, których nawet nie staramy się przeczytać.
XI.1981
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ROZMOWA, KTÓREJ NIE BYŁO
Ante scriptum
Niniejszy tekst jest bezpośrednią kontynuacja dwóch ostatnich rozdziałów poprzedniego
szkicu: Cenzura i Anihilacja. Wówczas gdy je pisałem, w ostatnich dniach listopada 1981
roku, nie myślałem o Ryszardzie Przybylskim ani o klasycyzmie. Zastanawiałem się nad coraz bardziej nierealną rzeczywistością, która przyczajona do skoku, trwała w pozornym bezruchu za oknem. Aby wyjaśnić dramat niemożliwości; potrzebny mi był ekskurs historyczny;
niezbędna była metafora czarnej dziury, która pochłania czyny i słowa.
Niniejszy tekst jest rozwinięciem tej metafory. W kilkanaście dni potem był bowiem grudzień. A w jednym z wojennych numerów Twórczości pojawiły się następujące słowa, przypisane przez Ryszarda Przybylskiego Koźmianowi:
Szło nam o wszystko. Boże mój, naprawdę o wszystko. O państwo niepodległe i sprawiedliwe, o mądrą wolność dla ducha narodowego, o gwarancje dla godności naszych poczynań,
o przyszłość naszej młodzieży. Przegraliśmy. I została nam tylko łaska zwycięzcy. Teraz nasze wszystko to stosunek do tej łaski. Dziękować czy pogardzać? Kluczyć jak lis, czy zwalczać jak lew? Żyć wytrwałym budowaniem czy niecierpliwą walką? Przecież tan wybór zacznie teraz dręczyć nieśmiertelną duszę zamordowanego Królestwa, Czy rozdzieli naród?
Boże Wszechpotężny, zmiłuj się nad nami. Kyrie elejson, Chryste elejson.

Salon
Jedną z najbardziej intrygujących legend literatury polskiej nazywa Ryszard Przybylski
rozmowę, k t ó r e j n i e b y ł o. Mowa o spotkaniu w salonie państwa Bécu starego klasyka Jana Śniadeckiego z młodym romantykiem Adamem Mickiewiczem. Zamiast słów pojawiły się gesty. Niespodziewane wejście Jowisza Litewskiego zaćmiło wschodzącą gwiazdę
nowej poezji. Gdy wschodzi słońce, gwiazdy znikają i jedynie z dna przepaści, omijanej przez
oświeconych, w jasny dzień można dojrzeć ich blask; czyż trzeba się dziwić panu Bogu, że
nie dopełnił formalności prezentacji? Czyż można obwiniać gości, że zmienili raptem topografie salonu, a Mickiewicz stał się dla nich niewidzialny? Wszystkim rządzi jedno powszechne prawo, wymierne matematycznie, newtonowskie prawo powszechnego ciążenia;
Voltaire w interesującej nas kwestii tak wykładał je w języku zrozumiałym dla dam, które jak
nigdy przedtem ani nigdy już potem były prawdziwymi twórczyniami kultury:
Należy więc mówić, że promienie załamują się ku prostopadłej nie wtedy, gdy wchodzą do
środowiska bardziej opornego, lecz wtedy, gdy przechodzą ze środowiska mniej przyciągającego do środowiska bardziej przyciągającego. Zauważcie przy tym, iż przez słowo „przyciągający” nie należy rozumieć nic innego, jak tylko punkt, ku któremu kieruje się rozpoznana
siła, która stanowi niezaprzeczoną wartość materii, bardzo widoczną we wzajemnym oddziaływaniu światła i ciał.
Oto zatem wileński salon poddany prawu powszechnej grawitacji – pośrodku Słońce otoczone tłumem pławiącym się w jego protuberancjach antyromantycznych inwektyw. Jan
Śniadecki mówi przeciw Mickiewiczowi, choć udaje, że go nie widzi, a gawiedź zawsze wierzy głęboko. W najciemniejszym kącie salonu On – upiór, niewidziany przez nikogo, pozbawiony nawet własnego imienia, Nietoperz Literatury.
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Wydarzenie w salonie państwa Bécu – pisze Ryszard Przybylski – miało niewątpliwie
wymiar symboliczny i oddaje znakomicie całą istotę kontrowersji między klasycyzmem a
romantyzmem w Polsce. Ani klasyk, ani romantyk nie uznał swego przeciwnika w jego jestestwie. Obaj przemienili go w symboliczne monstrum. Co więcej, „Romantyczność”, pacierz
narodowy Polaka, uniemożliwiała jakąkolwiek próbę powrotu do równowagi między dwoma
skrajnymi propozycjami kultury europejskiej: klasycyzmem i romantyzmem.
Gdybyż chodziło tylko o Romantyczność. Wielki Litwin był nie tylko autorem satyrycznych ballad, bywał również mściwy. Wydarzenie w salonie państwa Bécu musiało mu głęboko zapaść w duszę. A biograficzny uraz winien być poddany poetyckiej transfiguracji, należy
mu nadać sens, jeśli prawdą jest głęboka intuicja Ryszarda Przybylskiego, że biografizm romantyków jest swego rodzaju odmianą transcendentalnej redukcji fenomenologicznej. Dlaczego zatem rozmowa nie odbyła się? I jaki jest sens topografii salonu?
W tym momencie imiona własne przestają odgrywać rolę, pojawia się natomiast dramat
widzenia-niewidzenia i centrum-peryferii. W istocie obiit Jupiter, natus est stultus. Bo sytuacja przemienia się w lustrzaną replikę ballady Romantyczność. Ten, który mówi, znajduje się
w centrum i nie widzi tego, co na peryferiach. Ten, który znajduje się na peryferiach, milczy,
choć widzi. Ten, który mówi, mówi przeciw milczącemu, choć go nie widzi. Ten, który milczy, widzi, że ten, który mówi, mówi, ze nie widzi, choć widzi. Wie, że widzi, choć mówi, że
nie widzi. Co więcej, ten który mówi, wie, że tamten wie. Sytuacja mówienia skazuje go jednak na mówienie o tamtym jak o upiorze. A upiory są tworem karczemnej gawiedzi. Aby honor szkiełka i oka ocalić, odwołać się musi do mędrca czucia i wiary. Podobnie ten drugi –
aby ocalić swoje czucie i wiarę, musi zawierzyć szkiełku i oku. A te przekonują go, że to, co
słyszy, nie ma sensu, ta mowa nie ma znaczenia, liczy się jedynie jako produkcja słów, jako g
e s t. Nagle dokonuje się anihilacja: szkiełko i oko oraz czucie i wiara unicestwiają się wzajemnie, zostaje jedynie topografia salonu. Po jednej stronie produkcja nieznaczących słów, po
drugiej stronie – upiór.
Cóż zatem pozostaje, jeśli nie zemsta na wroga, z Bogiem a choćby i mimo Boga? Ale i
Bóg jest po stronie upiora, skoro piorunem pokarał gospodarza, który nie dopełnił konwenansu towarzyskiego. T o p o g r a f i a s a l o n u w i l e ń s k i e g o p o w r a c a w s a l o n
i e w a r s z a w s k i m III c z ę ś c i D z i a d ó w. W centrum – puste słowa –gesty; na
peryferiach – upiory, które myślą o zbawieniu Polski.
Jakże wielkim paradoksem jest to, że Mickiewicz, który jak długo potem nikt inny cenił i
rozumiał klasyków, jednym pociągnięciem pióra skazał ich na całkowity niebyt. I jakże wielkim nieszczęściem dla naszej kultury. Klasycyzm został w niej na zawsze związany z wierszami o sadzeniu grochu Myśl patriotyczna – ze zwampiryzowanymi młodzieńcami w kącie
salonu.
Jeśli romantyczne sposoby myślenia są rodzajem transcendentalnej redukcji fenomenologicznej, są również realizacją niewielkiej wzmianki z Prolegomen... Kanta: Jeśli, powiadam:
jesteśmy zmuszeni rozpatrywać świat w ten sposób, j a k g d y b y był on dziełem najwyższego intelektu i woli, to nie powiadam wtedy rzeczywiście nic więcej ponad to: w jakim stosunku znajduje się zegar, okręt, pułk do mechanika, budowniczego, dowódcy, w takim samym stosunku znajduje się świat zmysłowy (lub to wszystko, co stanowi podstawę tego ogółu
zjawisk) do owego czynnika nieznanego, którego nie poznaję wprawdzie co do tego, czym
jest on sam w sobie, poznaję jednak ze względu na to, czym jest on dla mnie, mianowicie ze
względu na świat, którego jestem cząstką. Być może wielość romantycznych systemów jest
filozofią Kantowskiego als ob. Być może i nasze myślenie jest filozofią jak gdyby. Bo przecież myślimy jak gdyby. Żyjemy jak gdyby. I jest myśl jak gdyby, życie jak gdyby, jak gdyby
słowa, jak gdyby sens, jak gdyby Polska.
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Płynny ogień
Kolejny akt tego dramatu musi rozegrać się współcześnie, choć role zostały rozpisane ponad półtora wieku temu. Ale trzeba dramat ów organizować, przemienić w spektakl. Jeśli p =
q, to q = p.
Śniadecki twierdził, że zejść do otchłani to zwariować. Mickiewicz uważał, że zwariować
to zejść do otchłani. Tak samo: Romantyczna bitwa o słowa była bowiem w istocie bitwą o
koncepcję podmiotu . Ale jeśli p = q to q = p. Można i należy to twierdzenie odwrócić. Romantyczna bitwa o koncepcję podmiotu była w istocie b i t w ą o s ł o w a.
Jeszcze raz zatem należy powtórzyć rytualne gesty, zamienić miejscami czucie i wiarę
szkiełkiem i okiem. Wykorzystać ów mechanizm anihilacji zawarty w prawie przemienności,
bo tylko tak zbliżyć się możemy do czarnej dziury naszego mydlenia, gdzie nikną czyny i
słowa. Ale wykorzystać mądrze, bo dotychczas przemienność czucia i wiary i szkiełka i oka
w naszej kulturze była wykorzystywana jedynie do prostej anihilacji. I nadal jest wykorzystywana przez sprzedajnych publicystów, którzy dziś z łamów gazet głoszą nawrót światopoglądu pozytywistycznego.
Wykorzystać mądrze. Otchłań klasyka nie była przecież otchłanią romantyka. W jego zejściu do otchłani problemem stawała się sama otchłań. Podobnie nasz język nie może być językiem romantyków, ich bitwa o słowa nie jest naszą bitwą: problemem musi stać się. sam
język. Mickiewicz mówiąc: zwariować to zejść do otchłani obnażał i przezwyciężał lęk klasyka. My, mówiąc dziś: bitwa o koncepcje podmiotu jest bitwą o słowa obnażamy i musimy
przezwyciężyć lęk romantyków. Tylko tak możemy zrzucić te kajdany, wyjść z totalitarnego
królestwa romantycznego ducha. Bo warto się szarpać. Bo nie może być tak, byśmy – niezależnie od światowych naszych igrzysk, błądzeń i zwycięstw – zawsze wpadali w koleiny, którymi szli nasi poprzednicy i – nie daj Bóg – pójdą nasze potomki. Za Wittgensteinem wyróżniam Tiefengrammatik i Oberflachengrammatik, strukturę powierzchniową i strukturę głęboką języka. Romantycy w swoich poetyckich monologach stworzyli powierzchniową strukturę
języka, którym się dotąd posługujemy. Wspaniały to język. Ale powstać mógł dlatego, że jego
głęboką strukturę ocalili i nadali jej ciągle aktualny kształt klasycy, którzy przeżyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Klasycy zostali później przez romantyków zepchnięci do
otchłani. Nie na rodzimych polach, ale na straży tej otchłani – na straży głębokiej struktury
językowej – czuwając ognistym mieczem anioły romantyzmu.
Nasz potoczny zasób słów zawiera wszelkie rozróżnienia, których dokonanie wydawało
się. ludziom celowe, oraz wszelkie związki, które w oczach ludzi wydawały się godne podkreślenia w trakcie istnienia licznych pokoleń: otóż te rozróżnienia i związki okażą się najprawdopodobniej liczniejsze i trafniejsze, jako że wytrzymały długą próbę „doboru naturalnego”, a takie subtelniejsze jest, w każdym razie w sprawach codziennej praktyki – od wszystkiego, co ty czy ja moglibyśmy wydumać w fotelu, w ciągu jednego popołudnia, zgodnie z
najchętniej stosowaną metodą alternatywną. /.../ Język jest czymś więcej niż wcieleniem metafizyki epoki kamiennej – jest mianowicie /.../ dziedzictwem przenikliwości i doświadczenia
wielu pokoleń ludzkich. Cytat z Johna Austina pojawił się tu nieprzypadkowo. Jeśli chodzi
nam dziś – a chodzi – o przywrócenie wartości najprostszym słowom, musimy porzucić,
choćby na chwilę, powierzchniowe monologiczne struktury, zwodnicze i uwodzicielskie, będące projekcją woli i cogito. Musimy zająć się filozofią języka potocznego. Odmianą takiej
filozofii jest dla mnie książka Ryszarda Przybylskiego Klasycyzm czyli prawdziwy koniec
Królestwa Polskiego. Jest to bowiem analiza głębokich struktur naszego myślenia politycznego. Choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy, wszyscy jesteśmy stamtąd i tam – w tej otchłani, w martwym polu polskiego myślenia, w tej czarnej dziurze, która anihiluje czyny i
słowa. Ich dylematy są naszymi dylematami: i listy lojalności, i upadek dumnego, i szło nam
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o wszystko. Bo wiecznie pędzi do Warszawy bryczka, na której śmierć przerywa Cyprianowi
Godebskiemu zdanie: Rzeczywistość wolności jest...
Mówię metaforami i obrazami. Niechże zatem, wolno mi będzie zakończyć jeszcze jednym obrazem, tym razem zupełnie współczesnym. Oto dwa fragmenty ze Studium przedmiotu:
Drewnianą kostkę można opisać tylko z zewnątrz. Jesteśmy zatem skazani na wieczną
niewiedzę o jej istocie.. Nawet jeśli ją szybko przepołowić, natychmiast jej wnętrze staję się
ścianą i następuje błyskawiczna przemiana tajemnicy w skórę.
A parę stron dalej:
Przy stole należy siedzieć spokojnie i nie marzyć. Pamiętajmy, ile trzeba było wysiłku, aby
wzburzone prądy morskie ułożyły się w spokojne słoje.. Chwila nieuwagi, a wszystko może
spłynąć.
Całkiem jak w ostatnich słowach Świadków albo naszej malej stabilizacji: Rośnie zgiełk
wielkiego miasta. Cisza. Jest i tak, i tak, ni tak, ni siak. Świat jest gotowy i nieprzystępny, a
zarazem zawdzięcza trwałość najwyższemu wysiłkowi projektującej woli. Rzeczywistość
jawi się jako lodowato zakrzepła, choć jest na krawędzi wybuchu. Przedmiot stanowi niedosiężny absolut, ale w istocie to wzburzone mrowisko. Jednomyślny i jednoznaczny n a p o k
a z, zazdrośnie chroniący przystępu do tajemnicy przedmiot, świat, wiersz. Przedmiot ze
słów. Pukanie do wrót kamienia, obroty rzeczy, studia przedmiotów z lat sześćdziesiątych to
nie proste egzystencjalistyczne wprawki, jak chce Sandauer; mądrzej wypowiada się Duch
Czasu. Z biegiem lat tworzone przez poetów paradoksy nabierają sensu; przyszłość obleka w
ciało metafory, które w chwili narodzin zdawać się mogły igraszką. Tym :najpierw był klucz
Białoszewskiego: cierpki / niedojrzały / będący cały sobie / pestką.. Później z tej pestki wyrosły Donosy rzeczywistości. W owych studiach przedmiotów szło o przeciwstawienie powierzchni i głębi, o rozbicie powierzchni, aby odkryć pod zakrzepłą lawą sferę płynnego
ognia. O głęboką strukturę ukrytą pod strukturą powierzchniową.
Mickiewiczowska metafora narodu jak lawy pojawia się tu nieprzypadkowo. Niebawem
zresztą okazała się konieczna. Zaczęła znaczyć tyle: n a l e ż y z s t ę p o w a ć d o
g ł ę b i, ż e b y p o k a z a ć, c o k r y j e s i ę p o d p l u g a w y m t a r g o w i s k
i e m s ł ó w.
Gdy zmieniły się czasy i ogień został wyzwolony, zmienił się i stosunek do przedmiotu. A
i literatura polska po 1968 roku nie musi już pukać do wrót kamienia, bo wbrew strażnikom
przekroczyła kafkowską bramę Prawa. Mówi z tamtej strony, z wnętrza przedmiotu ze słów.
Już nie rozbijać powierzchnie chce, lecz pyta o granice płynnego ognia. Bo rzecz w tym, by
go ocalić. To nasz zasadniczy dylemat: w jaki sposób możliwa jest inność w świecie, który
inności nie toleruje? Jak wyzwolić wiersz, myśl, siebie spod skorupy dialektyki, ujrzeć (siebie, myśl, wiersz) w blasku różnicy? W niezapomnianym roku 1981 problem ów sformułowała językiem czysto politycznym Jadwiga Staniszkis: w jaki sposób możliwe są demokratyczne struktury w niedemokratycznych warunkach?
Także dlatego, że wówczas nie umiano na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie zdołano
zrozumieć praw samoograniczającej się rewolucji, dziś próbujemy być stróżami ognia W
swoim domu. Bo żyjemy w sferze płynnej lawy, pod powierzchnią, w martwym polu polskiego myślenia. I jest to czas nam darowany: nie po to, by pisać imię Solidarności na płotach, ale
pisać tak piękne i mądre książki, jak Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Musimy zrozumieć wnętrze kamienia, musimy pojąć głęboką strukturę naszego języka i
myślenia politycznego. A wówczas – zaprawdę powiadam wam – weź płaszcz Eliaszów i
uderz nim w wody Wisły a rozstąpią się.
Bo wieczernikiem stał się cały nasz świat...
IV.1983
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PORTRET GRECKI
Gdy skończyła się ostatnia szychta w kupalni Piast, gdy złota klatka wywiozła na górę
ostatnich górników, pojawili się telewizyjni reporterzy. Przed kamerami posadzono trzech, ale
mówił właściwie tylko jeden z nich; młody, może dwudziestoletni chłopak o ładnej twarzy.
Ponieważ trudno było przewidzieć znaczące odstępstwa od scenariusza, nie słuchałem go zbyt
uważnie; dopiero po chwili zorientowałem się, że górnik ów opowiada w ludzkim języku o
utracie wiary. A tej nie utracił pod ziemią; odeszła odeń dopiero na powierzchni, gdy naocznie stwierdził że nie strajkuje już nikt, a oni byli ostatni. Ale nie czuł się oszukany, nie; mówił
o żalu.
Z młodzieńczej twarzy spoglądały oślepłe oczy starego człowieka, który zajrzał w twarz
losu.
Jerzy Stempowski w eseju o współczesnej formacji humanistycznej: Cała moja sympatia
jest po stronie chłopca, który wykoleił się zobaczywszy Kalibana rządzącego na wyspie Prospera. Bardzo chciałbym go spotkać. Jeżeli go nie spotkam, moja starość będzie straszliwie
samotna.
VI.1982
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Appendix

ZOSTAŁA KANTYCZKA
(1995)

Ta piosenka jest słuszna, ale mnie, chłopcze, już jej nie śpiewaj:
Jej refren tętni nawet wśród korzeni sosen, jej echo wisi już nad koniuszkami traw,
jej tekst zna dobrze pamięć świata, ten czarny koń nadziei, który nie mówi nic.
(Piotr Sommer: Ach ciągłość)
Istnieć,
oby istnieć jeszcze, być może oddając się w dzierżawę którejś z zimnych gwiazd.
I czasem drwić z niej, że chłodna jest i śliska jak żaba w stawie.
(Adam Zagajewski: Oda do wielości)
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OBJAWIENIE WEDŁUG JANA STYKI (1858 – 1925),
TWÓRCY „POLONII”
Ty mnie Jasiu nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze
(Matka Boska do Styki)

Homilia na dzień objawienia
Cóż to jest prawda? – pyta Piłat. Ale ledwie to powiedział, ledwie wygłosił zdanie, które
na stulecia stanie się dewizą sceptyków i poszukiwaczy prawdy, jeszcze w tym samym wersecie oświadcza: Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Choć zatem nie wie, czym jest prawda,
wie, co to wina i niewinność. Jak gdyby prawda i fałsz, wina i niewinność należały do innych
porządków. Boskiego i ludzkiego. Ten, który wie czym jest prawda, bo sam nią jest, bierze na
siebie winy świata. Ci, którzy uzurpują sobie wiedzę o prawdzie, badacze pisma, stają się
winni, gdy niewinnego wydają na śmierć. Ten, który czym jest prawda nie wie, ale dostrzega
niewinność, pozostaje tak bezradny, jak stojący przed nim Człowiek. Ecce homo. I wie, że
nieświadomość prawdy nie chroni od winy. Ani jej posiadanie nie chroni przed karą i tragizmem niewinnej śmierci. Bezradnie umywa ręce.
W tym dramacie – który zaistniał w czasie historycznym, więc zdarzył się raz, ale istnieje
też w wielkim czasie, w czasie sensu, powtarza się zatem nieustannie – biorą udział przynajmniej trzy strony. Niewinna prawda, która przyjmuje winę, winny fałsz, który choć stróżem prawdy się mieni, prawdy nie dostrzega oraz nieświadome prawdy, świadome winy
umywane ręce. I gdyby nie one, wszystko byłoby jasne, zapanowałaby doskonała dychotomia
dobra i zła, prawdy i fałszu, winy i niewinności. Gdyby nie one... Bo jest to dramat czystych
rąk.
Poezja polska – jak i cała literatura ostatnich paru lat rąk umywać nie musi i nie chce.
Przecież powiedziała nie, dramatycznie, aż do utraty tchu wykrzyczała swój sprzeciw, może
czuć się głęboko niewinna. Co więcej, uważa, że zna odpowiedź na pytanie cóż to jest prawda? Prawda jest w niej równoznaczna z etyką.
W poezji polskiej, jak i całej świadomości literackiej naszych lodowato zakrzepłych czasów nastąpiło utożsamienie obu porządków: prawdy i fałszu oraz winy i niewinności. To, co
prawdziwe, jest niewinne i rąk umywać nie musi. To, co fałszywe, jest winne – i żadne umywanie rąk tu nie pomoże.
Doskonała dwudzielność świata i doskonała symetria. Bo jako że oba porządki są równoznaczne, powiedzieć można: tylko to, co etycznie czyste, jest prawdziwe. To, co etycznie
dwuznaczne a nawet indyferentne, ex definitione prawdziwe być nie może. Nie ma miejsca na
trzecią stronę – stronę sędziego; bo przecież mamy tego świadomość, żyjemy po końcu i
świata, podział na wybranych i potępionych już się dokonał. Potępieni smażą się w piekle.
Wiecie, co pan Cogito myśli o piekle? Znacie to? No to posłuchajcie: Najniższy, krąg piekła. /.../ Jest to azyl artystów pełen luster, instrumentów i obrazów. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowy oddział infernalny, bez smoły, ognia i tortur fizycznych.
Cały rok odbywają się tu konkursy, festiwale i koncerty. Nie ma pełni sezonu. Pełnia jest
permanentna i niemal absolutna. Co kwartał powstają nowe kierunki i nic, jak się zdaje, nie
jest w stanie zahamować tryumfalnego pochodu awangardy.
Belzebub kocha sztukę. Chełpi się że jego chóry, jego poeci i jego malarze przewyższają
już prawie niebieskich. Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd – to jasne. Niedługo będą się
mogli zmierzyć na festiwalu Dwu Światów. /.../
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Belzebub popiera sztukę. Zapewnia artystom spokój, dobre wyżywienie i absolutną izolację od piekielnego życia.
Wiecie, co myślę o piekle, chociaż nie pan Cogito? Nie wiecie? Zatem posłuchajcie:
Najniższy krąg piekła, jest to azyl artystów pełen Wielkich Słów, Dramatycznych Gestów i
Dobrych Intencji. Na pierwszy rzut oka najbardziej komfortowy z oddziałów infernalnych,
bez gazet, obłożonego języka i manipulacji.
Cały rok mówi się tu prawdę. Nie ma pustych miesięcy w kalendarzu, nareszcie grudzień
znaczy tyle samo, co marzec. Grudzień jest permanentny, marzec jest permanentny, za to
prawda – absolutna. Nic jak się zdaje nie zdoła zakłócić tryumfalnego pochodu prawdy przez
dzieje. Przez poezję już przeszła. Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni. Poezji już nie słychać.
Belzebub kocha prawdę. Jest przecież mistrzem dosłowności. Sztukę zostawia aniołom
stróżom o fajansowym spojrzeniu i skrzydłach z krepiny. Na ostatnim samorządnym i niezależnym zebraniu artystów demokratycznie przegłosowano, że słowo sztuka, ze względu na
etymologiczne skojarzenia, uwłacza powinnościom artysty w naszych jakże trudnych czasach.
Belzebub popiera niezależność i samorządność. Dlatego radzi zrezygnować i z etymologicznych skojarzeń, i ze sztuki. Zapewnia w zamian czyste ręce, w charakterze dziesięciu
przykazań ostatnie wiersze Krynickiego i płytę nagrobną w kruchcie, po której deptać będą
wszyscy ci, którzy wejdą dalej.
Koniec ćwiczenia stylistycznego, które nie jest jedynie ćwiczeniem stylistycznym. Już raczej smutnym przyznaniem się do faktu, że znów nie można pisać ani poezji, ani o poezji pisać. Choć – kiedy Stanisław Barańczak w jednym tytule łączył poetykę z etyką – wydawało
się, że będzie inaczej: chciano rewindykować przecież prawdę, pozbawić ją cudzysłowu gazetowego tytułu.
Ten proces – połączenie prawdy z etyką – dokonywał się przez całe lata siedemdziesiąte.
Jeszcze na ich początku Jan Błoński widział dwa bieguny poezji polskiej: jeden z nich wyznaczało nazwisko Przybosia, drugi – Miłosza. Ten drugi protektorat okazał się obowiązujący
i jedyny. To on – a może Biblia polskiej inteligencji lat siedemdziesiątych, z której wszyscy
znają na pamięć modlitwę człowieka wolnego, Przesłanie pana Cogito, był w stanie zahamować tryumfalny pochód awangardy. (To wielki, ciągle leżący odłogiem temat: rola Herberta
w poezji i świadomości. Być może my z niego wszyscy, ale dojrzałość i na tym polega, by
buntować się przeciw Ojcu…) Jej etycznie obojętna linia umarła śmiercią naturalną, nawet
najbardziej żarliwi obrońcy przeszli chyłkiem do przeciwnego obozu. Barykady przestały być
potrzebne, bo barykady stały się agorą, a może – słuszniej będzie tak powiedzieć z perspektywy lat – targowiskiem. Poetyka stała się etyką. Prawda najczęściej używanym słowem w
pisaniu owych lat. Jego użycie było znakiem ideologicznego opowiedzenia się, gwarantowało
spokojne sumienie i niewinność. Czyste ręce. Mówię, bom smutny i sam pełen winy...
Ten proces na początku lat osiemdziesiątych był zakończony. Wystarczyło już tylko zawieszać pęki wierszy na stoczniowej bramie. I zawieszano, a jakże. Ach, cóż to była za epoka
niebywałego marazmu, groteskowych kajań się i tekstualnych rewolucji. Zewsząd słychać
było trzask piór – to łamano pióra, by przystąpić do czynu. I przystępowano, czemu by nie.
Dlatego zewsząd słychać było piór skrzypienie – to pisano rezolucje. Dziś możemy sobie powiedzieć: rozmieniliśmy rewolucję na rezolucje. Zasiadaliśmy wokół narodowej relikwii –
wybitych zębów Jana Rulewskiego – i układaliśmy słowa potępienia, żądania, solidarności,
natychmiast przekazywane dalekopisami w teren. Głodujące kobiety łódzkie własnym ciałem
zatrzymał Adam Michnik na posterunku w Otwocku, aby nie zakłóciły ruchu ulicznego w.
centrum Warszawy. Narody Europy Wschodniej wystosowały do nas posłanie, co jeszcze
bardziej przekonało o słuszności obranej drogi. Polska zawsze była Chrystusem narodów, cóż
mówić dopiero o czasie, gdy w państwowych sklepach był tylko ocet, żółć zaś produkowano
w nadmiarze w ramach Samorządnej Rzeczypospolitej. Wszystkiemu błogosławiła Matka
Boska z Wałęsą w klapie. Nie była, to niestety, klapa bezpieczeństwa…
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Powtarzam: ani epoka Solidarności, ani ogłoszenie stanu wojennego nie wniosły zasadniczych nowości do naszej świadomości literackiej. Najwyżej rozszerzyły repertuar rekwizytów
i dały gorzką satysfakcję: „a nie mówiłem?”. Tak, mówiłeś, tak, mówiłem, tak, mówiliśmy,
ale nasze mówienie było bezradne i jakby z góry skazane na przegraną. To mówienie było
powtarzaniem paru ewangelicznych prawd. Jeśli teraz – w znacznej mierze – poezja znajduje
schronienie w kościele, to także dlatego, że znalazła się tam o wiele wcześniej. W tej samej
chwili, gdy utożsamiała prawdę z niewinnością. Gdy osiągnęła gorzką świadomość przegranej:

Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz
powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem
jak ci co szli przez pustynie i ginęli w piasku
a nagrodą cię za to tym co mają pod ręką
chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku.
Poezja polska zatem, jak większość narodu, znalazła się w kościele, aby powtarzać stare
zaklęcia ludzkości. Bronić Wielkich Słów. Świadczyć Prawdzie. Bo oczywiście poezja – jak
większość narodu – wie, cóż to jest prawda. Mówi prawda. Mówi prawdę. Świadczy prawdzie. Mówi z prawdą. Mówi o prawdzie. Desperacko woła prawdo!. Ale im głośniej woła,
tym bardziej czuje się jak bohater Transatlantyku Gombrowicza. Woła – a wokół pusto. Woła
– a w środku czczość. Musi zatem krzyczeć głośniej. Ale pustka i czczość nie znikają. Oj, bo
chyba coś zrobię na chwałę Ojczyzny Naszej Święto – Przeklętej A Ukrzyżowanej – myśli
sobie. I robi jasne, że robi. Na przykład zakłada Zakon Kawalerów Żelaznej Ostrogi.
Przyznajmy z ręką na sercu, ileż tych Zakonów już założyliśmy? Od jakiego to już czasu
nasze żelazne ostrogi – palce złożone w kształt litery V – bezsilnie bodą niebo i nas? I tak
zostajemy – z pustką we łbie, prawdą na ustach, skrwawionymi łydkami. Wydaje, się nam
tylko, że ręce mamy czyste. Nieprawda. Utytłane są po łokcie.
Bo w d r a m a c i e c z y s t y c h r ą k, biorą udział nie dwie, ale trzy strony. Ten dramat przeżywa poezja z całym narodem. Ten naród – a jakże – chodzi do kościoła. Wówczas
jest za prawdą i przeciw monopolowi tych, którzy uznali się za posiadaczy prawdy. Wówczas
jak jeden mąż jest przeciw. Ostrogi palców dźgają niebo, śpiew Boże coś Polskę (zostawże ty
ją wreszcie w spokoju) łączy we wspólnym zakonie i taka rośnie siła, taka rośnie siła, że...
Ale potem wychodzi z kościoła i wkracza w asemantyczną rzeczywistość. W powszedni
świat drobnego i większego zła. Małej i dużej podłości. W tym świecie ręce się autonomizowały. Bo tak każą, bo rodzina, bo trzeba dożyć do jutra. Ale to przecież świat nieprawdziwy.
Ten świat nic z Prawdą nie ma. A my wiemy, co to prawda. Ksiądz mówił na kazaniu i grono
moich przodków: Gilgamesz, Hektor, Roland, obrońcy królestwa bez kresu i miasta popiołów. Prawdziwe są jedynie Prawda i Fałsz. My i Oni. Nijaka codzienność nie mieści się w
tych kategoriach. A ponieważ porządek prawdy i fałszu został utożsamiony z porządkiem
niewinności i winy, codzienność j e s t z a s a d n i c z o b e z w i n n a i może się w niej
zdarzyć wszystko.
Nie widzimy codzienności, bo przywykliśmy do spektakularnych wydarzeń. A tam druty,
tortury, obozy, przesłuchania, rewizje, tłumy w ogniu i gazach – śpiewa Jacek Kaczmarski ku
pokrzepieniu serc. Jawna bzdura, kiedy pojawiły się tłumy w ogniu i gazach był to czas
ś w i ę t a (nawet ZOMO-wcy przypominali wówczas diabłów), tymczasem chodzi o powszedniość. Świat kończy, się nie hukiem, ale skomleniem.
Tyle mówiliśmy – i nadal mówimy – o prawdzie, że w końcu udało się ją zsakralizować.
Jak gdyby bez przerwy cały naród żył pod rozpostartymi ramionami krzyża. To niebezpieczna
mesjanistyczna czkawka i groźne wmówienie, w najlepszej wierze popełniane przez tych,
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którzy – z braku innego języka, zafascynowani tłumami na spektakularnych uroczystościach
kościelnych i zwykłych mszach – pieją o katolickości narodu. Powtarzam: groźne wmówienie. Po pierwsze zamiast budzić, usypia sumienia: rzeczywisty konflikt społeczny (a ten trwa,
pogłębia się i ewoluuje moim zdaniem w bardzo niebezpiecznym kierunku – antyinteligenckości) umieszcza na zupełnie nieadekwatnej płaszczyźnie wojen religijnych. Absurdalny spór
o krzyże, bodajże we Włoszczowej, jest symptomem szerszego zjawiska: ta walka jest walką
na symbole i znaki. Jeszcze jedna krucjata dziecięca ku bramom raju. Ale to również pojedynek na gesty i miny. Bardzo łatwo brylować w wieczerniku, szczególnie gdy wszystkim pomieszało języki jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Po drugie – podsuwa do opisu i
interpretacji rzeczywistości dwa sposoby mówienia – język Ewangelii i język Apokalipsy.
Język Ewangelii – to ksiądz Popiełuszko, język Apokalipsy to ksiądz Małkowski. Język
Ewangelii – to écriture Tygodnika Powszechnego, język Apokalipsy uprawiają podziemne
biuletyny. Po trzecie – asemantyczna codzienność, świat profanum, kolejny już raz znika z
pola widzenia. Zapomina się o trzeciej osobie dramatu, o tej osobie, która wątpi w prawdę,
nie zawsze rozpoznaje ją na czas, ba! zapiera się jej, a przecież dobrze wie, co to wina i niewinność.
Skoro taki jest Duch Czasu, wolę już język Ewangelii.
Piotr szedł za nim z daleka. A gdy rozniecili ognisko w pośrodku dziedzińca i zasiedli wokoło, był między nimi i Piotr. A służebna pewna, ujrzawszy go siedzącego przy świetle i
przypatrzywszy się bacznie, rzekła: I ten z nim był. A on zaparł się go mówiąc: Niewiasto, nie
znam go. A po niejakim czasie ujrzawszy go inny, rzekł: I ty jesteś z ich liczby. A Piotr rzekł:
Człowiecze, nie jestem. A po upływie prawie jednej godziny ktoś inny twierdził mówiąc: Zaiste i ten z nim był, bo i Galilejczykiem jest. I rzekł Piotr: Człowiecze, nie wiem, co mówisz.
Zanim dokonała się kaźń, nastąpiło zaprzaństwo tego, który stać się miał opoką. Bo Piotr
szedł za nim z daleka. Z daleka szedł i z daleka przychodził, nie czuł się depozytariuszem
Prawdy, postępował za prawdą. Zaprzeczył? Zaparł się? Nie rozpoznał?
Kolejny raz poezja, kolejny raz literatura polska chce być sumieniem narodu. I owo sumienie powiada: O nie, myśmy się nie zaparli. Myśmy świadczyli w potrzebie. Tylko czy
rzeczywiście? Czy nie przemawia przez nie pycha? Czy bezprawnie nie uzurpuje sobie miejsca, które zająć może tylko On? Ten dramat ma trzy role, a cały naród nie został przecież
ukrzyżowany.
Istnieje w poezji polskiej lat ostatnich komentarz do tego wersetu Ewangelii Łukaszowej.
Piotr szedł za nim z daleka. Komentarz ten został napisany w Nowym Wiśniczu przez Jana
Polkowskiego:

Oto osadziłeś mnie we mnie,
żebym ciebie poznał
Mury, druty i psy patrzą na Ciebie
moimi oczami.
Wiersz, składający się z czterech wersów, wymaga komentarza. Mur, druty i psy – to miejsce, w którym on (ja? ty?) zostaliśmy osadzeni. Ale zarazem on, ja, ty jesteśmy osadzeni w
sobie, aby Jego poznać.
Jesteśmy osadzeni w sobie i pośród murów, drutów i psów, choćby symbolicznych. A mury, druty i psy patrzą naszymi (moimi, twoimi) oczami. I one popełniają zaprzaństwo. Ale to
zaprzaństwo jest naszym (moim, twoim) zaprzaństwem. Bo ja (ty, my) to nie tylko ja ze słowem prawdy na ustach, ale również mury, druty i psy. Powszednia rzeczywistość. Pozornie
czyste ręce.
Dopóki nie uświadomimy sobie, że mury, druty i psy to także my – może karykaturalne i
kalekie, może więcej o nas mówiące, niż wiemy sami – dopóki ich winy nie uznamy za swoją
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(i to nie tak jak On, nie bądźmy megalomanami), dopóty nie nastąpi chwila, w której mówi.
Ewangelista:
A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. /.../ I wyszedłszy na zewnątrz, Piotr gorzko zapłakał.
Czy słyszycie ten płacz? To płacze nasza powszedniość, której nie chcemy dostrzegać. To
płacz rzeczy. Sunt lacrimae rerum... Nad prawidłowe rozumienie frazy Wergiliusza, przewodnika po piekle, łzy są skutkiem czynów przedkładam tłumaczenie nieprawidłowe a dosłowne: są łzy rzeczy. Dosłowne zmienia się tu w d o r z e c z n e.

Socidealizm
Pisarz, który jak rzadko kto poznał różne gatunki biesowatych, wyznał: Gdyby mi ktoś
udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście tak by było, że prawda jest poza
Chrystusem, to wolałbym zostać z Chrystusem niż z prawdą. Nie przytaczam tu słów Dostojewskiego dla łatwego efektu retorycznego. Przytaczam po to, aby pokazać, że porządki dobra
i zła oraz prawdy i fałszu można pomyśleć tak, że nie będą współbieżne. I nie chodzi mi nawet o sam wybór. Chodzi mi o noc ducha, która ten wybór poprzedza, o samą możliwość postawienia dylematu. Nie wierzę bowiem w pewność, a tym bardziej w przekonanie o własnej
słuszności. To pozorna serenitas zmarłych.
Ale myśmy wybrali. My mamy pewność. I może dlatego, jak mi się zdaje, całą parą zmierzamy ku kolejnej wersji socrealizmu, którą dla odróżnienia nazywać będę
s o c i d e a l i z m e m (w tej wersji sporu o uniwersalia oba sposoby myślenia są po stronie realizmu pojęciowego; a tu człowiek tak chciałby spotkać jakiegoś nominalistę, niechby i
soc – dlatego lepi kolejne brzytwy Ockhama ze śliny i plasteliny...). Najgorsze, że rzeczywiście
w tym tunelu widać zielone światełko.
Postaram się teraz w skrócie przedstawić cechy nowo powstałej formacji dyskursywnej, bo
z taką, nie wątpię, mamy już do czynienia.
1. I n w a z j a a l e g o r i i. Symbol, zgodnie ze szczęśliwą formułą Pawła Ricoeura, daje do
myślenia; alegoria zaczyna się tam, gdzie myślenie się kończy. Alegoria jest bowiem operowaniem na znakach o wysokim stopniu konwencjonalizacji. Jej funkcjonowanie wspiera się
na społecznej umowie komunikacyjnej: temu znakowi będziesz przypisywał takie znaczenie.
Zakłada zatem krąg wspólnoty – tych, którzy przystali na umowne normy porozumienia i
tych, którzy zostali wyłączeni ze wspólnego kółka, to znaczy — posłużę się zgrabnym określeniem Kundery z Księgi, śmiechu i napomnienia – nie tańczą kolo.
Proszę zauważyć, jak alegorycznie zaczęły funkcjonować symbole tożsamości narodowej.
I nie ma w tym nic dziwnego: aby jakoś określić naszą sytuację, trzeba do czegoś się odwołać, jeśli nie chce się przystępować do opisu tej sytuacji z pustymi rękami. A alegoria podsuwa wygodny schemat, bo przecież z założenia jest równaniem matematycznym, opartym na
zasadzie tak... jak... Efekt ostateczny tego procesu? Ten proces już się zakończył. Diabeł stał
się alegorią komunisty, a nasze mówienie alegorią żywej mowy. W listopadzie 1982 r. autor
podpisujący się pseudonimem Marian Gorecki [Krzysztof Rutkowski] napisał w Wezwaniu:
Obecnie imitacje produkuje się na wielką i małą skalę. Negatywna solidarność nosicieli
martwego języka dała wyniki. Wpadli na genialny pomysł. Zajęli się masową produkcją Leśniaków. Gdzie się nie odwrócisz – Leśniak. Baba – Leśniak, chłop – Leśniak, inteligent –
Leśniak, /.../ Martwy język ucieka się do rozmaitych gatunków mowy, naśladuje te gatunki.
To nie pozostałość nowomowy w żywym języku milczącej większości, tylko nowomowa w
formie żywego języka.
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Wybieram przykład łatwy, może zbyt łatwy, bo po obu stronach okopów Świętej Trójcy
można ich znaleźć mrowie. (Jedni drukują listy ludu do Rakowakiego, drudzy listy Lothara
Herbsta do swego profesora...) Ale czasem warto pójść do kina.
Zatem: jest ranek, kuchnia, światło lampy, na stole chleb i dżem, matka krzątająca się przy
stole. Liturgia powtarzanych codziennie gestów, msza powszedniości. Swojski, znajomy ład.
O szóstej rano nie ma w krtani kamyków słów, boli piasek pod powiekami. Jeszcze ciemno,
jeszcze nowy dzień nie wstał, matka już nie śpi. Arche. Archetyp. Scena archetypowa. Na
ekranie pojawia się napis Godność.
Nieliczne, bo zbędne tu słowa. Słowo – najzupełniej dosłownie – pogwałciłoby święty
krąg porozumienia. Słowo maskuje brak, ale ponieważ maskuje, brak musi być wcześniej
uświadomiony. (Podaj cukier... Wiesz, że na kartki...) I oto z offu dobiega dźwięk radia. W
obszar prywatności obojętnym głosem spikera wdziera się to, co publiczne. Dalsze strajki,
kolejne porozumienia, jedno wielkie nieporozumienie. Tego głosu nikt nie słyszy, albo udaje,
że nie słyszy. Za chwilę (ileż można zjeść dżemu?) trzeba będzie wyjść z domu, z godnością
wkroczyć w skłębiony świat. Ale póki co – jeszcze jedną kromkę, matka...
Nie, nawet i tu nie ma ścisłej granicy między tym, co prywatne, a tym, co publiczne. Nie
tylko bezosobowy głos radia zagraża paru podstawowym wartościom, budowanym przez lata
milczenia i wyrzeczeń, niweczy podział na związki rodzinne i świat, który wypadł z wiązań.
Przy stole zachodzi zmiana pokoleniowa. Radio przestało nadawać wiadomości, może sączy
się teraz z głośnika muzyka dla pierwszej zmiany, nie wiem, nie pamiętam. Tamci wyszli,
wchodzi syn, coś mówi. Jest w tym nieco pokoleniowego buntu, wiele resentymentów i buta
niedomytego zbawcy świata. Zaraza jest już w Grenadzie, linie podziałów biegną poprzez
rodziny. A nic takiemu nie przetłumaczysz po dobroci, bo cholera nie słucha. I tylko serce
matki wie, jak bardzo on i ojciec są do siebie podobni. Ale cóż może? Może udzielić tylko
bezradnej rady, jaką od zarania czasu rodzice darzą na drogę kolejnych Czerwonych Kapturków przed ich wyprawą do ciemnego lasu, w nieprzejrzystość rzeczy: tylko nie zrób jakiegoś
głupstwa... Scenariusz Jerzy Grzymkowski, reżyseria: Roman Wionczek.
Wilk czyha tuż za progiem, tam, gdzie zaczyna się to, co publiczne. Kamera idąca w ślad
za naszymi bohaterami (bohaterami naszych czasów) bezczule rejestruje fragmenty pejzażu:
pokryte farbą i papierem mury, tasiemcowe kolejki. Brzydota pory roku, jest listopad 1981,
uwydatnia ogólny nieład. Na ulicach, między parawanami kolejek, wiatr, jak we włoskim
neorealizmie, szasta strzępami ulotek, bezpańskich słów. Dopiero tu, by nie niepokoić matki,
Szostak może porozmawiać. Dyskutują z zięciem o sytuacji w związkach zawodowych, branżowych oczywiście.
Taki jest punkt wyjścia filmu: dwudzielność przestrzeni. Z jednej strony prywatna przestrzeń ładu, z drugiej – anarchiczna przestrzeń agory. To przeciwstawienie zostało zarysowane jakby mimochodem, jest prawie niezauważalne. Odwołuje się nie do świadomości, lecz
raczej podświadomości: strzępów indywidualnego mitu każdego z widzów. A istotne jest w
nim to, że ład został utożsamiony z rodziną (cóż, nawet w największym rewolucjoniście
drzemie to zwierzę, bourgeois). Inaczej zatem niż w posierpniowej mitologii, choć zasada
strukturalna pozostała taka sama: p o d z i a ł p r z e s t r z e n i.
W posierpniowej mitologii zakład był modelem świata, poligonem doświadczalnym stwórców. Stwierdzenie cała Polska była w stoczni jeśli nawet było metaforą, to taką, która się
szybko zleksykalizowała, zaczęła być traktowana dosłownie. Niebawem każdy zakład próbował stać się całą Polską. Nie dlatego, że w aspirującym do demokracji społeczeństwie powtarzać trzeba gesty Ojców Założycieli, ani dlatego też (nie tylko dlatego), że taki był wymóg
rzeczywistości. Przymusem powtarzania rządził porządek symboliczny.
Zaczynało się od podziału przestrzeni. Poza fabryczną bramą obszar zakładu stawał się
wyróżniony, przeciwstawiał się zewnętrznemu światu. Nie na zasadzie oblężonej twierdzy:
nie chodziło przecież o ucieczkę ze świata, lecz o włączenie się w świat, przywrócenie mu
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zagubionej orientacji. Brama symbolizowała zerwanie przestrzennej ciągłości, wykorzystywała symbolikę progu, przejścia. Tu grzeszni i wódka nie mieli wstępu. Strajkowe opaski nie
były nadużyciem barw narodowych, lecz konsekwentnym wykorzystaniem symbolicznego
kodu. Jeśli ten obszar miał być modelem Polski, zrozumiałe, że winien zostać określony przy
pomocy narodowych a nie robotniczych barw. Strajk pełnił bowiem funkcje mitycznej restytucji i świata, ustanawiania ładu, przywróconej młodości.
Dlatego w sferze zachowań stawał się – inaczej pewnie być nie mogło – regresem w młodzieńczość. Wykorzystywał przecież mechanizm inicjacji. Tak rycerz przed pasowaniem spędzał noc na modlitwie w zamkowej kaplicy, tak na obozie harcerskim, ramię przy ramieniu,
wtuleni w śpiwory, okryci płachtą namiotu, czuwamy we wrogą noc... Sekret, udzielany w
trakcie wtajemniczenia katechumenom, był właściwie nieprzekazywalny: wielokrotnie podejmowana w reportażach próba tego opisu kończy się niepowodzeniem. Bo prawdopodobnie
nie było żadnego sekretu w sensie przedmiotowym (opis każdego rytu inicjacyjnego jest błahy i niezrozumiały); jeśli był, dotyczył głębokiej podmiotowej orientacji w przeżywaniu
świata. Śpiwór i wałówka – atrybuty strajkowe... Brzmi to zabawnie, choć nic zabawnego nie
ma chyba w tym, że nikomu ów namiot (chata mężczyzn) nie kojarzył się z żołnierskim poligonem, dla wielu natomiast był płaszczem Królowej Korony Polskiej. Skuteczność symboliczna zaadoptowała zbiorowy mit: stąd polowe msze nad smokami obrabiarek, liturgia smarów i opłatka.
I tak miejscem hierofanii – środkiem świata – stawał się zakład. Jeden, drugi, trzeci, setny… stąd iteracja strajków, pełzająca kontr-rewolucja: podział na przestrzeń świecką i świętą
nie ma nic wspólnego z logiką zero-jedynkową, nasz świat znajduje się zawsze w środku,
choćby z punktu widzenia człowieka świeckiego tych środków miało być nieskończenie wiele. Akt założycielski musi podjąć każda zbiorowość ludzka, inaczej nie będzie całością, a
zbiorem obcych sobie osób. Przez język nieświadomie przemawia prawda: co to właściwie
znaczyło strajk solidarnościowy? Nie o solidarność z innymi chodziło w końcu, ale o solidarność z e s o b ą. O utwierdzenie tożsamości, które tu było czynnością par excellence magiczną. Dużo w tym roku mówiło się o odzyskanej podmiotowości. Jak złowrogie basso continuo towarzyszyły tym wypowiedziom oskarżenia o wygrywanie osobistych interesów,
przywoływano szlachecką prywatę i destrukcyjną samowolę. Polska nierządem stoi – wołali
jedni; Polska nie rządem stoi – odpowiadali drudzy. A kto wie, czy gra nie toczyła się o coś
więcej i o coś mniej. To, w czym człowiek świecki widzi prywatę i destrukcję, bezproduktywną zatratę, co intelektualista nazywa odzyskaną podmiotowością (bo jedyną jego wiarą
jest odarte z nadziei i wiary, samotne cogito) dla człowieka religijnego jest g ł o d e m r z e c
z y w i s t o ś c i.
I ten głód rzeczywistości dostrzegł film Wionczka, dlatego nie zasługuje na pogardliwe
wydymanie ust. Dostrzegł, by niezauważenie dla widza przesunąć akcenty. Ale aby to uczynić, musi unieruchomić strukturę mityczną, zabić ją. Toteż z pozoru jest realistyczny, ale w
istocie udaje realizm. Weźmy się za robotę, mówi Szostak, ale jego głos ginie wśród ogólnego
rozgardiaszu. Pracować czy wiecować? Uchwyty obrabiarki uchwycić w dłonie, czy rzeczywistość? Kto mi wyłączył obrabiarkę? – woła zdenerwowany. Cięcie montażowe nie pozostawia wątpliwości. Solidarność. Miedzy poróżnionymi stronami przemyka mecenas, śliski
jak wąż doradca. On wie co tu jest grane, zjadł owoc z drzewa wiadomości. I – inteligent –
produkuje to, co umie najlepiej – słowa. Szostak wystąpił przeciwko słusznym żądaniom klasy robotniczej, powie. Ustaje produkcja, powstaje olbrzymia fabryka słów, jedynego pokarmu
zgłodniałych dusz. Samotny, przy obrabiarce, w samo południe, został Szostak. Jedyny sprawiedliwy.
Bo Szostak jest sprawiedliwy i p r y w a t n i e nikt nic do niego nie ma. Co masz mnie do
zarzucenia? – pyta i milkną wszystkie krzyki, słychać tylko smarowanie osi u taczek. Wiadomo – rzetelny fachowiec, niejedno zawdzięcza mu dzisiejszy zakładowy szef Solidarności.
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Ale gdy woła: Za mną, do maszyny! (tak wolność wiedzie lud na barykady), jego krzyk rozbija się i niknie w innym wołaniu: Z nami! Barykady ustawiono gdzie indziej. Na agorze.
Bezlitośnie oddzielają teraz przestrzeń publiczną od takich jak on, wyrzuconych z tanecznego
koła, gdzie dorosłe dzieci bawią się w stary niedźwiedź mocno śpi.
Taki był przecież punkt wyjścia filmu – przeciwstawienie sakralnej przestrzeni prywatności
sprofanowanej agorze. Ale tam oddziaływał na podświadomość, tu pojawia się na powierzchni. Konflikt został ujawniony, a równocześnie wyjściowa para wzbogaciła się w znaczenia i w
ten sposób powstały dwa rozłączne ciągi: dobro/sacrum/ rodzina/prywatność/ milczenie/praca
i zło /profanum /agora /życie publiczne /krzyk /słowo. W obrębie każdego ciągu są to wartości wymienne, dlatego tworzą szereg antynomii. Agora nie ma nic wspólnego, z pracą, rodzina chroni przed życiem publicznym, prywatność przeciwstawia się słowu a słowo pracy.
Dlatego Szostak poniesie klęskę. Zamiast pracować i milczeć, włączył się w życie publiczne i
przemówił; choć żona ostrzegała go: Nagadasz jakichś głupstw, udzielił wywiadu redaktorowi. A racje miał nieco wcześniej. Przy kolacji, gdy między jeden a drugi kęs wdzierała się
polityka, wstał od stołu i z dramatycznym gestem rzucił na odchodne: A róbcie sobie co chcecie! (A niech was wszystkich diabli wezmą! – tak prawie osiemdziesiąt lat temu zareagował
pan Dulski na rodzinne kłopoty.)
Oczywiście, ten „realistyczny” film jest alegorią realizmu, smętnie snują się w nim alegoryczne figury – od Wyrostka do Matki-Polki, która, podnosząc rękę do ust, by stłumić niemy
szloch, po drodze gubi dwojaczki (z jedzeniem). Ale czym, powiedzcie mi czym, różni się to
dzieło od filmu Kieślowskiego, gdzie bohaterka pakuje głowę do piecyka? J a k g d y b y j
e s z c z e t y l k o r z e c z y (taczki, piecyk) p o t r a f i ł y p o w i e d i e ć c o ś o n a s.
Choć taczki wybuchają, a piecyk skrzypi. Masz racje, Grzegorzu, zajmijmy się uszkami od
filiżanek.
Masz rację Marianie Gorecki, to nowomowa w formie żywego języka, to a l e g o r i a
ż y w e j m o w y. I to wcale nie jest łatwy przykład. Ostatnia scena filmu powtarza znany
wzór ikonograficzny, zakładowa brama, za nią kamienne robotnicze twarze. Tylko że tu wartości zostały przestawione o 180 stopni. Godność i prawda są – na taczkach – przed bramą.
Kiedy tak dowolnie można manipulować znaczeniami, zachowując pozory prawdopodobieństwa, kiedy znaczenia można odwracać a rebours, znaczy to, że ich symboliczne źródło
wyschło bądź zostało zasypane. Tak głęboko, że przestają cokolwiek znaczyć alegoryczne,
pieśni Jacka Kaczmarskiego, w rodzaju tej o górnikach.
A l e g o r y c z n e pieśni... Mówię o tym z goryczą, jako że wiele z tego, co pisałem,
wiązałem z obroną i promowaniem żywej mowy. Dziś widzę, że ten okop jest stracony.
2. N o w a n o w a p r y w a t n o ś ć. Na początku tej części rozważań (po co pisać coś
po raz wtóry, skoro już raz zostało napisane? – pyta Miłosz) chciałbym umieścić słowa Vladimira Nabokova: Zamierzam zademonstrować tu bardzo trudny numer, swego rodzaju podwójne salto mortale z tak zwanym walijskim przejściem (starzy akrobaci mnie zrozumieją) i
dlatego proszę o zupełną ciszę i uwagę.
Nie dlatego powołałem się na podejrzany film Wionczka, by pokazać inwazję alegorii. W
końcu są teksty i krótsze, i bardziej instruktywne, a nawet takie, gdzie ów mechanizm zostaje
obnażony i wyśmiany (np. opowiadanie Nowakowskiego Paw, w którym Murzyn na Dworcu
Centralnym traktowany jest jako alegoria wolności). Powołałem się na ten film dlatego, że
bierze w obronę prywatność.
Bo przecież przeciw Szostakowi prywatnie nikt nic nie ma, to publiczne szaleństwo zamknęło wszystkim usta i oczy. Jednostka zerem, jednostka bzdurą, gdy stanie w przeciągu
historii. Ale my będziemy bronić jednostek, będziemy chronili prywatność w czasach, gdy
linie podziałów przebiegają już przez rodziny... Pytam: jak to możliwe, by film, nakręcony w
określonym celu politycznym, to znaczy uzasadniający wprowadzenie stanu wojennego, brał
w obronę prywatność? By – chcąc usprawiedliwić posunięcie ideologiczne – odwoływał się
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do pozaideologicznych uzasadnień? Partia robi bokami – w którymś momencie pada tekst z
ekranu. Seans się kończy, idą napisy końcowe, a my wychodzimy na ulicę w intymne ciepło
skotów, rozgrzewając po drodze – czujecie ten paradoks? – zziębnięte dłonie nad koksownikami. I wiemy już, że stan wojenny był największym p u b l i c z n y m zamachem w imię p
r y w a t n o ś c i.
W polskiej kulturze literackiej, faworyzującej kanony tyrtejskie, takie postawienie sprawy
jest co najmniej osobliwe. Prywatność (wystarczy przypomnieć choćby dyskusje po ukazaniu
się Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego) sytuowana była w okolicach ujemnego bieguna aksjologicznego. Ile krzyku i ile niepotrzebnych słów powstało, gdy
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych próbowano mówić o nowej prywatności. Idea ta,
powstała w kręgu gdańskiej szkoły Marii Janion, od samego początku skazana była na niezrozumienie. Traktowano ją bowiem jako ucieczkę przed życiem publicznym; nie chciano dostrzec, że chodziło w niej o s t r a t e g i ę ś w i a d k a.
A w tej strategii mieści się przecież i Miron BM, świadek-męczennik , i ostatni mieszkaniec oblężonego Miasta. Zwyciężył stereotyp. Tym bardziej że kiedy historia przyśpieszyła
biegu, nie było czasu zastanawiać się, czy opozycja „publiczne – prywatne” ma rację bytu.
Zamiast zająć się fenomenologią zbiorowości, oddawano się podziałom przestrzeni, zawsze–
już– publicznemu–człowiekowi chciano darować środek świata. Z i a r n i s t y ś w i a t? Darujcie, z tej mąki chleba nie było.
I ten stereotyp powraca w filmie Wionczka. A ponieważ podzielany jest przez ogół, tym
trudniej z nim walczyć. W świecie przedstawionym filmu Szostak uprawiał szlachecką samowolę – stosował zasadę liberum veto. Dlatego został wywieziony na, taczkach, gdy deliberowano o naprawie Rzeczypospolitej. Ale my – odbiorcy wirtualni, o doświadczenie historyczne mądrzejsi, intencji twórców świadomi – winniśmy uświadomić sobie, że n i e
s o b i e p a n e m o n b y ł , a l e R e j t a n e m.
Nie kpię. Tym bardziej że Walden, gdzie Henry David Thoreau praktykował obywatelskie
nieposłuszeństwo, jest daleko. Dlatego martwi mnie ta projekcja prywatnego na publiczne, co
gorsza, dokonywana po obu stronach barykady. Niepokoi mnie to, że polska kultura zna zasadniczo tylko dwa sposoby manifestacji osobowości: albo sobiepan i liberum veto, albo
Rejtan i treska pod koszulą. Ocena, jak daną rolę nazwać, zależy od przekonań ideologicznych: świat pustych form, które wypełnić ma akt wiary. Nawet Gombrowicz – taki rogaty –
aby powiedzieć nie musiał wpuścić transatlantyk w ten kanał, piątego
O CO TU CHODZI? COŚ MUSIAŁO ZOSTAĆ OPUSZCZONE
przeraża mnie, że wyśmiewana jedność polityczno – moralna narodu ma się dobrze, kto
wie, czy nie coraz lepiej. Tańczymy kolo z nadzieją, że minister Urban został z kółka wyłączony. Nieprawda, on stoi z boku i wybija takt. I dalej będziemy tak tańczyli, dopóki nie
skończy się to żałosne bratanie z parobkiem, któremu na dodatek ostał się ino sznur. Może
wreszcie warto byłoby przestać się oszukiwać: Solidarność nie była kolejnym potwierdzeniem jedności polityczno-moralnej narodu, ale jeszcze jedną prezentacją najkrótszej sztuki w
PRL-u, jaką u jej zarania napisał K.I. Gałczyński:
NARÓD (woła)
Ustroju! Ustroju!
USTRÓJ:
(narodowi nie odpowiada)
Kiedy byłem młody i piękny, śpiewałem razem z Karin Stanek: dziesięć tysięcy gitar nam
gra. Nie nauczyłem się grać ani na jednej. Kiedy młody i piękny być przestałem, usłyszałem o
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dziesięciu milionach. Co za dewaluacja! (Myślałem: kiedy kończy się czas masowych ruchów
społecznych przychodzi pora na pojedynczego człowieka. Czytam Jakuba Demla w świetnym
francuskim przekładzie Eriki Abrams: Zatem widzi pan, ciągle żartuję – albo zbliża się koniec
świata, albo Bóg cierpi. Tak, tak, tak – ale co, pana zdaniem, mam zrobić? /…/ Bóg cierpi na
pewno, czuję to, wiem, ale co pana zdaniem mam zrobić j a? Jestem przecież tylko starym
emerytowanym wikarym, do możnych tego świata nie należę; czemu, czemu, o czemu ja właśnie muszę wiedzieć o tym i tak nieprzyzwoicie to odczuwać? Bardziej nieprzyzwoicie, powiadam, niż ostatnia z kurew! Bóg cierpi na pewno, bo to ostatnia rzecz, jakiej człowiek nie
potrafi pojąć. Czego zatem, nocne ptaszki, chcecie od kobiety, skoro Bóg sam sobie nie potrafi pomóc? Zdychajcie, zdychajcie jak parszywe psy, bo kiedy cierpi człowiek, Bóg nie cierpi.
Vous voyez bien, je plaisante toujours…
W świecie pustych form prawda i fałsz i należą do porządku ideologicznego – dlatego, jak
ideologiczne porządki, są wymienne, to kostiumy, które przywdziewa na siebie pojedynczy
człowiek. Człowiek, któremu funduje się szczególną odmianę – p i e r i e k o w k i
d u s z (określenie Aleksandra Wata). To znaczy pewien totalitarny język; sprzyja mu
połączenie porządku poznawczego i etycznego, nierozerwalny związek słowa z wartościowaniem, rzutowanie tego, co prywatne, na to, co publiczne. Terror prawdy.
Najstraszniejsze w filmie Wionczka jest to, że nie ma gdzie przed nim uciec. Mówi bowiem naszym – wykoślawionym, przedrzeźnionym, ale naszym – językiem, który zapomniał
o zaimku pierwszej osoby liczby pojedynczej, co najwyżej imituje go w doraźnych celach
politycznych. Językiem, który nie opisuje świata takim, jaki jest, ale takim, jaki być powinien.
Ta tendencja, jakie sympatyczna jeszcze w programie Solidarności, nasiliła się w stopniu niebywałym. Ale to zrozumiałe, wkroczyliśmy w nowy etap s p o r u o
u n i w e r s a l i a i byt rzeczywisty przypisujemy hipostazom. Kiedy czytam teksty o cywilizacji miłości, kiedy idę do kościoła, kiedy ślęczę nad bibułą, kiedy docierają do mnie słowa ostatnich nieugiętych, którzy nie mówią jeszcze, jak wszyscy, bobok, bobok, – a potem
wychodzę, na ulicę – nie dostrzegam zasadniczej różnicy miedzy tą sytuacją a radosnym i
przekonywującym śpiewem zeków, na budowie Biełomor-Kanału wyjących na całe gardło:
Ja drugoj takoj strany nie znaju, gdie tak wolno dyszyt cziełowiek.
J e p l a i s a n t e t o u j o u r s o t D i e u s o u f f r e…

Przesłanie
Jeden z największych mistrzów języka polskiego, Leopold Buczkowski, którego świat, o
ileż okrutniej, został starty z powierzchni ziemi, lubi cytować rusińskie przysłowie: syk bez
perdu kak wisile bez bubna.
Myślę sobie, ze na tym naszym ogólnonarodowym weselu przydałby się wreszcie bęben.
Myślę sobie, że nie wystarczy znacząco posykiwać, czas zachować się niekulturalnie. Inaczej
trzeba będzie powracać do prawd dawno już odkrytych. Na przykład takiej, że wartościowsza
jest i więcej znaczy dla przyszłości dobrze namalowana główka kapusty od źle namalowanej
Matki Boskiej w jednej z dwu ikonograficznych odmian regionalnych.
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PAWLAK
Autorowi idioty
Na końcu zamieszczam notatki pewnej osoby. To nie ja, to całkiem inna osoba. Myślę, że
nie trzeba więcej żadnej przedmowy.

Notatki pewnej osoby
Budzi mnie akurat w środku dnia Eglantyna i mówi:
– Powiedz no, Tadeusz, na miłość boską – będziesz ty kiedyś trzeźwy?
Dziwne żądanie. Ja się nie obrażam, skromny ze mnie człowiek, ale jak tu nie pić, gdy
wszyscy wkoło pijani? Przypomniało mi się stare rosyjskie przysłowie: Przez to, że innego
nazwiesz pijakiem, nie dowiedziesz własnej trzeźwości. Kiedyś przypadkiem spotkałem pisarza. Bądź co bądź – powiada – ty też jesteś literat. No to poszliśmy na wódkę. A potem
otwieram pierwszy numer „Ku1tury” i czytam: Komendant szedł obok lekko, bez wysiłku,
stawiając swoje długie, bocianie nogi w majestacie spokoju, który na jego zniszczonej przez
lata alkoholem twarzy jednoczył rozpacz i smutek, że nie było nikogo, kto by mógł obojętnie
ominąć tę twarz /.../ nie napastowany gwałtowną myślą o kloacznym końcu wszechczasów w
bezlitosnym trwaniu między radosnym pożądaniem humusu istnienia a zgniłym oddechem
kosmicznego despotyzmu, że każdy uświadamiał to sobie z trwogą unosząc pod powiekami
kościstą sylwetkę Komendanta opartego na góralskiej lasce, przekrwionymi oczami alkoholika zapatrzonego w utrudzony pejzaż ziemi.
Trudno, niech będzie, ale – pytam – jakże tak, mimo wszystko tak od razu – w gazecie? W
prasie wszystko powinno być szlachetne, ideałów trzeba i porozumienia narodowego, a tu
piszą o samozniszczeniu i przekleństwie samotności w obłędnym pijaństwie, które czasami
odzywa się w Komendancie tocząc go w stronę plugastwa i świństw najpodlejszego rodzaju. I
to ma być kultura? Chyba – przepraszam – warszawska. Na to przecież jest styl, żeby powiedzieć coś nie wprost... A tu walą wprost w gębę, a Gombrowicz zza chmur wylicza. Ja się nie
obrażam: nie jestem Bóg wie jaki literat, żeby zwariować. Napisałem recenzję – wydrukowali. Napisałem drugą – też. O kurcze – myślę sobie. Ale napisałem książkę – nie przyjęli: nie
rozumiem, powiadają, racji stanu.
Nie racja stanu mnie interesuje – odpowiadam kpiąco – ale stan racji.
Nawet nie chwycili. Teraz przeważnie tłumaczę z francuskiego. A co? Niech każdy najlepiej robi to, na czym się nie zna. Skoro Passent robi za Izaurę, a Urban za Leoncia... Oni to
nazywają postępującą demokratyzacją.
A z tym pijaństwem to było tak. Przeczytałem kiedyś wiersz:

kiedy jak teraz idziesz przez wrogie ci miasto
pieszcząc w chlebaku kupioną za ostatnie pieniądze
butelkę wina której nie masz z kim wypić /.../
nie pij samotnie w przygodnie spotkanej bramie
zresztą i tak coraz trudniej je spotkać
w tych nowych dzielnicach szczelnie otaczających
miasto przecież wiesz że moje okno płonie
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przez całą noc jest jak morska latarnia więc
o każdej porze dnia i nocy możesz wpłynąć cicho
do mojego pokoju i stawiając butelkę wina na stole
powiedzieć – jestem tak samo samotny Jak ty
No to wziąłem pershinga i popłynąłem. Ale poety akurat nie było w domu. Zamknęli go w
większym towarzystwie, żeby nie narzekał na samotność. To się nazywa mecenat państwowy!
Poeta nie powinien się żenić – powiedziała żona poety. Ale obracałem na palcu świeżo zdjętą
obrączkę i rozmawialiśmy o Cohenie. I jak tu się potem dziwić, że nawet słynny prochowiec
jest smutny?
Wtedy nie wiedziałem, że to była rozmowa polityczna. Teraz już wiem: zakazali Cohena.
To było do przewidzenia. Podobno źle wyrażał się na koncercie o Komunistycznej Partii Kanady. Nieprawda: ot, po prostu przyjechał Żyd i narozrabiał. Żydów trzeba wyłapywać na
Okęciu i od razu kierować do sprawdzania paszportów. Najlepiej do Paryża, w końcu precedens już jest. Mówią, że piękne miasto. Jeśli tak, czemu nie, co mi szkodzi być Żydem? Nawet białoruskim... Ale słyszałem od takiego jednego, co był w Paryżu, że nie ma Jerozolimy,
zostały tylko Aleje. Naumyślnie tak zrobili. Nie mówił ale myślę też, że Elizjum również nie
ma zostały tylko Pola. I jak tu nie patrzeć, wsparty na góralskiej lasce, przekrwionymi oczami
alkoholika w utrudzony pejzaż ziemi?
Zresztą co u diabła... Po co się o tym rozgadałem? Gderam i gderam. Nawet studenci mają
mnie dość. O studentkach nie mówię. Mama tak mnie wychowała, że milczę, kiedy nie mam
nic do powiedzenia. Wczoraj napisał do mnie kolega: Styl ci się – pisze – zmienia – jak zaczniesz zdanie, to nie możesz skończyć – zdanie wtrącisz, potem do tego wtrąconego jeszcze
jedno, potem coś wstawisz w nawiasie... Krzywdę ci kto zrobił, czy co?
Kolega ma rację. Coś się ze mną dzieje dziwnego. I charakter mi się zmienia, i głowa mnie
boli. Zaczynam widzieć i słyszeć dziwne rzeczy. Nawet nie głosy, lecz tak jakby ktoś koło
mnie szemrał: P a w l a k, p a w l a k, p a w l a k!
Co znowu za pawlak? Rozrywki mi trzeba.
Chciałem się rozerwać, trafiłem na pogrzeby. Grzebano kolejne złudzenie patriotyczne.
Nawet niczego sobie, prima sort. Szumiało huzarskimi skrzydłami, wyplute na Sybirze płuca
leczyło szkorbutem w celi jedenastej, śpiewało nad pierogami ruskimi tu biło ZOMO, a tu –
wiadomo, a tu masz – rach, ciach, i po wszystkim. Na wszelki wypadek pochowano je w
mundurze Matki-Polki. Mundury górników akurat wyszły, bo każdy chciał zstępować pod
ziemię. I jak tu nie pomyśleć o dalekowzroczności długoletniego prezesa? Zabrakło prezesa,
został babi gościniec. Co prawda jak ma wyglądać mundur Matki-Polki nikt dokładnie nie
wiedział. Matki-Polki jeszcze nie zakopywano. Zakopywano tylko kamień węgielny.
Akurat kapelan polowy przebrany za partyzanta kończył mowę pogrzebową: Powtórzyła
się we mnie refleksja – mówił – nie znikają podziały, które nawet nie są klasowe, lecz walką
o miejsce przy stole. Jeszcze raz twierdzę: Polacy dyskutują bezsensownie, bez rachunku, bo
siedzą na bombie genitaliów. Może dlatego na cmentarzu były brygady antyterrorystyczne?.
To ci dopiero teologia wyzwolenia! Potem szedłem za konduktem wraz z innymi. Kilka
osób chciało sformować kontrkondukt, ale patriotyczna dojrzałość nie dała się wziąć na lep i
została usunięta w zarodku. Gdyby ktoś to widział z domu, wystąpiłby w obronie nienarodzonej. Ale w nocy gorzej widać. Nawet jeśli jest to noc ducha.
Dawno nie byłem na cmentarzu – co za miejsce! Po pierwsze – ten zaduch. Słodko i mdło
jak w sejmie: wszystko oblepią ustawami i jeszcze na wierzchu położą napis A. Blikle. Dużo
zatroskanych twarzy, niemało udawanego bólu, jeszcze więcej wesołości. Ale ten zaduch, ten
zaduch! Jak w izbie żołnierskiej, którą powoli spowija sen po grochówce jedzonej z Sandauerem – myślę sobie. A gdy już zacząłem myśleć, myślę dalej: pójdę zaczerpnąć świeżego powietrza. Tam zaraz za bramą budują dwa kościoły, a trochę dalej – knajpa. Nawet niczego
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sobie: do jedzenia była już tylko potrawa regionalna pizza z łososiem, za to wódkę podawała
brygada pracy socjalistycznej. Niejeden Pstrowski musiał już popłynąć po morzach i oceanach świata; pełno tam było uczestników pogrzebu. Dużo zauważyłem radości i szczerego
ożywienia. Wypiłem. Nie zakąsiłem.
Na stypę nie pojechałem, mam swoją ambicję. Nie rozumiem tylko po co zostałem na
cmentarzu. Rozsiadłem się na nagrobku jako ta pastereczka na druidów kamieniach w Pornic
nad oceanem i zamyśliłem się stosownie do okoliczności. Na ten temat snułem takie oto myśli:
W świecie, który oczekiwał swego kresu; książki Moody’ego czy Rawlingsa czytało się
jak kryminały. Wypadało, żeby Życie po życiu stało na półce obok Przeminęło z wiatrem i
Małżeństwa doskonałego. To dobrze świadczyło o gospodarzach: widać było, że i sprawy
ducha są im nieobce. I co tu się dziwić, hasłem epoki było Wszystko jasne, a tam mówi się o
Wielkim Świetle. A prócz tego książki te obiecują przystań zbłąkanym wędrowcom. Tym, co
zwątpili w prawo, mówią, że jest nagroda i sprawiedliwość w innym, niepojętym świecie. Ot,
taki paszport do Wieczności.
– I książeczka czekowa – dodałem zaraz. I dalej myślałem bezinteresownie:
W zeznaniach osób powracających z tamtej strony, którym świeciło już w oczy Wielkie
Światło, z dziwną uporczywością powtarza się pewien szczegół. Osobliwy, niepokojący. Nim
dusza stanie na zielonej łące, przygląda się swemu porzuconemu ciału, wokół którego z nadzieją i rozpaczą, z lękiem i zawodową rutyną w zbędnej już i jakże groteskowej krzątaninie
tłoczą się lekarze i bliscy. Jak mrówki. Albo karaluchy. Dusza, gdy, z ciała wyleciała, patrzy
na swe ciało jak na kogoś obcego. Przedmiot przetargu.
Zamyśliłem się. Nawet zacząłem sobie podśpiewywać Ojczyzno ma, tyle razy we krwi
skąpana... . Wyszło trochę tak, jak gdybym nie był z ciała, ale już z czystej pneumy. Tak, w
świecie, który przeżył swój kres, książki Moody’ego czy Rawlingsa nabrały swoistej realności. Gdy się żyje nie czując pod stopami ziemi... Gdy wąwozami bram przemykają żywe trupy... Gdy wokół nich, przedmiotów przetargu, tłoczą się z zawodową rutyną szczeniaki z
SB... Cóż, oni jeszcze mają ciało. Przybrany w modne szmatki agregat młodych mięśni, któremu mogą zawierzyć, bo jest instancją pierwszą i ostateczną.
Tyś mą Pietruszką, kościół mój stanie na tym kamuszku – no, z głosem trochę lepiej.
Diabła tam! A wam się zdaje, że gdzie jesteście? Na zielonej łące, gdzie wygłasza homilię
Ryszard Krynicki? – :

Dobroć jest bezbronna
ale nie fant bezsilna.
Dobroci nie trzeba siły.
Dobroć sama jest siłą.
Dobroć nie musi zwyciężać
dobroć jest
nieśmiertelna.
Na razie wiadomo tyle, że nastąpił koniec jakiegoś świata. Bo światy są śmiertelne. W
przeciwieństwie do dobroci: widocznie są niedobre. I ci, którzy przeżyli, wiodą teraz swoje
życie pozagrobowe, zachowując coś z dawnych gestów i przyzwyczajeń. Iluzoryczne znaki
tożsamości. Mimo że miały sens w tamtym świecie, teraz, gdy zmieniła się jego postać, nie
napotykają na opór. To tak, jakby ziemia uciekała spod stóp w niekończącym się Śnie. I teraz
możesz wszystko i nic (ale nam się uprościły tę podziały – pomyślałem w nawiasie). Jeśli
wątpisz, możesz uznać, że żyjesz w świecie pozorów. Jeśli wierzysz, pocieszaj się, że dostałeś
się do nieba bezwzględnej etyki, gdzie wystarczy codziennie podpisywać List of Non-
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Collaboration. Zatem przyjmij wyzwanie. Zdzieraj maski pozorów. Daj świadectwo. I – na
boga konieczności dziejowej – zapomnij o słówku normalnie. Czy słówko normalnie pochodzi od normalizacji? Sprawdzić w słowniku Szymczaka.
Chyba zasypiałem. Bo choć wszyscy wierzą, że staje się już, pijak nadal zasypia na skraju
trawnika. Tylko ten staruszek... Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji, a staruszek, który
mógłby być prorokiem, powiada zapylając pomidory: będzie jeszcze wiele innych końców
świata. Kiedy się przeżyło koniec świata, można tragizować i złorzeczyć niememu niebu.
Kiedy się przeżyło parę końców świata, hoduje się pomidory. Kiedy się żyje w kraju, którego
historia składa się z samych końców świata...
Nawet nie wiem, która już była godzina. Przypuszczalnie Wieczne Teraz. Na płycie obok
mnie leżała nie dojedzona kanapka – och, jak głupio i nie na miejscu! Szynka wyraźnie pochodziła ze zrzutów. Zrzuciłem ją na ziemię. Pewnie jacyś niezłomni aktorzy wystawiali na
cmentarzu Dziady. I nie wiem jak to się stało, ale nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracam uwagi i lekceważę to, ale rozmowa trwa. Słyszę – dźwięki głuche, jakby
spod poduszki dochodzące, i nikt rozmowa kontrolowana nie mówi. No to obudziłem się i
nastawiłem ucha.
– Żyjemy póki co, choć nasz świat umarł i nic go nie wskrzesi. Cesarstwo literatury padło
– mówił ktoś, strasznie sepleniąc – ale spróbujmy reinkarnować dawne słowa i gesty, podobni
coraz bardziej w tym żyjącym z nami w symbiozie bakteriom, kiedy naprawdę umrzemy...
– Kiedy? Twa rączka taka zimna...
– He, he – zabuczało obok mnie farbowanym basem – a nie trzeba było w latach siedemdziesiątych pisać:
/.../ na naszych oczach
tuż pod przykryciem powiek
umierał Sopot /.../ ludzie
porzucali dobytek i uciekali
do pobliskiego Gdańska i dalej
w głąb kraju
skrzynki pocztowe odmawiały
modlitwy milczenia
wstrzymane pociągi blokowały dworzec
przestały dochodzić codzienne gazety
a nikt nie potrafił już
samodzielnie myśleć

ostatnie grupy uciekinierów
opuszczały miasto
w zastygłe okna kamienic
zaglądała śmierć
A nie trzeba było bredzić, że zegarmistrze rzucają się z mostów do Wisły / jak w latach
Wielkiego Kryzysu.
— Zegarmistrze przestawiali się na wymianę baterii do zegarków elektronicznych, a w
Operze Leśnej świeciło 25 OOO żarówek Polam. I szynka była w sklepach... – zaszczebiotał
damski głosik.
– I wszystko jasne! Gierek, wróć! Pomożemy. Twa rączka taka zimna...
Co za aroganckie gadanie! Dziwne, zaskakujące. Przecież odkąd Kali jeść polska szynka,
przestać być ludożercą. A poza tym wiadomo, że była to epoka wybujałego woluntaryzmu i
małej apokalipsy, którą słuszne oburzenie... Ale ci nawijali dalej:
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– A myśmy żyli dalej w cesarstwie literatury na planecie Fantasmagoria. Tylko niekiedy
nocą, gdy wracaliśmy do domów widmowymi ulicami widmowego miasta, dobiegał nas z
dala tętent kozackiego patrolu... – rozmarzył się ktoś, strasznie sepleniąc. O Jezu, jak on seplenił! Nie uwierzyłbym, gdybym nie usłyszał tego na własne uszy... Sam przecież nie seplenię. Pochyliłem się. i przeczytałem na płycie: Tadeusz Komendant i Armia Zbawienia. No,
temu nareszcie musi być dobrze! – myślę, sobie, ale słucham dalej:
– Ot, wszystko przez szczeniackie pozy i choroby dzieciąt wieku, które nawet do opozycji
wstępowały z pobudek erotycznych. Dziś ich następcy biorą zaległe śluby kościelne...
– Śmierć była dla nas tylko przygodą w którą chcieliśmy wyruszyć / po nowe wrażenia
które można potem opowiedzieć / przygodnie spotkanej dziewczynie – zacytował ktoś nowy,
choć to, co cytował, takie nowe znów nie było. W jego głosie dało się zauważyć zastarzały
trądzik młodzieńczy.
– Twa rączka taka zimna... Zróbmy coś, co by wreszcie od nas zależało – a w tym znowu
się budzi moralny niepokój jaskółczy.
– Pochowali go dawno, albo niedawno temu – na dwoje babka za wróżyła.
– Nase pozorne życie intelektualne pełne jest owych zjaw, zywiących się nasą krwią i
przemawiających naszym językiem. Toteż są to upiory bezzębne. Swoiste porozumienie łący
powstańcych generałów, legionowych adiutantów, egzaltowane hrabiny, romantycnych poetów, pryscatych naprawiacy świata z hreckosiejami wyznającymi wiepsowatość życia wiejskiego. I nie wiadomo, cy hreckosieje ci pochodzą z okresu popowstaniowego, cy z lat siedemdziesiątych naszego wieku...
Osobliwe... Skąd te głosy, kogo tu pochowano... Głosy dochodziły z grobów, co do tego
nie mogło być wątpliwości. Ale to jednak nie dom nad Narwią, ale zupełnie normalna Wólka
Węglowa. Choć pewnie i tu nie brakuje nawiedzonych. Ano, dokonamy ekspertyzy. I wtedy
w pamięci ujawniły się mi następujące linijki poetyckie:
w chwilach ostatecznych sprzymierzają się
z nami cmentarze
wychodzące cicho na miasto
aby zająć strategicznie ważne punkty
parków ulic skrzyżowań
i cichych podwórek

jest to o tyle niebezpieczne że trudno
je potem wycofać za wysokie mury
podmiejskich rezerwatów
niektóre miasta poddają się im bezwolnie
Więc aż do tego doszło? Przeżywamy inwazję cmentarzy, dobre sobie. I jak oni mówią, ci
nieboszczycy... Więc dano im tę chwilę świadomości, a tu głosy sparciałe, kalekie. Jakby niczego się nie nauczyli! A przecież, gdy się żyje w kraju, którego historię wyznaczają kolejne
końce świata, dojrzałość jest dziełem chwili. Mówi poeta Pawlak:

niespodziewany trzask
łamanego opłatka
wbił w nasze serca
pierwszy odłamek dojrzałości.
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I wtedy to serce – zranione i martwe zarazem, bo pozbawione nadziei – staje się jedynym
sprawdzianem tego, co widzialne. Bez cięć skalpela, bez gwałtu: i świata pozorów, i nieba
bezwzględnej etyki, i życia po życiu, i nienormalnej normalności. Nasze serca przebił ileś tam
lat temu nie osinowy kołek rozumu, ale łamany opłatek. Choć nie byliśmy wampirami – nie
tkaliśmy palenów dla następców cara ani wadziliśmy się z Bogiem o rząd dusz. Dlatego nie
jesteśmy i bohaterami: nie światu chcemy wymierzać sprawiedliwość, lecz sobie.
Ja się zabiję, ci gadają sobie w najlepsze. O prymasie Wyszyńskim na dodatek, jakby innych prymasów nie było. To mnie rozbawili! Więc tyle razy śniliśmy nasze małe apokalipsy,
że kiedy wreszcie jakaś apokalipsa przyszła, zwyczajnie zaczyna brakować słów... Ten
cmentarz jest cmentarzyskiem języka, ale ten język mówi nami. To prawda: nasza ojczyzna
jest tam, gdzie nasze groby, ale tak samo jest prawdą, że naród, który przesiaduje na cmentarzach, nie może być surowym narodem.
Gwar się robił coraz większy. Przybyło jakby damskich głosów. Śmiechy, szczebioty,
przekomarzania... No, no, myślę sobie, są i panienki. I nie tylko myślę, ale i słucham. A tam
ktoś sapie:

kiedy wchodzę w ciebie najgłębiej
jak tylko mogę i stajemy się
jednym ciałem
kiedy czuję wokoło łączącego nas penisa
ciepło i miękkość których
nie potrafię nazwać a twoje nogi
oplatają mnie mocno
kiedy zamykasz oczy i coś w nas
zmusza uległe ciała
do coraz większego pośpiechu
kiedy będąc u szczytu wlewam się
w ciebie cały aby po chwili
zsunąć się na bok
kiedy zmęczeni patrzymy na siebie w oczy
uśmiechając się na widok
własnych spoconych ciał
No, no, myślę sobie. I słucham dalej. A tam hałas coraz większy. Ni to wybijanie rytmu, ni
to skandowanie: pawlak, pawlak, pawlak.
I nagle ziemia koło mnie zaczęła się wybrzuszać. Boże, jakże się ona wybrzuszała. Początkowo był to niewielki wzgórek, potem nieco większy, potem jeszcze większy się stawał, realniał, ale i symboliczniał przy tym, bo już nie miałem żadnych wątpliwości, że symbol falliczny to jest, wreszcie sięgnął transcendencji. I wtedy to, co się wybrzuszyło, pękło i wyłoniły
się stamtąd palce złożone w kształt litery nieistniejącej w polskim języku. I po ptokach.
Wszystko nagle ucichło.
Były to zresztą palce opatrzności. Bo zrozumiałem wówczas, że jedyne, co jeszcze można
osiągnąć w tym gatunku mowy – to p o r n o g r a f i a p o l i t y c z n a .Pójdę, powiem to w
kościele. Może nie wyrzucą. Albo wydrukuję za granicą.
VI.1985
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