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Przedsłowie
Co się zmieniło w sztuce powieściowej w ciągu wieku XX, jakie zrodziły się nowe techniki
narracyjne i jakie wykrystalizowały się nowe konwencje pisarskie? Jakie nowe sposoby
odczuwania i pojmowania świata, jakie nowe doświadczenia etyczne, intelektualne i
artystyczne wypowiadały się poprzez te przesilenia i przewartościowania twórcze? I wreszcie:
z jakim bagażem dokonań powieściopisarstwo światowe wieku XX wchodzi w wiek XXI?
Przesłanki do odpowiedzi na te pytania gromadziłem w trakcie niemal półwiecza
działalności krytycznoliterackiej; wstępnego ich podsumowania próbowałem dokonać w
zbiorze zatytułowanym „Od Conrada do Becketta”, opublikowanym przed dziesięciu laty
również (nakładem wydawnictwa „Książka i Wiedza”). Dziś zdecydowałem się wrócić do
tamtego tomu, uzupełnić go o kilka szkiców nowych, a przede wszystkim uzyskać szerszy
kontekst historyczny i artystyczny, naszkicowany w splatających poszczególne ogniwa książki
międzysłowiach.
Mam nadzieję, że ten – osobistymi zainteresowaniami i upodobaniami literackimi
podyktowany – szkic do obrazu powieściopisarstwa światowego (a po trosze i nowelistyki) w
wieku XX przyda się Czytelnikom do uformowania własnych o tym pisarstwie sadów i
wyobrażeń.
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– i Międzystowie I
Kiedy rozpoczynał się wiek XX, literatura polska stawała w obliczu zmiany pokoleń
kształtujących jej sytuację artystyczną, a zarazem wobec konieczności przewartościowania
klasycznych konwencji i technik, które osiągnęły apogeum swego rozwoju w stuleciu
poprzednim i których bierne kontynuowanie skazywało ją na prowincjonalny tradycjonalizm.
Starzy mistrzowie schodzą już ze sceny.
Bolesław Prus (1842–1912) próbuje sens rozpętanych u progu nowego stulecia
społecznych wstrząsów odczytać w „Dzieciach” (1909), w których uderza szczery zamiar
dotrzymania kroku „modernistycznym” przemianom w technice powieściowej. Henryk
Sienkiewicz (1846–1916), pierwszy polski pisarz wyróżniony Nagrodą Nobla (1905) – nie
podejmuje takich usiłowań – drążąca tę samą, rewolucyjną problematykę powieść „Wiry”
(1910) jest utworem całkowicie chybionym, natomiast wielkim sukcesem okazuje się powieść
„W pustyni i w puszczy” (1911), kładąca podwaliny pod nowoczesną polską powieść
młodzieżową. Wzory modernistyczne przyświecają natomiast pisarskiemu rozwojowi Stefana
Żeromskiego (1864–1925), tworzącego rewizjonistyczną, „rozdrapującą narodowe rany”
wizję początków epoki napoleońskiej – tradycyjnie w Polsce idealizowanej – w „Popiołach”
(1904) i wytaczającego ostre oskarżenie współczesnej moralnej obłudzie w „Dziejach
grzechu” (1908). Drugi noblista polski, Władysław Stanisław Reymont (1867–1925), stara się
w swej epopei „Chłopi” (1904–1909, Akademia Szwedzka uhonorowała tę powieść swym
wawrzynem w roku 1924) połączyć klasyczne konwencje kompozycji powieściowej z
modernistyczną ekspresją narracyjną, tworząc z kolei podwaliny pod polską powieść wiejską,
mającą w toku XX wieku zastąpić tradycyjny gatunek gawędy szlacheckiej. Osobną pozycję
zajmuje w prozie początków wieku Wacław Berent (1873–1940), autor „Próchna” (1903) i
„Oziminy” (1911) – uważanych za pierwsze w literaturze polskiej „powieści intelektualne”.
Wszyscy ci pisarze uznani zostaną przez naszą opinię literacką za reprezentantów
polskiego piśmiennictwa godnych zasiadania w panteonie twórczości światowej. Ale
rzeczywistą popularność zyskuje jedynie Sienkiewicz i to przede wszystkim dzięki powieści o
dosyć uniwersalistycznej, biblijnej tematyce – „Quo vadis” (wydanej jeszcze przed magiczną
datą przełomu stuleci, w roku 1896). Od tego właśnie czasu datuje się wytrwale oczekiwanie
na zainteresowanie naszymi narodowymi doświadczeniami, wyartykułowanymi w dziełach
sztuki słowa, przynależących przecież do owego wspólnego organizmu kulturowego,
nazywanego literaturą europejską, a z takim trudem zdobywających uznanie Europy i świata.
Jedyna w swoim rodzaju wielka poezja romantyzmu polskiego, stanowiąca w pewnym sensie
szczytowe osiągnięcie etyczne i estetyczne romantyzmu europejskiego, nie wzbudziła żadnego
niemal echa na świecie w epoce, której kulturowy kanon współkreowała – po kilkudziesięciu
dopiero latach zajęli się nią badacze i tłumacze.
W okresie, kiedy dobiegał końca rozkwit klasycznej polskiej powieści realistycznej, tylko
jeden Polak współtworzył „na partnerskich warunkach” nowoczesną prozę światową, a
właściwie nawet wytyczał jej nowe szlaki rozwoju. Był to pierwszy w dziejach polskiego
piśmiennictwa ekspatryda, a nie emigrant (jak wieszczowie tułacze), i nie światowiec
sięgający po język międzynarodowych sfer towarzyskich i intelektualnych w pracowni
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pisarskiej we własnych włościach położonych na najdalszych kresach ówczesnego
cywilizowanego świata (Jan Potocki).
Był to Joseph Conrad (1857–1924).

4

Joseph Conrad –
perspektywy odrębności
kulturowej i językowej
Kiedy naturalizowany w Anglii, wysłużony już marynarz brytyjskiej floty handlowej,
któremu przywieziona z Konga febra uniemożliwiła dalszą karierę żeglarską, Joseph Conrad,
zadebiutował w roku 1895 powieścią Szaleństwo Almayera, nikt nie zdawał sobie sprawy, kto
właściwie wkracza na angielską scenę literacką. Sam Conrad zresztą nie dowierzał własnym
siłom i możliwościom pisarskim. Przez lata jeszcze wspierał się literackimi przyjaźniami i
jakby osłaniał patronatem Forda Madoxa Forda wczesne swe utwory przed zarzutem, iż
wdziera się w regiony tematycznie i językowo obce przybyszowi z przeciwległego krańca
kontynentu europejskiego, nieledwie z antypodów kulturowych i językowych swej nowej,
przybranej ojczyzny i wybranej literatury. Traktowano go też zrazu – jako swoisty fenomen
obyczajowy – z wyszukanie bezlitosną uprzejmością wyspiarzy wobec przybyszów, którzy
usiłują imać się zajęć i opanowywać umiejętności właściwe synom Albionu. Dopiero w
drugiej dekadzie naszego już stulecia uznano, iż ten tajemniczy, ambitny neofita wniósł do
prozy angielskiej pierwiastki etyczne i artystyczne, których by bez niego nigdy nie
wytworzyła; a im więcej mija czasu, tym wyraźniej widać, że zmienił swym dziełem
gruntownie sytuację artystyczną całej literatury światowej, zapoczątkowując
przewartościowania i otwierając perspektywy dla prozy dziewiętnastowiecznej nieosiągalne.
Drogę do tych osiągnięć odbył Conrad niełatwą – i wstąpił na nią nie od razu wiedziony
najszczytniejszymi ambicjami. Pierwszy okres pobytu za granicą, lata 1874–1878 spędzone w
Marsylii, upłynął mu na hulankach raczej niż na wytrwałej nauce – i wtedy właśnie
opiekujący się nim (a także zasilający go finansowo) wuj, Tadeusz Bobrowski, słał z
Kazimierzówki monit za monitem. Stanisław Helsztyński (w swej książce Od Chaucera do
Ezry Pounda, Warszawa 1976) zacytował kilka takich monitów, które brzmią w naszych
uszach ustokrotnione szczególnego rodzaju echem. Na przykład 26 listopada 1886 roku stryj
pisze: „Masz Acpan lat 29 i rzemiosło w ręku, a dalej czyń, jak wiesz i rozumiesz”.
Tak, to przecież bezpośrednie źródło maksymy „Do or die”, „Czyń lub giń”, zdobiące
dziób statku w Szaleństwie Almayera. Niektóre refleksje Bobrowskiego przejdą niemal
dosłownie do tych przemyśleń i zasad, które Joseph Conrad wyrobił w sobie w latach (niezbyt
pospiesznego) dojrzewania i z których uczynił kodeks postępowania zarówno w życiu, jak i –
co dla nas ważniejsze – w sztuce.
Nie chciałbym lekceważyć tych korzeni, ale podstawą do takich dociekań powinna stać się
ta fundamentalna konstatacja, którą zawdzięczamy Helsztyńskiemu: bezpośredni niejako
wpływ wuja na formowanie się postawy młodego żeglarza i późniejszego pisarza marynisty, a
raczej człowieka, który żywioł morza potraktował jako pole doświadczalne dla zgłębienia
najtrudniejszych dylematów moralnych człowieczeństwa. Żywioł ten, choć całkiem nowy, nie
musiał wydawać się bynajmniej obcy młodemu człowiekowi wywodzącemu się z Podola –
wskazywały na to już pewne, kanoniczne niejako metafory tkwiące u podstaw narodowej
poezji („Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu ...”). „Dla szkoły polskich poetów
romantycznych – pisze Witold Chwalewik w studium Conrad a tradycja literacka (w tomie Z
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literatury angielskiej, Warszawa 1969) – zwłaszcza dla szkoły ukraińskiej, która stworzyła
własną poetykę stepu, stal się on popularnym obrazem nieskończoności, przywoływał
asocjacje, które w literaturze częściej łączą się z obrazem morza”. I w tej właśnie
„perspektywie nieskończoności” roztrząsał Conrad taki rodzaj problemów moralnych, którego
literatura angielska nigdy przed nim nie postawiła, nie była nawet w stanie wyartykułować.
Wymieniony już Ford Madox Ford wspominał: „Charakterystyczna rzecz, że kiedy
napisałem: „cierpienie jest losem człowieka!” , Conrad dodał uzupełnienie: «nie zaś klęska
nieuchronna ani rozpacz daremna nie znająca kresu; cierpienie, znamię męskiej dzielności,
która w cierpieniu swoim zamyka nadzieję szczęścia, jakby klejnot oprawiając w żelazo» „.
Zajmiemy się jeszcze stylistyczną szatą tej artykulacji, nie do pomyślenia przedtem w
literaturze angielskiej ekspresji językowej, ale zatrzymajmy się na chwilę przy problematyce
moralnej dzieła Conradowskiego i jej związku z jego genealogią, jego własnymi
doświadczeniami i dziedzictwem doświadczeń społeczności, która go wydala. Nie jest owo
dziedzictwo czynnikiem określającym moralistykę Conradowską do końca, nie jest jedynym
doświadczeniem poddanym przezeń pisarskiemu przetworzeniu, i mylą się ci, którzy w
„polskości” Conrada upatrują klucz otwierający wszystkie tajemnice i wszystkie mechanizmy
wewnętrzne tej twórczości. Ale niewątpliwie z rozmyślań nad własnym losem, powołaniem
życiowym i pisarskim wywodzi się ów Conradowski bohater dochowujący wierności samemu
sobie, swoim zobowiązaniom i powinnościom etycznym.
I nie jest to bynajmniej punkt widzenia polskich jedynie badaczy. Zastanawiając się nad
odrębnością Conrada w literaturze angielskiej, nad tym, co wniósł on do niej nowego i w
pełni oryginalnego, stwierdza David Daiches w swym programowym zbiorze esejów The
Novel and the Modern World (Phoenix Edition, 1965): „Joseph Conrad jest pierwszym
ważnym pisarzem nowoczesnym w Anglii (...). Jak dalece osobisty los Conrada – Polaka,
który opuścił swój kraj ojczysty jako młodzieniec, aby zdobyć zawód marynarza floty
handlowej, brytyjskie obywatelstwo i posiąść język angielski już w wieku dojrzałym –
pomaga wytłumaczyć ten głęboki sceptycyzm co do możliwości swobodnego ustanowienia
wartości społecznych, który to sceptycyzm tkwi u podstaw tak wielu jego dzieł – nie
zamierzam rozstrzygać w tym studium; ale fakt ten przypomina, że kiedy jego geniusz
pracuje najpotężniej, świat znaczeń, który tworzy, powstaje w największym oddaleniu od
świata społecznych znaczeń stworzonych przez pisarzy epoki wiktoriańskiej i wieku
osiemnastego”.
To „odbicie” od zastanego w literaturze angielskiej – w momencie kiedy w nią wstępował
– systemu wartości, które tworzy odrębność i wielkość Conrada, cytowany już Chwalewik w
szkicu O głównym motywie wczesnej twórczości Conrada charakteryzuje tak oto:
„Ideą jest dwoistość moralnego oblicza cywilizacji nowoczesnej, zachodnioeuropejskiej u
schyłku XIX wieku (...) gwoli lakoniczności motyw, o którym mowa, nazwać by można
motywem ciemności”. Owa idea przewodnia polega – jak to wywodzi dalej autor –”na
krytycznym uwydatnieniu mankamentów cywilizacji, niekiedy pokrywanych zwodniczym
frazesem, niekiedy wprost wyzywających dwulicowością oczywistą”. Zwraca wreszcie uwagę
Chwalewik na okoliczności, iż niektóre techniki przemocy wykorzystywane przez postaci z
książek Conrada wzorowane są na rzeczywistych aktach i systemach represyjnych
stosowanych przez zaborców wobec Polski i Polaków; tak jest bez wątpienia z Systeme
Groenlandais księcia de Merscha z powieści Spadkobiercy (1901), w którym pobrzmiewają
„echa eksterminacyjnych haseł antypolskiej polityki pruskiej”.
Pierwszą tedy zasługą Conrada dla literatury światowej była owa zmiana, owo wydłużenie
perspektywy widzenia cywilizacji zachodnioeuropejskiej, dokonane przez spojrzenie z boku,
spojrzenie przybysza – ekspatrydy, wędrowca pozbawionego ojczyzny właśnie w epoce, która
sama siebie uznała za ukoronowanie wielowiekowego postępu i rozwoju ludzkości ku
formom coraz doskonalszym, ujętym w kodeks wiktoriański – w system kryteriów, norm i
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obyczajów epoki najwyższego rozkwitu imperium. Przybysz widzi jednak także „jądro
ciemności”, niedbale przesłonięte wiktoriańskim blichtrem, i rozumie, iż zdany być może w
życiu jedynie na owe „prawdy najprostsze”, na wierność przede wszystkim – wierność sobie,
wierność naukom, w jakie wyposażył go w młodości dom, w jego przypadku ojciec, który
przekazał mu całą romantyczną tradycję powstańczą, i stryj, który zobowiązał go do „wyjścia
na człowieka”. I w taki oto sposób Conrad uchylił cały system zastanych wartości i zasad,
otwierając drogę do jego negowania z różnorakich punktów widzenia: rewolucyjnego i
nihilistycznego, „antyeuropocentrycznego” i mistycznego. Za żadną oczywiście z tych
przyszłych negacji wiktoriańskiego systemu cywilizacji zachodnioeuropejskiej Conrad
odpowiedzialności nie ponosi, z żadną też nie może być utożsamiany, ale nie ulega
wątpliwości, że w takim na przykład Jądrze ciemności (1902) wszystkim im wytyczył nowe
szlaki (i nie zaskakuje wtedy Coppola filmem Apocalypse Now, portretującym
amerykańskiego Kurtza zaszytego w najniedostępniejszych ostępach indochińskiej dżungli),
że położył istotny fundament pod rozwój prozy w najgłębszym rozumieniu tego pojęcia
nowoczesnej.
Conrad otworzył także inną perspektywę przewartościowań literatury – perspektywę
odejścia od przyjętej normy językowej, od przyzwyczajeń i nawyków podnoszonych do rangi
stylistycznej doskonałości. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o tropienie drobnych składniowych
niedokładności czy jakichś znamion odstępstwa od przyjętych w ówczesnej angielszczyźnie
zasad poprawności językowej; pod tym względem proza Conrada była właściwie
nieskazitelna. Chodzi o to, że nikomu z piszących o morzu Anglików (dziedziców tradycji,
której symbolem jest poemat Coleridge'a Ancient Mariner czy Byronowski Korsarz) nie
ułożyłoby się pióro do nakreślenia takiej na przykład metafory: „Otwarte morze było
zagrodzone czarną ławą chmur, a spokojny wodny szlak, wiodący do najdalszych krańców
ziemi, ciągnął się, mroczny, pod zasępionym niebem, zdając się prowadzić do jądra
niezmierzonej ciemności”.
Otóż inne skojarzenia, inny typ metaforyki, inną retorykę moralistyczną wprowadził
Conrad zrazu do marynistyki, a później do całej prozy brytyjskiej. Można by zaryzykować
twierdzenie, iż jest ona jak gdyby najpierw „pomyślana” w polszczyźnie, a w każdym razie w
planie językowym odmiennym od zwykłego w piśmiennictwie anglojęzycznym – i dopiero na
etapie artykulacji literackiej wyrażona po angielsku. Byłby to więc jakby rodzaj „przekładu z
samego siebie”, z własnego świata wewnętrznego na język anglofońskiej komunikacji
słownej. Być może jest to teza zbyt śmiała, zbyt daleko idąca, ale z pewnością różne
pępowiny pojęciowe i obrazowe, wiążące prozę Conrada z innym matecznikiem kulturowym
i językowym, dają się w jego pisarstwie uchwycić.
Na jedną z takich pępowin zwrócił uwagę Witold Chwalewik, cytując obraz Anglii
nakreślony w Murzynie z załogi „Narcyza” (1897), w epizodzie, kiedy statek ten dopływa do
wybrzeża Albionu; wybrzeże to „przypominało wysoką burtę jakiegoś niezniszczalnego
korabia, unoszącego się bez ruchu na nieśmiertelnym i nie znającym spoczynku morzu (...). I
okręt niosący brzemię milionów istnień, ładowany śmieciem i klejnotami, stalą i złotem (...),
ogromny i silny (...), mieszczący w sobie pełne chwały wspomnienia i nikczemną niepamięć,
haniebną cnotliwość i wspaniałe występki... Okręt, matka flot i narodów! Wielki okręt
flagowy tego plemienia, silniejszy od burz, a zakotwiczony na pełnym morzu” (przeł.
Bronisław Zieliński) .
Otóż Chwalewik przypomina fragment Chattertona Alfreda de Vigny, przełożonego na
polski przez ojca Conrada, Apollona Korzeniowskiego, który nadal temu utworowi w swym
przekładzie formę wierszowaną, brzmiącą tak oto:
Anglia jest to okręt boży,
Który się pławi śród wodnych bezdroży,
Kształty tej wyspy – to kształty okręcie,
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Przodem na północ, na wodnym odmęcie
Stoi na wiecznej kotwicy i strzeże
Stałego lądu. Ona ciągle bierze
Mnogie okręta ze swoich wnętrzności
Podobne sobie, i szle ku ludzkości,
Na wszystkie morza i ziemi krawędzie,
By jej potęga rozgrzmiewała wszędzie.
Na matki–nawy olbrzymim pokładzie
Każdy swą pracę i zasługę kładzie.
Komuny, Lordy i Król – przy banderze,
Przy magnesowej igle i przy sterze,
My zaś, my wszyscy – do masztów, na liny,
Rozwijać żagle, zamierzać głębiny,
Nabijać działa! Każdy ma zajęcie
Na tym ojczystym, na bożym okręcie.

Można śmiało założyć, iż w tym właśnie fragmencie ojcowskiej trawestacji Alfreda de
Vigny (we francuskim oryginale to porównanie wypada o wiele mniej sugestywnie – zajmuje
niespełna dwa wersy) tkwi bezpośrednie źródło stylistycznej inspiracji Josepha Conrada. Ale
uderza przecież w zacytowanym fragmencie Murzyna z załogi „Narcyza” co innego jeszcze:
„haniebna cnotliwość”, „wspaniałe występki” – tego typu oksymoronów nie spotyka się w
prozie angielskiej (mającej za to własną, szczególnie rozwiniętą i na świetnej tradycji opartą
technikę paradoksu). Czyż oksymorony takie nie wywodzą się genealogicznie z pieśni
Franciszka Karpińskiego, która stała się kolędą i wyposażyła naszą polską wyobraźnię takimi
właśnie zestawieniami pojęć nawzajem ze sobą sprzecznych („Bóg się rodzi, moc truchleje;/
Pan niebiosów – obnażony;/ Ogień krzepnie, blask ciemnieje,/ Ma granice –
Nieskończony;/Wzgardzony – okryty chwałą/ Śmiertelny – Król nad wiekami!...”).
Ta odrębność, niezwyczajność, a niekiedy sztuczność stylistyki Conrada była zresztą przez
jego angielskich czytelników od dawna uświadamiana (czasem nawet w sposób nazbyt chyba
sarkastyczny), a od dzisiejszych badaczy doczekała się ściślejszego określenia. Jeden z nich,
Walter Allen, pisze o Marlowie, iż ten „odznacza się fatalną wadą: mówi zbyt dużo i czasami
w bardzo zły sposób. Podobnie jak jego twórca, jest władcą języka, ale (...) są sytuacje,
zwłaszcza kiedy Marlow przemawia w imieniu Conrada, w których jego proza staje się
przedobrzona i pusta. Wydaje się wtedy, że przekładała ona samo swoje istnienie nad
wyrażanie znaczeń; czasem pokrywa sobą brak znaczenia, staje się wspaniałą zasłoną dymną,
olśniewającą przesłoną utworzoną ze wspaniale dźwięcznego języka” (The English Novel,
New York 1957).
Nie wszyscy jednak krytycy stwierdzający tę niezwykłą dla Brytyjczyków
grandilokwencję prozy Conrada skłonni są ją potępiać –trafiają się i tacy, którzy dopatrują się
w niej niezwykłości godnej uszanowania. William Wallace Robson na przykład nie waha się
przed śmiałym i wcale zaszczytnym porównaniem. Pisze on o Conradzie: „Jego styl jest
heroiczny, szlachetny i przejmujący. Jest on w literaturze tym, kim w muzyce jest
Rachmaninow” (Modern English Literature, Oxford 1970).
Obie te odrębności Conrada w literaturze angielskiej – kulturowa i językowa – otwierają
rozlegle widoki na przemiany, które dokonają się później, głównie w połowie wieku, i nie
tylko w literaturze angielskiej. Zachodnioeuropejski kod obyczajowy i kulturowy utraci swą
pozycję monopolistyczną, przestanie być wzorcem najwyższym i powszechnie
obowiązującym – pojawią się i szeroko rozwiną orientacje antyeuropocentryczne, wyjdą na
scenę artystyczną inne niż śródziemnomorska mitologie, objawią się nowe porządki
językowe, które oparte będą na zupełnie odmiennym układzie skojarzeniowym. Przy
rozpatrywaniu zjawisk, objętych pojęciem wywoławczym „Czarny Orfeusz”, wprowadzonym
w roku 1947 przez Jeana Paula Sartre'a, warto mieć w pamięci fakt, że to Joseph Conrad
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pierwszy zerwał z kanonami językowej dyscypliny, która odgrywała niezwykle istotną rolę w
ustanawianiu wzorców stylistycznych, i to dokonał tego przełomu w marynistyce, w której
literatura ta wiodła od wieków prym; że wniósł w tym językowym przewrocie pewne treści,
wynikłe z jego odrębnych, szczególnych doświadczeń i niekonwencjonalnego punktu
widzenia, odsłonił inne możliwe układy odniesienia – moralne, kulturowe, społeczne – dla
problematyki psychologicznej, stanowiącej tkankę nowoczesnej literatury.
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Międzysłowie II
Wierna kanonom poetyckiego rzemiosła dziewiętnastowieczna proza uprawiana była w
wieku XX jeszcze dość powszechnie, ale krok po kroku ustępowała pola napierającym
tendencjom awangardowym, a w pewnych wypadkach zdobywała się pod ich naciskiem na
swój łabędzi śpiew: wydawała arcydzieła, które z jednej strony stanowiły apogeum szczytowy
punkt rozwoju tej szkoły artystycznej, z drugiej zaś – swoiste jej zamknięcie, pożegnanie
klasycznego modelu literatury.
Takim pożegnaniem była powieść Tomasza Manna (1875–1955) ,Buddenbrookowie”
(1901); przedstawiała ona dzieje starego, kupieckiego rodu z hanzeatyckiego miasta Lubeka,
ulegającego degradacji ekonomicznej i społecznej, a zarazem swoistej dekadencji postaw i
aspiracji życiowych. Nietrudno było krytyce doczytać się autobiograficznej warstwy tego
dzieła; do dziś w Lubece zwiedzać można dom rodzinny Manna, w którym zgromadzono
przedmioty i dokumenty naświetlające drogę twórczą pisarza uznanego za jednego z
najwybitniejszych prozaików wieku XX, laureata Nagrody Nobla z roku 1929.
W szkicu „ O pewnym rozdziale Buddenbrooków” Tomasz Mann wyznaje:
„Mimo całej swej artystycznej niewinności (która nie wykluczała sporej dozy wcześnie
dojrzałego wyrafinowania) ta książka nieświadomie dala więcej, niż leżało w jej zamiarach.
Miała ona przedstawić upadek rodziny – pewnej hanzeatyckiej rodziny północnoniemieckiej –
za pomocą środków stosowanych w powieści naturalistycznej, które dopiero co zdobyłem i
przyswoiłem sobie drogą literackiego terminowania. Jak się jednak okazało, w wizerunkach
członków tej rodziny, w ich nastrojach, charakterach oraz losach cale mieszczaństwo
europejskie rozpoznało siebie i swoją sytuację duchową na przełomie dwóch wieków,
kilkanaście lat zaledwie przed pierwszą wojną światową, światową rewolucją i końcem epoki
mieszczańskiej. Książka przeciwstawiała się czasowi, jeżeli podążając za nią świat ją w siebie
wchłaniał” (przeł. Wanda Jedlicka).
Jeśli nie mamy powodu nie wierzyć, że w istocie samym narodzinom debiutanckiej
powieści Manna przyświecał zamysł stosunkowo skromny, ta jej historiozoficzna skala
uświadomiona została przez autora dość rychło. Z całą pewnością, zasiadając do swego
drugiego epickiego dzieła, „Czarodziejskiej góry”, zdawał on już sobie sprawę, iż w
„Buddenbrookach” stworzył – jak to trafnie ujął Arnold Bauer („Thomas Mann”, Berlin
1961) – „ostatnią wielką, klasyczną, artystycznie zamkniętą, konsekwentnie i nieprzerwanie
fabularyzowaną powieść niemiecką”. I ta świadomość kresu pewnej formacji społecznej oraz
odpowiadającej jej formuły artystycznej powieści epickiej wyróżnia Manna z pewnością
spośród kontynuatorów tego gatunku w wieku XX, takich jak John Galsworthy czy Roger
Martin du Gard choćby, stawia go w rzędzie pisarzy, którzy zdecydowali się wyciągnąć ze
świadomości owego kresu epoki konsekwencje intelektualne i artystyczne.
Pionierem natomiast nowych dróg rozwoju prozy powieściowej –zarówno najśmielszym,
jak i obdarzonym najczystszej próby geniuszem artystycznym – był Marcel Proust (1871–
1922), który u samego progu pierwszej wojny światowej wydal w Paryżu książkę
zatytułowaną „W stronę Swanna” (1913), otwierającą zamierzony na wiele tomów cykl „W
poszukiwaniu straconego czasu”.
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Marcela Prousta
geometria przestrzenno–czasowa
Napór dramatycznych doświadczeń społecznych, fermentowanie idei, koncepcji
filozoficznych i moralistycznych szukać musiały w literaturze wieku XX takich formuł
ekspresji artystycznej, które negowały i wywracały na nice dziedzictwo epiki światowej.
Ten proces przewartościowań i przemian był i jest po dzień dzisiejszy zjawiskiem
złożonym i wielonurtowym, dziełem całego zastępu indywidualności niosących własne,
niepowtarzalne przemyślenia i doświadczenia, sumą osobistych dokonań, a także
programowych „rewolucji artystycznych”, które przeprowadzali pisarze łączący się w grupy
czy szkoły artystyczne bądź też spotykający się we wspólnym nurcie twórczym. Trudno też
byłoby odmierzać skalę zasług poszczególnych odnowicieli epiki powieściowej i orzekać, kto
był jej reformatorem najradykalniejszym. Ale zaryzykować można twierdzenie, iż Marcel
Proust był pomiędzy nimi tym, który najpełniej zanegował samą zasadę klasycznej epiki,
który spróbował ode– –rwać się od „geometrii Euklidesowej” – gdyby sięgnąć po paralelę
naukową – tradycyjnej struktury narracyjnej powieści i stworzyć nową, przestrzenno–
czasową geometrię cyklu epickiego.
We wszystkich ujęciach „kondycji ludzkiej” w literaturze dziewiętnastowiecznej (a
rozumiem pod tym także utwory powstające Już w wieku XX, ale wierne ubiegłowiecznej
formule poznawczej) wykładnią artystyczną koncepcji autora jest „zdarzeniowa” konstrukcja
fabularna, operująca faktami z życia bohaterów. Mamy z nią do czynienia także wtedy, kiedy
owych wydarzeń mogących zmienić życie – brak, kiedy autor skupia się na studium apatii i
nicości wynikającej właśnie z zawieszenia w życiowej próżni. Nie negując bynajmniej
ogromu dokonań literatury tego wieku w zakresie analiz psychologicznych i zgłębiania
tajemnic serca ludzkiego (wiele utworów, takich jak choćby Adolf Benjamina Constanta,
odegrało tu rolę absolutnie pionierską), stwierdzić jednak wypada, iż były one na ogół
rozpatrywane przez pryzmat zewnętrznych niejako zdarzeń życia ludzkiego, co się zasadzało
właśnie na fabularnej strukturze tych utworów.
Przeszłość ta była bezpośrednim uwarunkowaniem, a często wręcz doraźnym „punktem
odbicia” dla przemian i przełomów w prozie dwudziestowiecznej – tak się to właśnie działo u
Prousta, który zwracał się przeciw otaczającej go rzeczywistości artystycznej, przeciw
panującemu sposobowi rozumienia zasad strukturalnych prozy epickiej.
Ostatni tom siedmioksięgu powieściowego W poszukiwaniu straconego czasu ukazał się w
roku 1927, już po śmierci autora (zmarłego jesienią roku 1922), który pracował nad swym
dziełem do ostatnich niemal chwil życia, tocząc dramatyczny wyścig z czasem, z
obezwładniającą go chorobą (astmą alergiczną, zmarł zaś na zapalenie płuc, które zmogło
organizm wycieńczony wieloletnimi cierpieniami). Uzyskał jednak tę satysfakcję, że jeszcze
przed ukazaniem się całości dzieła zrozumiano i doceniono jego znaczenie.
Ale dokładne uświadomienie sobie, na czym polega rewelacyjna odkrywczość cyklu W
poszukiwaniu straconego czasu, nie przyszło ani łatwo, ani od razu; rozszyfrowania
wymagała najpierw sama struktura dzieła. Otóż w odróżnieniu od całej właściwie
dotychczasowej prozy powieściowej Proust zarzucił fabularną strukturę powieści,
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zrezygnował z kształtowania jakiejkolwiek akcji, przedstawiania wydarzeń zachodzących w
życiu bohatera, określających jego losy i wyznaczających jego miejsce w świecie. Narracja
powieściowa cyklu W poszukiwaniu straconego czasu rozwija się i formuje wedle rytmu
wewnętrznego, rytmu skojarzeń i reminiscencji nasuwających się bohaterowi powieści nie
tyle nawet pod wpływem bodźców docierających doń ze świata zewnętrznego (w rodzaju
filiżanki herbaty, której aromat i smak wywołuje z pamięci bohatera herbatki z okresu
dzieciństwa w Combray), ile wedle wewnętrznej logiki snu lub owego szczególnego
zawieszenia między snem a jawą – stanu psychicznego, którego Proust był najwnikliwszym i
najbardziej dociekliwym eksploratorem i na którego terenie intuicyjnie wyprzedzał
eksperymenty i spekulacje psychoanalityczne wywodzące się z doktryny Freuda.
Trudno tu oczywiście przedstawić całą wewnętrzną dialektykę Proustowskiej narracji, jej
zawęźlenia i spointowania. Ujmując rzecz w największym uproszczeniu, można by za Janem
Błońskim orzec, że cała rozbudowana na przestrzeni siedmiu powieściowych tomów, dająca
się porównać ze strukturą gotyckiej katedry konstrukcja powieściowa wykłada taką oto myśl
nadrzędną, takie przesłanie powieściowe:
„Bohater – pisze Jan Błoński we wstępie do antologii Proust w oczach krytyki światowej
(Warszawa 1970) – umieszczony w raju Combray, traci – niczym wskutek grzechu
pierworodnego – pierwotne cnoty i zdolności, zwłaszcza umiejętność odczuwania i
porozumiewania się ze światem (...), zanurzając się w piekle czasu i płci. Zostaje w końcu
jednak odkupiony przez sztukę, której – zdecydowanym i bohaterskim gestem – poświęca w
końcu całego siebie: w nagrodę dany mu zostanie powrót do początkowego błogostanu”.
Ale myliłby się ten, kto by sądził, że W poszukiwaniu straconego czasu jest
egomaniakalnym, rozciągniętym na parę tysięcy stron zamierzeniem osobistym
nieszczęśliwca, któremu życie nie przyniosło spełnień uczuciowych dających się porównać z
błogostanem szczęśliwego dzieciństwa. Proust kontroluje bardzo konsekwentnie swe
pisarskie intencje i działania, wyraźnie i w sposób zadziwiająco zdyscyplinowany programuje
je i skupia wokół zasadniczego celu. Wykłada go zresztą w zakończeniu ostatniego tomu
cyklu z otwartością ubiegającą i przewyższającą pod wieloma względami samookreślenia i
samoanalizy późniejszych o półwiecze autorów tzw. nurtu autotematycznego w prozie
dwudziestowiecznej. Odsłaniając pełną i dojrzałą samoświadomość pisarską, powiada
mianowicie (w siódmej części cyklu, zatytułowanej Czas odnaleziony):
„(...) pisarz, który skądinąd dla każdego charakteru musiałby wydobyć przeciwne
płaszczyzny, aby ukazać jego bryłę, winien przygotować swoją książkę drobiazgowo,
ustawicznie przegrupowując siły, jak w ofensywie, znosić ją, jak się cierpi trud, akceptować,
jak akceptujemy prawidło, konstruować, jak budujemy katedrę, przestrzegać, jak
przestrzegamy diety, przezwyciężać, jak przezwyciężamy przeszkodę, zdobywać, jak
zdobywamy przyjaźń, przekarmiać, jak przekarmiamy dziecko, tworzyć, jak tworzy się świat,
nie odkładając na bok owych tajemnic, które, kto wie, mają wytłumaczenie tylko w innych
światach, których przeczucie najbardziej nas porusza w sztuce i w życiu. I w tych wielkich
księgach istnieją części naszkicowane tylko, gdyż brakło czasu, a które nigdy zapewne nie
zostaną ukończone, architekt bowiem sporządził plan zbyt obszerny. Ileż wielkich katedr
zostało nie wykończonych! Żywi się ją, wzmacnia części słabe, ochrania, ale w następstwie to
ona rośnie, wskazuje nasz grób, chroni go czas jakiś od gwaru i zapomnienia.
Ale, wracając do własnych spraw, rozmyślałem skromnie o własnej książce, a byłoby to
nawet niedokładnością powiedzieć, że myślałem ojej przyszłych czytelnikach, o moich
czytelnikach. Gdyż moim zdaniem nie będą oni moimi czytelnikami, ale czytelnikami samych
siebie, gdyż moja książka będzie tylko rodzajem szkieł powiększających, jak soczewki, które
podawał nabywcy optyk w Combray; dzięki mojej książce dostarczę czytelnikom sposobu
czytania w samych sobie. Tak iż nie będę żądał, by chwalili mnie lub oczerniali, lecz tylko by
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mi powiedzieli, czy trafiłem w sedno, czy słowa, które odczytują w sobie, są właśnie
słowami, które napisałem... „(przeł. Julian Rogoziński).
Ten wywód wyjaśnia bliżej owo szczególne pojmowanie pierwiastka osobistego,
zwierzeniowego niejako tonu cyklu W poszukiwaniu straconego czasu, którego narracja
utrzymana jest konsekwentnie w pierwszej osobie (co samo w sobie jest już chyba sprawą bez
precedensu: nikt przedtem nie stworzył cyklu powieściowego tych rozmiarów, utrzymanego
w tej konfesyjnej konwencji narracyjnej, przeniesionej jakby z literatury pamiętnikarskiej i
stosowanej dotąd głównie w małych formach prozatorskich, traktowanych nieledwie jak
przyczynki do epickiej wiedzy o epoce). Otóż już przecież w powieści W stronę Swanna
zwraca Proust uwagę na szczególny charakter swego narratora, „qui dit je et qui n'est pas
toujours moi”, który „mówi ja, a nie zawsze jest mną” – i chociaż nie sposób nie dostrzec
licznych powiązań między życiem Prousta, jego osobistymi doświadczeniami i doznaniami a
jego dziełem, sprowadzenie tego dzieła do rozmiarów wyłącznie subiektywnych byłoby
grubym uproszczeniem.
Jest to bowiem – jak je trafnie określił Ramón Fernandez – dzieło o „historii epoki i
historii świadomości”. Właśnie: jeśli całkiem zasadne są próby wyłuskania z cyklu Prousta
wiedzy o tej formacji społecznej, która pisarza wydała i którą portretował, wiedzy o
przemianach i przewartościowaniach zachodzących w kręgach plutokracji francuskiej na
przełomie wieków, kiedy klasyczna dziewiętnastowieczna formuła życia tej formacji
wygasała już, podminowana wielkimi wstrząsami społecznymi, jakie ujawniły się w latach
wielkiej wojny światowej (bo niewątpliwie da się tę wiedzę społeczną wywieść z gęstej
materii reminiscencji i dociekań psychologicznych nad sposobami istnienia bohaterów
Proustowskich w świecie), to równie zasadne będzie potraktowanie Proustowskiego
siedmioksięgu jako historii świadomości jego protagonisty. To właśnie historia odnajdywania
przezeń w sferach delikatnej równowagi między wspomnieniem a zapomnieniem smaku,
barwy i sensu utraconego czasu dzieciństwa i młodości jest „fabułą” tego cyklu, stanowi jego
akcję, jego esencję. I nie jest to bynajmniej tylko czysta introspekcja, wyabstrahowana z
kontekstu sytuacyjnego i z realiów życia „wewnętrzna historia duszy”; jest to historia duszy w
całokształcie jej odniesień do innych ludzi, do środowiska macierzystego, a także do
materialnej kultury, w której się to życie realizowało, i do pejzażu nawet, do tego
wszystkiego, co jest formą, która wypełnia treść życia ludzkiego, tworząc jego
wielowymiarowy, pełny kształt.
Tę właśnie pełnię obrazu życia miał Proust z pewnością na myśli, kiedy w liście do
księżny Bibesco pisał: „Istnieje geometria płaska i geometria przestrzenna; i stąd powieść nie
jest dla mnie funkcją psychologii dwuwymiarowej tylko, ale psychologii istniejącej w czasie.
Usiłuję wyodrębnić właśnie tę niewidzialną substancję czasu”.
Skoro to ona jest tematem, materią cyklu powieściowego, struktura narracyjna W
poszukiwaniu straconego czasu musi być funkcją tej poznawczej intencji cyklu. I stąd ów
wielotomowy tok narracyjny, o zmiennym rytmie, stąd okresy doprowadzające swym
rozbudowaniem do maksymalnych przeciążeń rozwiniętą, stwarzającą szczególne możliwości
składnię francuską (polszczyzna już takich przeciążeń nie wytrzymuje – dlatego też wiele
okresów Proustowskich Boy czuł się zmuszony pokawałkować, co jednak narusza epicki
spokój prozy Proustowskiej), stąd owe przesławne próby utrzymania narracji w takim tempie,
w Jakim przebiegają w człowieku pewne procesy psychiczne nie wyrażające się słowami i nie
dające się do końca w słowach wyartykułować. Stąd wreszcie owe rytmiką i eufonią słowa
wywoływane klimaty emocjonalne, uruchamiające mechanizm podświadomych skojarzeń,
wprowadzające czytelnika jakby w rodzaj transu, mające skłonić go do odnajdywania w
nieprzenikalnych dotąd sferach psychicznych tych doznań i tych przeżyć, które stają się
udziałem powieściowego bohatera.
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Nikt przed Proustem nie podjął się takiego pisarskiego zadania –i nikt po nim nie stworzył
tak monumentalnie zamierzonego arcydzieła „epiki duszy ludzkiej”, tak nowatorskiej
geometrii przestrzenno–czasowej w zakresie analizy psychologicznej. Mawiano kiedyś, że na
Prouście powieść się skończyła – tak silne było wrażenie wywołane tym całkowitym
przewartościowaniem odziedziczonej z tradycji fabuły powieściowej do stworzenia czegoś,
co określono „speleologią Proustowską”, dla odróżnienia od dziewiętnastowiecznego
rozumienia powieści jako „lustra przechadzającego się po gościńcu”, po rozstajnych drogach
świata. Był to oczywiście pogląd pochopny –przeciwnie, Proustowskie połączenie w tkance
jednego zdania, w wewnętrznym ruchu i pulsowaniu myśli narracyjnej, elementów
intelektualnej syntezy poznawczej z analizą emocjonalną, aktu samozapoznania z oddaniem
fluktuacji przeżyć wydało nie tylko cały legion naśladowców i epigonów, ale przede
wszystkim stało się niewyczerpanym wprost źródłem inspiracji, bodźcem dla coraz to nowych
i w innych celach podejmowanych „duszoznawczych” poszukiwań literatury
dwudziestowiecznej.
PS l. Alain de Botton w swej fascynującej książce Jak Proust może zmienić twoje życie,
którą miałem przyjemność na polski przełożyć, wypisał z cyklu powieściowego W
poszukiwaniu straconego czasu, z piątego tomu, najdłuższą frazę Proustowską i stwierdził, że
„zapisana w jednej linii druku, rozciągnęłaby się na cztery metry, a owinięta wokół szerokiej
części butelki wina, oplotłaby ją siedemnaście razy”. Jest owo zdanie nie tylko rekordowo
długie (nie tak wszakże, jak zdanie wypełniające 140 stron powieści Jerzego
Andrzejewskiego Bramy raju, po którym następuje czterowyrazowa konkluzja utworu!), ale
wyjątkowo wyraziście uwypukla właśnie ów rytm fluktuacyjny Proustowskiej narracji. Boy –
genialny i niezawodny w przekładach literatury dawniejszej – wyraźnie się tą frazą znudził,
pokawałkował ją i rozsypując pogubił pewne jej elementy. Postawiło mnie to w obliczu
konieczności przetłumaczenia owego zdania w jego kształcie integralnym; pozwalam sobie
przytoczyć je tutaj dla zilustrowania przedstawionej wyżej charakterystyki stylu narracyjnego
Prousta:
„Sofa, zrodzona z marzeń, ustawiona między dwoma solidnymi, nowymi fotelami,
krzesełka obite różowym jedwabiem, brokatowa narzuta na stoliku do kart, wszystko to
osiągało godność niemal człowieczą, ponieważ podobnie jak istota ludzka posiadało
przeszłość i pamięć zachowaną w cienistym chłodzie Quai Conti i w przebłyskach słońca
docierających od strony rue Montalivet (gdzie można było określić porę dnia z dokładnością
równą tej, z jaką określała ją Madame Verdurin) oraz poprzez oszklone drzwi w Raspeliere,
gdzie owo wszystko poddawało się jego ciepłu i zwykło ogrzewać się przez cały dzień
promieniami słonecznymi przedzierającymi się przez bujną roślinność rozciągającej się
poniżej doliny, aż nadchodziła chwila, by Cotard i skrzypek zasiedli do gry; pastela
przedstawiająca bukiecik fiołków, podarunek od przyjaciela, malarza, już nieżyjącego, jedyna
zachowana pozostałość po życiu, które zanikło, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu,
pozostałość skupiająca w sobie talent i szczerą przyjaźń, przywodząca na pamięć uważne,
badawcze i ciepłe zarazem spojrzenie swego autora, jego kształtną, pulchną dłoń o
melancholijnym wdzięku, którą tworzył swe obrazy; podniecająco bezładny zbiór prezentów
od wiernego wielbiciela, który towarzyszył pani domu, dokądkolwiek się udawała, i osiągnął
w swoim czasie trwałe uznanie swej roli i swego przeznaczenia; obfitość ciętych kwiatów,
pudełek po czekoladkach, które tutaj, na wsi, dostroiły swe pobłyskiwania do rytmu
rozkwitania, dziwna interpolacja tych poszczególnych, zbędnych przedmiotów, jakie ciągle
zdają się wyjęte właśnie z pudełka, w którym je ofiarowano i w którym pozostają na zawsze
takie, jakie były na początku, prezenty noworoczne, wszystkie te, krótko mówiąc, przedmioty,
których ktoś mógł nie wyodrębnić spośród innych, ale które dla Brichota, dawnego bywalca
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przyjęć w domu Madame Verdurin, nosiły na sobie ową patynę, ów aksamitny puszek, który
tak przyciągał Doppelgangera, przydającego mu głębi – wszystko to powróciło do niego
echem wielokrotnie załamanym, przywodzącym mu na myśl mile podobieństwa, pełne
zakłopotania wspomnienia, jakie teraz, w tym salonie, w którym został wraz z nimi
poszatkowany słonecznymi promykami, pocięty nimi, obrysowany i oznaczony – tak jak
fragment przestrzeni wycięty sztychem słońca w pogodny dzień – meble i dywan,
rozmieszczone od poduszeczki do stojaka na kwiaty, od podnóżka po woreczki z
wonnościami, od rozświetlającego błysku po nasycenie kolorami, formami, odsłoniętymi,
ożywionymi, powołane zostały do istnienia, w kształtach, które wiernie odtwarzały ich
wyidealizowane formy, zachowane w ich wewnętrznych leżach w salonie Madame
Verdurin”.
PS 2. Praca nad przedkładem książki de Bottona dostarczyła mi także nowego elementu do
„sporu z Boyem” o wierne oddanie tytułu cyklu Prousta, który to spór „wiodę” od lat. Otóż
trwałem – i trwam nadal – w przekonaniu, że tytuł A la recherche du temps perdu powinien
brzmieć po polsku W poszukiwaniu czasu utraconego, nie zaś straconego, zwłaszcza że
ostatni tom cyklu nazywa się Le temps retrouve, co Julian Rogoziński – uzupełniając
prezentację całości już po śmierci Boya o ogniwo przezeń nie przetłumaczone – przełożył
trafnie jako Czas odnaleziony. Tymczasem w pragmatystycznie potraktowanych
rozważaniach de Bottona, wykazujących praktyczną niemal przydatność analiz Prousta dla
pragnącego jak najefektywniej gospodarować swymi wysiłkami i czasem czytelnika
dzisiejszego, formuła „czasu straconego” brzmi znakomicie jako przestroga przed różnymi
słabościami i przywarami ludzkimi, które pisarz w swym cyklu wyczerpująco skatalogował!
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Międzysłowie III
Przypominam: równocześnie z tymi poszukiwaniami nowych artystycznych formuł i technik
prozatorskich uprawiano powieściopisarstwo wierne klasycznym konwencjom; niekiedy
zresztą dopiero w początku wieku XX konwencje te osiągały w danej literaturze dojrzałość.
Tak się działo w prozie amerykańskiej, gdzie za sprawą Teodora Dreisera (1871–1945) i jego
powieści „Siostra Carrie” (wydanej na przełomie roku 1900 /1901) narodziła się (z niejakim
w stosunku do Europy opóźnieniem!) nowoczesna powieść społeczna typu „zoloidalnego”,
wywodzącego się z doświadczeń pisarskich autora „Germinalu”.
Angielski poeta i prozaik Rudyard Kipling (1865–1936) stworzył w swym słynnym „Kimie”
(1901) kanoniczny wręcz model tzw. powieści imperialnej, odtwarzającej z po trosze
patemalistyczną wyrozumiałością, ale też i wnikliwym znawstwem, osobliwości obyczajowe i
kulturowe Indii. W odniesieniu do własnej społeczności literatura brytyjska rozwijała
klasyczne techniki powieści realistycznej typu bliższego Thomasowi Hardy'emu może niż
Dickensowi – najbardziej charakterystycznym przykładem była młodzieńcza powieść Davida
Herberta Lawrence'a (1885–1930) „Synowie i kochankowie” (1913), kreśląca obraz życia
środowiska górniczego w Wielkiej Brytanii o wiele pod względem artystycznym barwniejszy
od malowidła przedstawiającego ówczesne życie amerykańskiej biedoty miejskiej, jakie w
„Siostrze Carrie” stworzył Dreiser.
Najwybitniejsze wszakże dzieło powieściowe powstałe w języku angielskim w pierwszym
ćwierćwieczu XX stulecia (i jedno z najwspanialszych arcydzieł prozy światowej tej epoki)
stworzył irlandzki ekspatryda, James Joyce (1882–1941).
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Pierwszy przewrót
Jamesa Joycea
Sytuację artystyczną prozy dwudziestowiecznej zmieniali i przewartościowywali różni
reformatorzy i na różne czynili to sposoby. Niektórzy dokonywali tego dzieła pojedynczym,
czasem nader rozbudowanym, ale jednorodnym utworem – jak Proust swym cyklem W
poszukiwaniu straconego czasu. Inni – całością swego dzieła, tożsamego myślowo i
artystycznie we wszystkich przejawach – jak to się stało w przypadku Kafki. Jeszcze inni
wytrwałym, rozwijającym się przez poszczególne ogniwa wysiłkiem artystycznym
zmierzającym ku coraz radykalniejszym formułom i rozwiązaniom artystycznym – będzie to
Samuel Beckett, prozaik i dramaturg, inspirujący samego siebie przechodzeniem z jednej
dziedziny pisarstwa do drugiej i z jednego języka w inny. Byli wreszcie i tacy, którzy
dokonywali kilku kolejnych przewrotów artystycznych kilkoma kolejnymi dziełami – mam tu
na myśli przede wszystkim Tomasza Manna i Jamesa Joyce'a.
Joyce, z urodzenia i wychowania Irlandczyk, przesiąknięty do szpiku kości atmosferą
obyczajową i realiami macierzystego Dublina, a z wyboru dobrowolny uchodźca, który cały
właściwie twórczy okres życia spędził na obczyźnie (w Londynie, Paryżu, Trieście i
Zurychu), dokonał dwóch w istocie przełomów dwiema powieściami –Ulissesem i Finnegans
Wake – oddzielonymi dystansem dziewiętnastu lat (1922 i 1941). Pierwsza z tych książek
zanegowała i sparodiowała wszystkie właściwie konwencje narracyjne wytworzone w toku
historycznego rozwoju formy powieściowej do czasu pojawienia się Joyce'a. Druga sięgnęła
dalej jeszcze: zanegowała językowe tworzywo literatury w jej znanym dotąd historycznym
kształcie – i podjęła próbę stworzenia metajęzyka, wyabstrahowanej formuły komunikacji
językowej.
Dochodził Joyce do swoich dokonań pisarskich dość konsekwentnie. Jako
siedemnastoletni młodzieniec publikuje esej o Ibsenie, a w dziewiętnastym roku życia
wszczyna burzę pamfletem zatytułowanym The Day of Rabblement, brawurowo atakując
dubliński Teatr Narodowy za tradycjonalizm i zaściankowość; w dwa lata później wyjeżdża
do Paryża, aby do ojczystego miasta przyjechać tylko na pogrzeb matki pamiętnego dnia 16
czerwca 1904 roku, nazwanego później Bloomsdayem.
Już te życiorysowe dane świadczą o pewnym nonkonformizmie postawy Joyce'a (z kraju
wyjeżdża na studia śpiewacze – i nie wraca po ich zaniechaniu), ale w prozie, którą zaczyna
tworzyć na obczyźnie, nie znajduje ów nonkonformizm natychmiastowego wyrazu. Cykl
opowiadań Dublińczycy, ukończony w roku 1906, zawiera realistyczne portrety
psychologiczno–obyczajowe całej galerii postaci charakterystycznych dla Dublina z okresu
młodości pisarza i zmierza do wytworzenia i uzasadnienia nastroju całkowitego wyobcowania
autora (tożsamego z bohaterem i narratorem zarazem) tych nowel z jego macierzystego
środowiska społecznego. Joyce myślał pierwotnie o włączeniu do tego cyklu noweli Mr
Hunter in Dublin, która ukazywałaby właśnie dzień przeżyty w rodzinnym mieście ze smutnej
okazji pogrzebu matki, gdzie ów rozbrat z macierzystym środowiskiem byłby już
wyartykułowany równie wyraziście jak w utworze zatytułowanym Mr Bloom's Day in Dublin,
stanowiącym zalążek Ulissesa. Wyraźnie więc wzbierały w twórczości Joyce'a z tego czasu
przesłanki owej rewolucji artystycznej, jaka wybuchła w jego pierwszej powieści.
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Potwierdzeniem tego przygotowywania się wyobraźni i świadomości artystycznej Joyce'a
do owego „wielkiego skoku” może też być tom zawierający cykl prozatorski o większym
jeszcze stopniu spoistości wewnętrznej, zatytułowany Portret artysty z czasów młodości,
który ukazał się w roku 1916, w dziewięć lat po zbiorze poetyckim Muzyka kameralna; ten
zaś był dla odmiany próbą – niezbyt udaną – zaznaczenia przez Joyce'a swej osobowości w
dziedzinie liryki. Portret artysty, podobnie jak Ulisses, miał również swój pierwszy szkic czy
raczej zalążek, gruntownie przez autora przetworzony w dalszej pracy nad tekstem; ów
„brudnopis” utworu nosił nieco pretensjonalny tytuł Stephen Hero – wydobyto go z papierów
pośmiertnych pisarza i opublikowano w roku 1944, a w jego odczytaniach krytycznych
niejakie zażenowanie mieszało się z najwyższym dla autora uznaniem, iż od owego
pierwotnego zamiaru odstąpił. Przemianowanie bohatera utworu w Stefana Dedala wyraża
dojrzewającą w autorze zdolność do obiektywizowania i wartościowania z dystansu własnych
doznań i doświadczeń. Rację więc przyznać wypada Davidowi Daichesowi, który stwierdza,
iż: „Wedle poglądu Joyce'a na sztukę pisarską, artysta musi być wygnańcem i Portret artysty
jest przemyślanym wyprowadzeniem z elementów własnego dzieciństwa i młodości pisarza
wzorca mającego ukazać, że dla potencjalnego artysty jego rozwój wewnętrzny oznacza
wytrwale zdążanie ku zrozumieniu konieczności wygnania” (The Novel and the Modern
World, Chicago 1960).
Dodać wreszcie trzeba, dla dopełnienia obrazu poszukiwań artystycznych młodego
Joyce'a, że przed Ulissesem powstała jeszcze sztuka Exiles (Wygnańcy, 1918). Podejmowała
motywy Ibsenowskiego dramatu Gdy zmarli wstają z martwych i dawała upust młodzieńczym
pasjom dla sztuki dramatopisarskiej autora Dzikiej kaczki, ale nie miała – podobnie jak poezja
– istotniejszego znaczenia ani w utrwalonym w świadomości historycznoliterackiej dorobku
pisarza, ani nawet w procesie kształtowania się jego osobowości artystycznej.
Pełnym głosem przemówił Joyce dopiero w roku 1922. Właśnie wtedy pojawił się Ulisses
– powieść zbudowana na kilku nawzajem przenikających się planach (realnym,
historycznoliterackim, mitologicznym i alegorycznym), stopionych w jednolitą artystyczną
całość dzięki językowi, który znów wykorzystuje najszerszy bodaj z dotychczas spotykanych
w literaturze zasób środków stylistycznych, stanowi właściwie swoistą syntezę technik
stylistycznych całej literatury dotychczasowej. Anthony Burgess nazwał Ulissesa
„encyklopedią stylów prozatorskich”, Vladimir Nabokov zauważył natomiast, że w rozdziale
szpitalnym Ulissesa zawarte są parodie wszystkich właściwie angielskich stylów literackich
od Beowulfa i anglosaksońskich ich początków po współczesny slang, poprzez Mandeville'a,
Malory'ego, prozę elżbietańską, Browne'a, Bunyana, Pepysa, Steme'a, powieść gotycką,
Charlesa Lamba, Coleridge'a, Macaulaya, Dickensa, Newmana, Ruskina, Carlyle'a i
kaznodziejstwo ewangelickie; a w rozdziale „redakcyjnym” – parodie kilkunastu typowych
stylów brytyjskiego dziennikarstwa! Zarazem jednak powieść ta jest kompozycją spoistą i
zwartą o niebywałym stopniu artystycznej spójności.
Wyliczmy te różne plany powieściowe. Pierwszy stanowi warstwa realiów dublińskich, tak
bogata, ścisła i pełna, że można uznać Ulissesa za rodzaj utrwalonej pod pompejańską lawą
słowną (czy mówiąc ściślej – przez nią) skamieliny życia tego miasta w dniu 16 czerwca 1904
roku, z jego pogodą, temperaturą, topografią, a także klimatem obyczajowym, strukturą
ludnościową i towarzyską, dźwiękami, zapachami i smakami tworzącymi zmysłową
rzeczywistość życia jego mieszkańców. Jest to najpełniejsza bodaj i najdokładniejsza
powieściowa dokumentacja pewnego wycinka rzeczywistości historycznej, jaką wydala
literatura światowa, dokumentacja, którą chciałoby się określić mianem epiki, gdyby nie to,
że jest czymś mniej niż epiką –i czymś nieskończenie więcej. Wiąże się z tą warstwą
powieści szczątkowa, a raczej zalążkowa fabuła, przedstawiająca kilkadziesiąt godzin z życia
kilkanaściorga ludzi, przede wszystkim jednak trojga postaci czołowych: Stefana Dedalusa,
młodego intelektualisty zarabiającego belferką, Leopolda Blooma, akwizytora ogłoszeń
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prasowych, i jego żony, Molly Bloom, śpiewaczki, która przekroczyła już zenit swej nie
nazbyt olśniewającej kariery artystycznej. Rozbudowana sieć retrospekcji ukazuje oczywiście
zarys całości losów i doświadczeń życiowych tej trójki ludzi, którą z kolei w pewną
symboliczną wspólnotę wiąże postać Blooma i która owego dnia – przeżywa swoistą
kulminację swej dotychczasowej egzystencji.
Drugą warstwą powieści jest warstwa mitologiczna, odnosząca rzeczywistość dublińską z
czerwca 1904 roku do świata homeryckiego, do Odysei mianowicie. Każda z postaci
powieściowych ma bowiem w Odysei swój ścisły odpowiednik (Bloom jest Odyseuszem
właśnie, jego żona – Penelopą, Stefan Dedalus – Telemachem, Marta – nimfą Kalipso, Bella
Cohen – Kirke, Gertie Mac Dowell – Nauzykaą – i tak dalej, aż do postaci epizodycznych), a
układ konstrukcyjny dzieła, następstwo jego rozdziałów i epizodów odzwierciedla z finezyjną
wirtuozerią Odyseuszowe przygody w drodze do Itaki. Jeden z pierwszych i zarazem
najwnikliwszych interpretatorów Ulissesa, Thomas Stearns Eliot, napisał w swym szkicu o tej
powieści:
„Poprzez użycie mitu, poprzez ciągle stosowanie paralel miedzy współczesnością a
antykiem pan Joyce wprowadził metodę, którą inni muszą podjąć (...). Jest to po prostu
sposób kontrolowania, organizowania oraz nadawania wymiaru i znaczenia wewnętrznej
panoramie rozchwiania i anarchii, które tworzy współczesna historia. Jest to metoda
stosowana już przez pana Yeatesa. Jest to metoda, dla której przepowiednie są pomyślne.
Psychologia i Złota gałąź [programowe dzieło antropologiczne Jamesa George'a Frazera –
przyp. W. S.] konkurowały ze sobą, aby uczynić możliwym to, co było niemożliwe jeszcze
parę lat temu. Zamiast metody narracyjnej możemy teraz używać metody mitologicznej.
Wierzę głęboko, iż jest to krok ku temu, by uczynić świat nowoczesny możliwym dla sztuki,
krok ku porządkowi i formie” (cytuję za Robertem Langbaumem, The Modern Spirit, London
1970).
O tej warstwie Ulissesa mówiono często, że jest jedną z najświetniejszych parafraz
literackich klasycznego dziedzictwa epiki światowej, jakie zna literatura – parafraz
ukazujących zarówno powtarzalność ludzkich losów, jak i skalę degradacji, której podległa
rzeczywistość stanowiąca bezpośrednie doświadczenie dla pisarza.
Kolejną warstwą utworu jest warstwa alegoryczna, poszczególne rozdziały Ulissesa
rozpięte są bowiem między czterema punktami polaryzacji fabularnej, jak świat
rozprzestrzeniony między swe cztery zasadnicze strony – wschód, zachód, północ, południe.
Wedle wyznania autora, poczynionego wieloletniemu przyjacielowi Frankowi Budgenowi, te
cztery strony powieściowego świata Ulissesa to – by użyć słów Joyce'a – „piersi, dupa, łono i
pizda”. Między tymi czterema punktami rozpięta jest powieściowa „sieć współrzędnych”
wyznaczających dążenia ludzkie i losy ludzi, wynikłe ze starcia różnokierunkowych dążeń
różnych ludzi oraz warunkujących ich spełnienie obiektywnych możliwości zewnętrznych.
Konstrukcja narracyjna powieści ujęta jest natomiast tak, by każdy rozdział i każdy epizod
był wykładnią pewnej figury alegorycznej i członem uformowanego z tych figur wywodu,
zbudowanego z logiką równą logice średniowiecznego traktatu teologicznego lub – jak chcą
niektórzy – architektonicznej precyzji katedry średniowiecznej. Jak to trafnie wywiódł Ernst
Robert Curtius w swym eseju o Joysie, „symbolizm Ulissesa jest dwustopniowy. (...) Całość
dzieła skonstruowana jest w oparciu o kompleksowy system odniesień symbolicznych: każdy
epizod odpowiada jednocześnie pewnej dziedzinie nauki, pewnej dziedzinie sztuki, pewnej
części ciała, pewnemu kolorowi i pewnej technice. Valery Larbaud podaje jako przykład
rozdział czwarty, którego akcja toczy się w biurach redakcyjnych dziennika. Według
Larbauda, rozdział ten odpowiada sztuce retoryki, płucom, czerwieni, technice entymemu
[sylogizmu z pominięciem jednej przesłanki – przyp. W.S.] itd. Jest rzeczą natychmiast
widoczną, że ten schemat znajduje analogie w średniowiecznych modułach myślenia. Moduły
te zostały zrealizowane ściśle w teorii (i praktyce) wielostopniowej (trzystopniowej,
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średniostopniowej) egzegezy pisarskiej, w formie rytualnej zastosowane zostały przez
liturgię, w formie obrazowej – przez rzeźbę katedr. Joyce zaczerpnął tę symbolikę ze
średniowiecza w ten sam sposób i z tą samą postawą intelektualną, z jaką sięgnął po
tomistyczno–arystotelesowską metodę myślenia. Ale Ulisses zawiera także drugą odmianę
symboliki: konstrukcję, intrygę i postaci uformowane na kształt paraleli do Odysei” [Essays
on European Literature; przeł. Michael Kowal, Princeton 1973).
O tej warstwie Ulissesa mówiliśmy już, interesującą kwestią pozostaje natomiast
wzajemne przenikanie się warstwy alegorycznej i mitologicznej. W cytowanym już studium
Curtius utożsamia Stefana Dedalusa z narratorem, „który z kolei utożsamia sam siebie z
Odyseuszem, a jest jednocześnie duchowym synem Odyseusza. Jako syn jest Stefanem, jako
ojciec zaś jest Bloomem. Dlatego właśnie symbolizm Ulissesa doprowadza nas do momentu,
w którym Bloom rozpoznaje w Stefanie swego duchowego syna. I w tym też momencie
dotykamy innego fundamentalnego tematu Ulissesa: kompleksu ojca i syna. W terminologii
teologicznej: konsubstancjalności ojca i syna. To pojęcie z katolickiej teologii jest także
jednym z motywów Ulissesa i współuczestniczy w innych systemach symboliki”.
Warstwa językowa Ulissesa stanowi, moim zdaniem, swoiste zwieńczenie wszystkich
scharakteryzowanych wyżej warstw i przekrojów dzieła. Jest ona bowiem zarazem i
implikacją, i przyczyną sprawczą obu warstw jego symboliki, a także emanacją tych
stwórczych powołań, które wywodzi Joyce ze swego telemachowego losu.
Jeśli chodzi o implikacje językowe wynikające z symboliki dzieła, posłużę się raz jeszcze
precyzyjnym, wywiedzionym z głębokiej znajomości europejskiej myśli wywodem Curtiusa,
który podkreśla, że owa symboliczna wielowymiarowość Dedalusa wiąże się ściśle z
problemem osobowości. „Mogę przecież – pisze – uważać się za Dedalusa oraz Odyseusza. Ja
jestem ja, ale ja jestem także kimś innym i jeszcze kimś innym. Te przesunięcia świadomości
są zwykle doświadczane przez nas wszystkich we śnie. Ale u Joyce'a stają się one doskonale
prawidłową formą psychicznego rozwoju”.
W tym właśnie punkcie dochodzimy do sprawy monologu wewnętrznego i jego funkcji w
dziele Joyce'a, a także do kwestii „strumienia świadomości” jako najbardziej odkrywczej
techniki narracyjnej, którą Ulisses wprowadził do prozy światowej. Polega ona, jak wiadomo,
na rejestrowaniu luźnego toku ekspresji językowych wewnątrz świadomości ludzkiej, toku
dyktowanego skojarzeniami, nie kontrolowanymi oddziaływaniami bodźców ze świata
zewnętrznego i równie nie kontrolowanymi sygnałami wypływającymi na „powierzchnię
artykulacyjną” z niezbadanych głębi podświadomości, słowem – na rejestrowaniu tego
wszystkiego w myśleniu i odczuwaniu człowieka, co się rodzi ponad, poza i obok myślenia
dyskursywno–logicznego, analizowanego do czasów Joyce'a przez literaturę niemal w
kompletnym oderwaniu od jego pełniejszego psychicznego kontekstu. Techniki tej Joyce
właściwie nie wymyślił – ponad wszelką wątpliwość zaczerpnął ją z dostępnego mu jeszcze w
młodości w Dublinie wzoru literackiego – chodzi oczywiście o powieść Edouarda Dujardina
Les Lauriers sont coupes, której angielski przekład zatytułowany był We'll to the Woods No
More i z której autorem zaprzyjaźniony był George Moore, bliski kolega autora Ulissesa w
latach literackiego terminowania. Nie mógł też z pewnością Joyce nie wiedzieć o
prowadzonych w tym samym czasie, kiedy on zamieszkał w Zurychu, eksperymentach Carla
Gustava Junga z testowaniem luźnego toku skojarzeń ludzkich w psychoterapii, podobnie jak
nie mógł nie słyszeć o wcześniejszych eksperymentach psychologicznych Williama Jamesa.
Ale technika „strumienia świadomości”, rozwinięta i wysubtelniona, posłużyła Joyce'owi
do celu, do którego bynajmniej nie zmierzała nauka, a którego Dujardin w ogóle sobie nie
wyobrażał. Zastanawiając się nad estetycznymi i poznawczymi intencjami powodującymi
Joyce'em przy stosowaniu i rozwijaniu tej techniki, Leszek Elektorowicz zwraca uwagę, iż
„aby «strumień świadomości» spełniał swe poznawcze funkcje, konieczna jest bezwzględna
szczerość rejestracji stanów świadomości (czy nawet podświadomości), co wyklucza
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nadmierną selektywność. Z tego względu walor poznawczy «strumienia świadomości» może
się znaleźć w konflikcie z jego walorem artystycznym. Tę sprzeczność rozwiązuje Virginia
Woolf, zakładając prymat waloru artystycznego. Rejestrowane elementy procesu
świadomości dobiera autorka z myślą o układzie estetycznych jakości komponujących
finezyjny obraz. Joyce jednak w swej odmianie «strumienia» połączył kompozycję estetyczną
z zasadą wiernej (do skrajności nieraz szczerej) rejestracji. Jakość poetycka ekspresji nie tylko
nie obniża się przez to, ale zyskuje wymiar głębi, co staje się możliwe dzięki estetyce
«antywaloru» (według określenia Jana Brzękowskiego). Joyce pojmował walor estetyczny
brzydoty i tego, co pruderia określa jako «nieprzyzwoitość» (Zwierciadło w okruchach
Warszawa 1966).
Podobnie charakteryzuje joyce'owski „strumień świadomości” Zbigniew Bieńkowski,
który zauważa, że „Monolog wewnętrzny u Dujardina np. jest formą myślenia
skojarzeniowego, przedlogicznego i kropka. Konsekwentne zastosowanie takiego monologu
wewnętrznego było – oczywiście poza samą nowością – po prostu zubożeniem
psychologicznym charakteryzowanych postaci [...]. Joyce zastosował monolog wewnętrzny w
tym celu, by pełniej, ostrzej, ściślej ukazać świat ludzkiej psychiki [...]. Monolog wewnętrzny
Joyce jest arcydziełem wyrachowania: Joyce z matematyczną dokładnością, niemal z
tablicami logarytmicznymi w ręku, dozuje obsesje, zboczenia, projekty itp. Każda z postaci
dostaje należną jej dolę. I z tego wyrachowania, z tej algebry rodzi się rzecz niebywała,
jedyna chyba w literaturze – bujny, namiętny obraz życia” (Piekła i Orfeusze, Warszawa
1960).
Zarazem sama w sobie decyzja pełnego jak gdyby „wtopienia się” pisarza w język,
poddania żywiołowym, nie kontrolowanym nieraz przez świadomość prawom rządzącym
jego życiem i rozwojem, decyzja uznania języka nie za środek tylko do wyrażania pewnych
założeń poznawczych, ale za cel poznania pisarskiego, była dla Joyce'a heroicznym wyborem
moralnym pewnych wartości, których istota zasadzała się na nieznanym. Nie przypadkiem
powieściowe alter ego pisarza nosi imię Stefana Dedalusa – można odnieść do Joyce'a słowa,
jakie Owidiusz wypowiedział o Dedalu, który po zbudowaniu na Krecie labiryntu zwrócił się
ku nieznanym sztukom: „Et ignotas animum dimittit in artes”. (W przekładzie Stanisława
Stabryły zdanie to brzmi: „Wynajduje nową sztukę, zamyśla poprawić naturę”).
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Międzysłowie IV
Już w pierwszej ćwierci wieku XX powstały przesłanki dla uformowania się postawy, którą
później nazwano antyeuropocentryzmem: w 1913 roku Nagrodę Nobla przyznano po raz
pierwszy pisarzowi spoza europejskiego kręgu kulturowego – Rabindranathowi Tagore
(1861–1941) za autobiograficzną książkę „Dom i świat”, ukazującą proces formowania się
intelektualnego i duchowego nowoczesnego intelektualisty hinduskiego. Europocentryzm
dominujący w kulturze literackiej wieku XIX pękał już w szwach.
Tymczasem jednak zadrżały podstawy etyczne i intelektualne, na których opierała się cała
cywilizacja i kultura, ale także obyczajowość europejska: w sierpniu 1914 roku wybuchła
pierwsza wojna światowa, która trwała do listopada 1918 roku i pochłonęła
nieporównywalną z poprzednimi konfliktami zbrojnymi liczbę ofiar.
W prozie pierwszą w skali światowej reakcją na osiągający wówczas szczytowe nasilenie
wojenny koszmar była powieść francuskiego pisarza Henri Barbusse'a (1873–1935) „W
ogniu” (1916), której apokaliptyczne opisy frontowej grozy stały się zaczątkiem rozwiniętego
już w okresie powojennym (a raczej – międzywojennym 1918–1939) nurtu tzw. powieści
pacyfistycznej. Zamysły, a niejednokrotnie zręby tych utworów rodziły się właśnie w ogniu
wojennych doświadczeń; najwcześniej bodaj obrachowali się z doświadczeniami wojny
pisarze amerykańscy. Już w 1921 roku John Dos Passos (1896–1970) opublikował
przywiezioną w pierwszym szkicu z europejskiego frontu książkę „Trzej żołnierze”, po niej
pojawiły się powieści Williama Faulknera (1897–1962) „Żołnierska zapłata” (1926) i
Ernesta Hemingwaya (1899 –1961) „Pożegnanie z bronią” (1929). Powieści pisarzy, którzy
znaleźli się po przeciwnej stronie frontu, pojawiły się pod koniec powojennej dekady, ale
uznane zostały za sztandarowe dzieła literatury pacyfistycznej: w 1927 roku Arnold Zweig
(1887–1968) wydał powieść „Spór o sierżanta Griszę”, która stała się zalążkiem
monumentalnego cyklu zatytułowanego oskarżycielsko „ Wielka wojna białych ludzi”, a w
rok później ukazała się najgłośniejsza bodaj i najszerzej w świecie znana książka tego nurtu –
„Na Zachodzie bez zmian” Ericha Marii Remarque'a (1898–1970). W obu tych powieściach,
oprócz potępienia wojennych okrucieństw, znalazły się już w zalążkowej formie przestrogi
przed totalitarnym zrakowaceniem życia społecznego, które miało osiągnąć kulminację w
latach drugiej wojny światowej.
Nie cała jednak twórczość literacka tych lat wypełniona była problematyką wojenną – i nie
cala stanowiła odpowiedź na te traumatyczne wydarzenia. W dziedzinie prozy artystycznej
pojawiły się tak ważne utwory, jak prowokacyjna, bulwersująca powieść Andre Gide'a (1869–
1951) „Lochy Watykanu” (1914), negująca tradycyjny system norm etycznych i obyczajowych
oraz intrygujący tom prozy „kubistycznej” Gertrudy Stein (1874–1946) „Czułe guziczki”
(1914).
Stosunkowo rychło na doświadczenia wojny zareagowała proza polska –już w 1919 roku
ukazała się powieść Juliusza Kadena–Bandrowskiego (1885–1944) „Łuk”, zapowiadająca
bardzo istotną cechę rodzącej się w wolnej Polsce prozy powieściowej: jej wnikliwie
krytyczny stosunek do odradzającej się po epoce rozbiorowej państwowości polskiej, według
słów samego Kadena, ta krytyczna powieść społeczno–polityczna przestrzegała przed
bezkrytycznym upojeniem „radością z odzyskanego śmietnika”.
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Ale prawdziwie nowe słowo, wprowadzające prozę światową na nowe drogi poszukiwań
artystycznych, wypowiedział nasz bliski sąsiad, piszący po niemiecku prażanin, Franz Kafka
(l 883–1924), którego twórczość znalazła edytorskie utrwalenie dopiero po śmierci autora, za
sprawą jego przyjaciela, Maxa Broda.
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Franz Kafka i
„sytuacja kafkowska”
Bywa często, że jakieś szczególne dokonanie pisarskie, zmieniające zastaną sytuację
artystyczną, trafia do świadomości zbiorowej w postaci uproszczonej bądź wręcz
anegdotycznej, niejednokrotnie zafałszowującej jego prawdziwy charakter. Prousta rozsławiły
długość i stopień skomplikowania jego frazy, a także dbałość o ciszę w pracowni pisarskiej,
której ściany kazał obić korkiem. Ulisses Joyce'a podniecał „obscenicznym” słownictwem i
ostentacyjną otwartością scen burdelowych i buduarowych. Kafka dostarczył obiegowemu
słownictwu wygodnej i jakże nadużywanej formuły: „sytuacja kafkowska”, przywoływanej
nieraz na okoliczność banalną i płaską, nie mającą nic wspólnego z jej eschatologiczną głębią.
W każdym razie do potocznej świadomości trafia sprawa w istocie związana z sednem
wkładu, który autor Procesu wniósł do prozy artystycznej naszego wieku. Franz Kafka –
nieszczęśliwy kancelista piszący na przekór wrogiemu oporowi środowiska praskiego –
rzeczywiście stworzył formułę losu ludzkiego jako swoiste, nie mające początku ani kresu
continuum ubezwłasnowolnienia przez moce nieprzeniknione i bezwzględne, od których nie
ma ucieczki ani odwołania, które skazują człowieka na ciągłą udrękę, cierpienie i poniżenie. I
taka właśnie, bezradna i bezsilna, pozbawiona w istocie sensu, i zawieszona w świecie bez
sensu egzystencja ludzka jest ową kafkowska koncepcją losu ludzkiego.
To, co o niej dotąd powiedzieliśmy, odnosi się do poznawczych, filozoficznych aspektów
„sytuacji kafkowskiej”, ale jest ona nierozerwalnie związana z artystyczną formułą prozy
Franza Kafki, wpisana jest w jej strukturę. Mamy tu do czynienia z „porządkiem
poznawczym” odwrotnym niejako niż u Prousta. W powieściowym cyklu W poszukiwaniu
straconego czasu realia, epizody, sytuacje tworzą jakby „teatr cieni”, reżyserowany przez
wyobraźnię wedle wewnętrznego rytmu przywołań, skojarzeń, podświadomych asocjacji
nastrojowych. U Kafki natomiast nie spotykamy się z żadną postacią „strumienia
świadomości” czy też monologu wewnętrznego, z żadną formą psychologizowania czy też
interioryzowania doświadczeń. Przeciwnie, prawie każda z jego nowel i wszystkie trzy
fundamentalne w jego dorobku powieści: Proces (wyd. 1925), Zamek (1926), Ameryka
(1927), osadzone są w realiach zrazu dokładnych i szczegółowych jak w realistycznej
dziewiętnastowiecznej powieści, chwilami nieomal jak w powieści środowiskowej (opis
oberży, jej właściciela i jej gości w Zamku). Nic też w warstwie językowej prozy Kafki nie
przesłania ich wyrazistości, język jest w niej przejrzyście prosty i czysty. „Styl Kafki –
powiada Vladimir Nabokov w wykładzie o Przemianie (Lectures on Literature, New York–
London 1980) –jego jasność, jego precyzja i intonacja formalna pozostają w uderzającym
kontraście z koszmarną treścią jego opowieści. Przejrzystość jego stylu wzmaga mroczne
bogactwo jego wyobraźni. Kontrast i jedność, styl i treść, technika i intryga scalone są w
sposób doskonały”. Rychło się tedy okazuje, że te realia są starannie dozowane, a przede
wszystkim w istocie pozbawione znaczenia: utwory Kafki dzieją się „wszędzie i nigdzie”, a
mówiąc ściślej – są to realia środkowoeuropejskiego, nie wymienionego nigdy z imienia
miasta. Tak są jednak nieokreślone, że narzucają jakby algebraiczny wzór usytuowania
człowieka w obliczu losu, który jest mu z góry i bezapelacyjnie dany.
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Zastanawiano się na różne sposoby nad przyczynami, dla których wyobraźnia pisarska
Franza Kafki przybrała taki właśnie „katastroficzny” charakter. Zwracano więc przede
wszystkim uwagę na warunki i okoliczności jego własnego życia. Urodzony i wychowany w
Pradze w niemieckojęzycznej rodzinie austriackich Żydów („Prager Deutschen”),
zdominowany do trzydziestego siódmego roku życia przez silną osobowość ojca, Franz Kafka
właściwie żył w izolacji od wszelkich środowisk, w rozpaczliwym poszukiwaniu miłości i w
lęku przed konsekwencjami wynikającymi z przyjęcia na siebie odpowiedzialności za rodzinę
(spełnienie miłosne odnalazł właściwie dopiero w związku z Dorą Dymant, na dwa lata przed
wczesną, gruźliczą śmiercią). Emanuel Frynt w pracy Franz Kafka lebte in Prag tak
charakteryzuje to samotnicze wyobcowanie Kafki:
„Narodowo, językowo, politycznie, społecznie i wyznaniowo niejednolita ludność żyła na
przełomie wieków w epoce napięcia, niepokoju, nerwowości i niezadowolenia. I tak
niemczyzna Kafki brzmiała dla czeskich uszu niepożądanie, nacjonalistom przeszkadzała jego
żydowskość, której tradycjonalno–ortodoksyjni przedstawiciele mieli mu znowu za złe brak
żydowskiego czucia. Jego język czeski nie mógł z niego zrobić Czecha, jego niemczyzna była
dla Niemców niedostateczna, w sensie społecznym należał do warstwy, która codziennie
obdarzana była krzywymi spojrzeniami [...]. Nigdy i nigdzie nie było dlań bezpieczeństwa i
spokoju, nigdzie nie było drogi do życia dans le vrai” (cytuję za Literaturą niemiecką w XX
wieku Wilhelma Szewczyka, Katowice 1964).
Z poczucia wyobcowania wywodził też Kafka wniosek najbardziej radykalny: niezgodę na
samego siebie. William Barrett przytacza opowiedziany przez Maxa Broda epizod, kiedy
wracali obaj ze spotkania z gronem ortodoksyjnych Żydów praskich, z którymi Brod
pozostawał w żywych i głębokich związkach i z którymi pragnął zbliżyć swego przyjaciela.
Spotkanie to wywarło na Kafce silne wrażenie, ale nie doprowadziło do żadnego
utożsamienia pisarza z tym gronem wyznaniowym.
„Co ja mam wspólnego z Żydami? – pytał Kafka wędrując przez mroczne ulice Pragi. I
dodał, wedle świadectwa Maxa Broda: – Co ja mam wspólnego z samym sobą?” (Time of
Need, New York 1972).
Toteż nic dziwnego, że udziałem Kafki jako pisarza stała się – jak to sam określił w liście
do Maxa Broda z czerwca 1921 roku – nieuleczalna rozterka między „niemożnością
niepisania, niemożnością pisania po niemiecku i niemożnością pisania w innym języku;
można by było nieomal dodać czwartą niemożność – niemożność pisania”.
Pisarstwo Kafki jest więc heroicznym pokonywaniem, przełamywaniem takich właśnie
uszeregowanych niemożności; ale trudno tu mówić o czymkolwiek więcej niż sam akt
artykulacji artystycznej tych uczuć. Nie prowadzi on do żadnej nadziei, żadnego odnalezienia
się w świecie. Jest co najwyżej – jak to sam Kafka sformułował przy innej okazji – czymś na
kształt modlitwy.
Edwin Muir czyni trafne spostrzeżenie, że „Kafka rozpoczyna [narrację – przyp. W.S.] od
sytuacji ogólnej, uniwersalnej, a nie szczególnej [...] I tak jak sytuacja ta jest uniwersalna i
statyczna, tak też jest i pozbawiona fabuły; w tym właśnie punkcie rozpoczyna się pisarstwo
Kafki” (Essays on Literature and Society, London 1966). Spostrzeżenie to wydaje się
tłumaczyć modlitewną właśnie, niejako litanijną strukturę narracyjną przede wszystkim
powieści Kafki, bo nowele w mniejszym stopniu odbiegły od tego, co się w klasycznej
nowelistyce, od czasów Boccaccia poczynając, nazywało anegdotą i co było w jakiejś
przynajmniej mierze relacją o pewnym zdarzeniu:
pewnego ranka komiwojażer Gregor Samsa z Przemiany (1916) obudził się w swoim
pokoju pod postacią olbrzymiego robaka; stracił następnie głos (a mówiąc ściślej, zaczął
wydawać nieartykułowane piski), zasmakował w innym niż dotąd rodzaju pożywienia (w
odpadkach mianowicie, zamiast ulubionego przezeń świeżego nabiału i bułeczek), z
najwyższym ukontentowaniem spędzał czas zwisając u sufitu bądź przyklejając się miękkim,
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nie opancerzonym brzuchem do chłodnej szyby obrazu, zdobiącego ścianę saloniku.
Naruszony tu wprawdzie został jeden z kanonów nowelistyki, mianowicie pointa – seria
takich jak wspomniane wyżej wydarzeń zamyka się po prostu śmiercią bohatera, ale w
opowiadaniu jako gatunku pochodnym od bardziej zdyscyplinowanej pod względem budowy
noweli spotykaliśmy już podobne „rozluźnienia” formuły kompozycyjnej.
W powieściach natomiast mamy do czynienia z układem „serialnym” wydarzeń, które nie
są właściwie ustopniowane, nie zwiększają bynajmniej dramatycznego napięcia, mającego
jakby wartość stałą, ani też oczywiście nie wprowadzają niczego, co dałoby się określić jako
epicka retardacja. Jest to po prostu niezmienne, nie podlegające jakościowym przemianom
natężenie niepojętej grozy, która zawisła nad człowiekiem w ogóle, nad Kafkowskim
jedermannem. Stąd osobliwa budowa tych powieści; ten ich kształt, który znamy z lektury,
nadal im przecież nie autor, lecz Max Brod, po śmierci przyjaciela, łamiąc zresztą jego
przedśmiertną wolę, wyrażoną w liście, w którym Kafka żądał spalenia wszystkich swych
rękopisów. Brod starał się w toku tej rekonstrukcji zachować taką kolejność poszczególnych
rozdziałów, jaką zapamiętał z rozmów ze zmarłym przyjacielem, z głośnej lektury, którą
Kafka obdarzał od czasu do czasu swych bliskich i zaufanych (narażając się niekiedy na
rozczarowania i przykrości; gdy odczytał przyjaciołom Proces, przyjęli go śmiechem).
Zdarzało się zresztą, że niektórzy tłumacze nadawali powieściom Kafki inny kształt
kompozycyjny niż ten, który uznał za najwłaściwszy Max Brod. Jeśliby nawet przyjąć, że to
wyręczenie autora w nadawaniu j ego powieściom kształtu ostatecznego jest funkcją jedynie
edytorskiej konieczności wynikłej z faktu, iż śmierć przerwała Franzowi Kafce prace nad
ostatecznym uwieńczeniem jego powieściowych prób, to i tak stwierdzić by trzeba, że ich
kompozycja, ukształtowanie fabuły ma charakter programowo i, chciałoby się powiedzieć,
ontologicznie linearny; stąd pokusa, która owładnęła cytowanym już wyżej Williamem
Barrettem, aby porównać ich strukturę narracyjną z „serializmem” w muzyce, z
dwunastotonową gamą Arnolda Schönberga łamiącą tradycję oktawy. Bywały zresztą także
interpretacje znacznie bardziej krytyczne; Edmund Wilson w sławetnym eseju „Dissenting
Opinion” uznał powieści Kafki po prostu za artystyczne niewypały, w odróżnieniu od jego
opowiadań, w których dopatrywał się znamion genialności.
Otóż wyjaśnienie zagadkowej kompozycji tych powieści, a tym samym uznanie jej i
docenienie, możliwe jest tylko przy ścisłym związaniu ich kształtu artystycznego z ich
poznawczym, filozoficznym przesłaniem. Jeśli – jak to Kafka formułował niejednokrotnie w
Dziennikach – egzystencja ludzka jest czymś w rodzaju Sądu Ostatecznego odbywającego się
nieustannie (bo tylko nasza wyobraźnia uformowała sobie obraz tego Sądu jako jednokrotnej
rozprawy), każdy odcinek doświadczeń ludzkich, każdy fragment lub epizod życia ludzkiego
jest w istocie równoważny dowolnemu innemu odcinkowi lub epizodowi, i to zarówno z jego
własnego życia, jak i z życia każdego innego człowieka. Stąd przecież owa anonimowość czy
też – ściślej mówiąc – „kryptonimowość” protagonistów powieści Kafki: Józefa K. z Procesu,
geometry K. z Zamku...
Wkraczamy w ten sposób w świat, o którym Rene Marill Alberes, porównując go ze
światem stworzonym przez Jamesa Joyce'a, poczynił trafną uwagę: „W obu tych przypadkach
– pisał – znaczenie świata zostaje zakwestionowane, czy to przez jego nadmierne
uszanowanie w liryzmie i alegorii Joyce'owskiej, czy przez niedowartościowanie w
samotnym i mrocznym dramacie bohaterów Kafki” (Metamorphoses du roman, Paris 1966);
w przypadku Kafki mamy więc do czynienia z tym, co krytyk określa mianem „uniwersum
niedoznaczenia”, ze swoistą deprecjacją świata, w którym człowiek miota się bezradnie i
bezrozumnie.
Taka wizja świata, taka koncepcja losu ludzkiego daje się wytłumaczyć na różne sposoby,
ale najbardziej kuszą dwie interpretacje, które skodyfikował William Barrett: „(l) Kafka jest
artystą par exellence neurotycznym; i istotnie, wedle jednego z krytyków, jest «artystą
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neurozy» [...], (2) Kafka jest pisarzem z gruntu religijnym, a mówiąc ściślej, jest religijnym
humorystą, u którego Wyższe Potęgi są ukryte i niezbadane, ale śmieszne w swych
odniesieniach do ludzi”. Tę ostatnią interpretację dzieła Kafki przedstawił Tomasz Mann w
znanym eseju, tę pierwszą podjął cały zastęp psychologów i krytyków skłonnych uciec się do
metod psychologicznych w analizie fenomenu Kafki.
Niech wolno będzie piszącemu te słowa opowiedzieć się raczej za ową drugą interpretacją,
nie w takim rozumieniu, jakie jej nadal autor Czarodziejskiej góry, ale w pojmowaniu
szerszym i także całkowicie pozakonfesyjnym. Żadne przecież wyznanie, żaden obrządek
nowo– ani starotestamentowy nie usankcjonowałby takiej odmiany metafizyki, jaką wpisał w
swe dzieła Kafka. Słuszniejsza od takich przyporządkowań wydaje się refleksja Anthony'ego
Burgessa: „U Kafki doprawdy dokopujemy się korzeni religii, odnajdujemy dzikie, pierwotne
prawo ustanowione w krętych, mrocznych uliczkach nowoczesnego miasta
środkowoeuropejskiego” [The Novel Now, London 1971).
Sądzę, że żaden z pisarzy określających się jako twórca religijny bądź przypisywanych do
religijnego nurtu literatury wieku XX nie stworzył bardziej integralnej, sugestywniejszej i
bardziej nieodwołalnej w wyrazie artystycznym metafizycznej wizji ludzkiego losu.
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Międzysłowie V
Koncepcje Kafki trafiły na sytuację artystyczną w powojennym świecie lat dwudziestych
wybitnie sprzyjającą nowatorstwu. W artystycznych stolicach Europy –przede wszystkim w
Paryżu – głoszono odrzucenie dydaktycznego traktowania literatury i skierowanie całego
potencjału twórczego na swobodną samorealizację pisarza. Zapoczątkowane już w
poprzednich latach, awangardowe nurty literackie wydały swe najwspanialsze owoce
artystyczne – przykładem mogą być powieści Louisa Aragona (1897–1982) „Anicet” (1921) i
„Wieśniak paryski” (1926). Tyle że ruch surrealistyczny nie trwał zbyt długo (sam Aragon
odwrócił się odeń już w początku lat trzydziestych, przyjmując komunistyczne credo
polityczne i artystyczne), trwalszy okazał się wpływ Prousta, który doprowadził do
uformowania się w prozie okresu międzywojennego całego nurtu tzw. psychologizmu, czyli
szkoły psychologistycznej, a także do różnorakich prób literackiego eksplorowania
wewnętrznego życia człowieka. Szczególnie wiele wydawała się zawdzięczać tym dokonaniom
artystycznym Virginia Woolf (1882–1941), choć oczywiście w swych najlepszych powieściach
– „Pani Dalloway” (1925) i „Do latami morskiej” (1927) – wypracowała własny model
literackiego sondowania ludzkiego wnętrza psychicznego.
Te radykalne próby odnowienia konwencji i technik prozy artystycznej nie wyeliminowały
jednak z życia literackiego prób kontynuowania – w nieco zreformowanej postaci –
klasycznego modelu powieści–sagi, prób osiągających niekiedy godne uszanowania rezultaty
artystyczne. Wymienić tu trzeba przede wszystkim zapoczątkowany w roku 1922 cykl
powieściowy Rogera Martina du Garda (1881–1958) ,,Rodzina Thibault” oraz ukończoną w
tymże roku powieściową „Sagę rodu Forsyte'ów” Johna Galsworthy'ego (1867–1933),
laureata Nagrody Nobla z roku 1932. W dość rozległym obszarze między tymi
awangardowymi eksperymentami powieściowymi a wiernością klasycznym konwencjom
prowadził swe poszukiwania powieściowe Tomasz Mann, który w omawianym okresie stal się
już rodzajem sejsmografu odnotowującego przesilenia ideowe i moralne, dokonujące się w
świecie. Takim właśnie zapisem owych rozterek i konfliktów ideowo–moralnych pierwszego
ćwierćwiecza XX wieku była „ Czarodziejska góra” (1924) – powieść, której w decydującym
stopniu zawdzięczał autor Nagrodę Nobla, przyznaną mu w 1929 roku.

28

Tomasz Mann –
Goethe wieku dwudziestego
Wśród wielu elementów w Fauście, których nie podjąłbym się wyjaśnić, jest jeden – i to
dość ważny – którego znaczenia pojąć nigdy nie mogłem i żaden z niezliczonych
komentatorów dzieła Goethego nie podsunął przekonującego wytłumaczenia. Chodzi mi
mianowicie o obszerną scenę „Zapusty” w pierwszym akcie drugiej części Fausta, scenę
pozbawioną jakiegokolwiek związku ze skomplikowaną logiką dramatyczną dzieła, z jego
akcją i postaciami.
Aż dopiero kiedyś przy lekturze książki Tomasza Manna Lotta w Weimarze (1939)
przekonałem się, że nie jestem w tej wątpliwości odosobniony. Mann bowiem wysuwa
przypuszczenie, że cala ta scena, to po prostu napisane dawniej, dworskie widowisko
karnawałowe, które ze względu na ogromny rozmach i nieliczenie się z technicznymi
możliwościami nie zostało zrealizowane na książęcym dworze. Rozżalony „olimpijczyk z
Weimaru”, chcąc ocalić utwór od zagubienia, włączył je do Fausta.
Można by strawestować zdanie Mickiewiczowskie i powiedzieć, o Tomaszu Mannie, że
ostatni to – i jedyny – we współczesnej literaturze europejskiej pisarz, który miał prawo tak
bezpośrednio „uczłowieczyć” nakreśloną przez siebie sylwetkę Goethego, miał prawo mówić
o nim jak równy o równym. Predestynowała go do tego „niemieckość” poznana do dna i –
jakby z kolei rzec słowami Norwida o Chopinie – „podniesiona do ludzkości”. Jeśli bowiem
wielkość autora Fausta wyrosła z ucieleśnienia istotnej treści życia i kultury narodu
niemieckiego w burzliwych dziesięcioleciach od okresu „burzy i naporu” aż po okres
stabilizacji porządku mieszczańskiego w Niemczech – wielkość twórcy Doktora Faustusa
opiera się na genialnie przenikliwym obrazie i osądzie niemieckości z tragicznego okresu
rozkładu i upadku epoki mieszczańskiej w dziejach Niemiec. Jedną z funkcji literatury było
od zarania niemal jej istnienia w kulturze śródziemnomorskiej właśnie kodyfikowanie idei i
koncepcji rozproszonych w życiu umysłowym i artystycznym, ścierających się ze sobą i
nieraz wręcz nawzajem się wykluczających. Poprzez wszystkie epoki aż po Goethego i
Tomasza Manna pojawiali się pisarze starający się bilansować to dziedzictwo, tworzyć
syntezy z opozycyjnych wartości, wychwytywać wokół siebie, wśród swoich współczesnych
te wątki myślowe i te wartości, które zsumują się z czasem w ów legat zawierający w
osobliwym pojednaniu sprzeczne ze sobą koncepcje, wykluczające się możliwości.
Tak rozumiał swoje powołanie pisarskie Goethe. Ku tej samej, olimpijskiej wyniosłości
ponad skłóconymi żywiołami idei zdążał Tomasz Mann i właśnie poprzez Goethego sięgał po
najambitniejsze i najrozleglejsze syntezy obejmujące doświadczenia ostatniej historii
niemieckiej.
„Poszczególni ludzie mogą mieć swoje subiektywne cele, dążenia, nadzieje i widoki, z
których czerpią impuls do intensywniejszych wysiłków i działalności. Jeżeli jednak
otaczający ich świat obiektywny, jeżeli epoka, w której żyją, pomimo zewnętrznego rozpędu
nie daje w gruncie rzeczy żadnych widoków ani nadziei; jeżeli pozwala im dostrzec, że jest
bezradna, beznadziejna i pozbawiona widoków na przyszłość; jeżeli wreszcie tępym
milczeniem odpowiada na świadome lub nieświadome pytanie, jaki ostateczny,
ponadosobowy, absolutny sens mają wszystkie wysiłki i wszelka działalność –to właśnie u
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ludzi prawych taki stan rzeczy wywołuje prawie zawsze skutek poniekąd paraliżujący, który
poprzez sferę intelektualną i etyczną może objąć też fizyczną, organiczną stronę jednostki.
Ażeby –mimo to, że epoka i otoczenie nie dają zadowalającej odpowiedzi na pytanie: po co?
– mieć chęć dokonania dzieła wielkiego, przerastającego miarę bezpośrednich nakazów, na to
trzeba być wybitną i niezależną indywidualnością etyczną, co zdarza się rzadko i wymaga
podłoża bohaterskiego, albo trzeba być obdarzonym potężną żywotnością. Ani jedno, ani
drugie nie było udziałem Hansa Castorpa; tak więc był on chyba jednak przeciętny, choć w
dodatnim i nie przynoszącym mu ujmy znaczeniu” (przeł. Józef Kramsztyk i Jan Łukowski; w
tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z tej powieści).
Aleksander Rogalski w swej monografii Most nad przepaścią (wydanie II, Poznań 1968)
wyróżnia w Czarodziejskiej górze „trzy główne stadia doświadczenia czasu: doświadczenie
linearnie się posuwającego czasu, typowe dla wypełnionej pracą rzeczywistości nizinnej;
przeżycie stojącego teraz; przeżycie czasu kręcącego się w kółko”. Cytuje on też wnikliwy
wywód Paula Altenberga, autora studium Die Romane Thomas Manns (Bad Homburg 1961),
charakteryzujący zawarte implicite w tych interferencjach czasowych głębokie przekonania
filozoficzne i moralne Tomasza Manna, który „przeciwstawia świadomość uregulowanego i
wykorzystanego czasu nie tylko azjatyckiemu trwonieniu czasu, lecz także średniowiecznemu
odsunięciu czasu. Jedną z pierwszych manifestacji ducha humanistycznego jest przeto
uznanie pierwiastka historycznego za kategorię egzystencji. Odkrywa on [Tomasz Mann –
przyp. W.S.] następstwo wydarzeń jako sekwencję przejawów woli i działania. Nie
pozostawia żadnego faktu bez motywacji. Buduje świat czynu i uważa wszelkie
dyskryminowanie aktywności za atak na swoją własną modłę przeżywania bytu. Dlatego jest
dlań nieodzownie potrzebne zachowanie zmysłu czasu. Nierozerwalnie związany z czasem,
stara się nieustannie wypełniać ten czas. Pusty czas to dlań żaden czas”.
Jest w tym przekonaniu Tomasz Mann dziedzicem jednego z najistotniejszych ogniw
europejskiej tradycji filozoficznej, tradycji kwestionowanej, zarzucanej i zapoznawanej na
rzecz najróżniejszych odmian ahistoryzmu. I to przywiązanie do kategorii czasu
historycznego, historycznego następstwa wydarzeń, związków przyczynowo–skutkowych
między nimi nie oznaczało dla Manna biernego trwania przy racjonalistycznej rutynie
myślowej, nie odstraszało go od zgłębienia zagadek, od jakich ta rutyna stroniła. Już o
Czarodziejskiej górze powiedzieć mógł swobodnie autor w jednym z owych niezastąpionych
autokomentarzy [Eseje], iż „stanowi odmianę świątyni wtajemniczenia, miejsce
niebezpiecznych badań tajemnicy życia, a Hans Castorp, «poszukiwacz wiedzy” , ma
szlachetnych, mistyczno–rycerskich przodków, jest to typowy, w najwznioślejszym znaczeniu
tego słowa, zachłannie ciekawy neofita, który dobrowolnie wpada w objęcia choroby i
śmierci, ponieważ już pierwsze zetknięcie się z nimi daje mu obietnicę zrozumienia rzeczy
nadzwyczajnych, rozwoju pełnego przygód – obietnicę połączoną oczywiście z odpowiednio
wielkim ryzykiem” (przeł. Wanda Jedlicka).
Widział więc Mann w swym dziele „późne, w nowoczesny sposób skomplikowane i
zarazem nieświadome ogniwo wielkiego łańcucha tradycji”. I rozwija Mann ten
autokomentarz aż do sedna swych osobistych poszukiwań i dociekań wyartykułowanych w
powieści: „Zrozumienie [...] co to jest Graal, wiedza, wtajemniczenie, najwyższy cel, którego
szuka nie tylko Bohater, lecz i sama książka. Znajdziecie to w rozdziale zatytułowanym
Śnieg, gdzie Hans Castorp, zabłąkany na grożących śmiercią wyżynach, śni swój poemat o
człowieku. Graal, którego wprawdzie nie znajduje, lecz przeczuwa niemal w śmiertelnym
śnie, nim zostanie zrzucony ze swych wyżyn w katastrofę europejską – to idea człowieka,
koncepcja przyszłego humanizmu, wyrosłego z najgłębszej wiedzy o chorobie i śmierci. Graal
jest tajemnicą, ale i humanizm również. Bo sam człowiek jest tajemnicą i wszelki humanizm
polega na poszanowaniu tajemnicy człowieka”.
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To utożsamienie się autora z własnym dziełem wykracza poza szkolne odczytywanie
pierwiastków autobiograficznych w Czarodziejskiej górze, wprowadza w strefę najgłębszego
pojmowania osobistego posłannictwa autora, zawartego w Jego dziele. Ale jest przecież wiele
cech w Hansie Castorpie, które wiążą go bliskim powinowactwem artystycznym z bohaterem
Buddenbrooków i wyraźnie autobiograficznej noweli Tonio Kröger. Jest też coś głęboko
przejmującego w tej wielkiej lekcji sensu wydarzeń historii współczesnej, jaką przechodzi
Castorp w sanatorium Berghof, położonym na stoku Czarodziejskiej Góry. I jeśli kiedyś
Schumann powiedział o muzyce Chopina, że to armaty ukryte w kwiatach, to można by chyba
odnieść to określenie do rozmów Hansa z Settembrinim i później Naphtą, a przede wszystkim
do ich sporów, w których brzmi już właściwie pełnym głosem patos walki postępu z tyranią i
przemocą. Są w naukach Settembriniego prawdy, które brzmią jak osobiste wyznanie pisarza,
zdobyte za cenę trudnych doświadczeń i uczynione odtąd programem, zasadą jego pisarskiej
działalności. Oto choćby odpowiedź dana dawnemu sobie – autorowi nieszczęsnych
Rozważań człowieka apolitycznego: „Ale czym właściwie jest humanizm? Jest umiłowaniem
człowieka, niczym więcej, a więc tym samym jest zarazem polityką i buntem przeciw
wszystkiemu, co kala i bezcześci ideę człowieczeństwa”. A oto wywód Settembriniego, w
którym nie bez podstaw chyba upatrywać można wyraz pisarskiego powołania Tomasza
Manna:
„Bo słowem chlubi się rodzaj ludzi, i tylko ono czyni życie godnym człowieka. Nie tylko
humanizm – ale humanitaryzm w ogóle, wszelka godność ludzka, poszanowanie człowieka i
jego szacunek dla samego siebie są nierozdzielnie związane ze słowem, z literaturą [...], a
więc i polityka jest z nią związana, albo raczej: polityka wypływa ze związku, z jedności
humanitaryzmu i literatury, bo piękne słowo rodzi piękny czyn”.
Czynem właśnie kończy się powieść Manna: Hans Castorp wyrywa się wreszcie z
zaczarowanego kręgu sanatoryjnego, wkracza w życie prawdziwe, w jego najtrudniejszy,
wojenny wir. Zamyka Mann Czarodziejską górę pytaniem o jego dalsze losy, o sens jego
życia. Odpowiedzi wypadnie nam szukać w następnych książkach autora Czarodziejskiej
góry.
Spór, walka ze złem i grozą narastającymi w chorym łonie narodu wypełniają jeden z
najbardziej zastanawiających i zadziwiających utworów Tomasza Manna z okresu
międzywojennego, czworoksiąg powieści Józef i jego bracia (1933–1943), który zajmuje
szczególne miejsce w ewolucji tematyki biblijnej w literaturze światowej. Najpierw bowiem
Renan uczłowieczył Chrystusa, starając się go uczynić postacią zrozumiałą dla tych, którzy
nie należą do grona wyznawców kościelnego dogmatu o jego boskości. Potem motywy
biblijne – uczłowieczone postaci ze Starego i Nowego Testamentu –stały się w literaturze
pięknej alegoriami i metaforami ludzkich postaw i konfliktów, artystycznymi wykładnikami
wolnej od wszelkiej konfesyjności, filozoficznej i moralnej medytacji nad dolą człowieczą.
Najwyrazistszym przykładem takiej postawy artystycznej jest Mistrz i Małgorzata Michała
Bułhakowa.
Tomasz Mann podszedł do biblijnej tradycji, do archetypów biblijnych z nastawieniem
poznawczym pozbawionym wszelkich uprzedzeń i wszelkich założonych a priori
aksjomatów, czyli prawd nie wymagających dowodzenia.
W prologu do pierwszej powieści cyklu Józef i jego bracia, noszącej tytuł Historie
Jakubowe, roztrząsa Mann podanie o „narodzie wybranym”, wywodzącym się od
świątobliwego męża z Ur, który z woli Boga objąć ma panowanie nad innymi ludźmi:
„... przy czym Bóg bogów wyraźnie wymienił narody i obecnych włodarzy kraju, których
«wrota» posiadać ma nasienie męża z Ur, to znaczy: których Bóg w interesie męża z Ur i jego
nasienia przeznaczył na podbitych i niewolników. Trzeba to traktować ostrożnie, a w każdym
razie należycie rozumieć. Idzie tu o późne i świadome dodatki, mające na celu prawne
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uzasadnienia stosunków politycznych, powstałych na drodze wojennej, najwcześniejszymi
zamiarami Boga” (przeł. Edyta Sicińska i Maria Traczewska; w tym tłumaczeniu wszystkie
cytaty z tego cyklu powieściowego) .
Taki też stosunek poznawczy, przybrany oczywiście w szatę biblijnej stylizacji pojęciowej
i językowej, odpowiadającej postawionemu sobie przez Manna zamierzeniu artystycznemu i
zbieżnej z badaniami historyków, cechuje cały cykl, wszystkie zawarte w nim próby
ludzkiego rozszyfrowania mitu. Są to próby trudne i niejednokrotnie ryzykowne; nie omija w
nich Mann zawikłanych pojęć mistycznych, jak choćby owego fundamentalnego w Biblii
„przymierza człowieka z Bogiem”, w którego analizie artystycznej wyraźnie wypowiada
przekonanie o dojrzewaniu w świadomości człowieka, która stworzyła bogów i stwarza Boga,
koncepcji monoteistycznej:
„Bo na cóż by było, można zapytać, przymierze? Przykazanie, jakiego Bóg udzielił
człowiekowi:«Bądź świętym, jak ja nim jestem!», zawierało już w sobie jako założenie
uświęcenie Boga w człowieku i oznacza ono właściwie: «Pozwól mi stać się świętym w tobie
i bądź potem równie święty!» Innymi słowy: przeobrażenie Boga z istoty przebiegłej w świętą
zawiera w sobie przez reakcję takież przeobrażenie człowieka [...]. Ale to właśnie ścisłe
powikłanie wzajemnych spraw i to, że Bóg osiąga swoją prawdziwą godność tylko z pomocą
ducha człowieczego [...], czyni zrozumiałym fakt, że zazdrość jako pozostałość namiętnej
praświętości najdłużej zachowała się w Bogu, czy to jako nienawiść do bałwanów, czy jako
przywilej do wyniosłości uczuć – co jest w istocie jednym i tym samym”.
Jeszcze dobitniej ten stosunek do podań biblijnych wypowie Mann w noweli Prawo,
przedstawiającej ludzką genealogię Mojżeszowego dekalogu, wywiedzioną z rozwiniętego
obrazu obyczajów pierwotnego społeczeństwa żydowskiego.
Nie jest to zresztą u Manna cel sam w sobie; najczęściej bowiem w jego twórczości mit
biblijny lub zaczerpnięty z innych tradycji religijnych, jak w opowiadaniu Zamienione głowy,
przedstawiającym motyw hinduski, podanie średniowieczne o Fauście lub o świętym
grzeszniku, zrodzonym z kazirodczego związku i po wielu latach pokutniczego żywota
powołanym na tron papieski (Wybraniec) – służą jakimś celom artystycznym, stylizacyjnym,
metaforycznym. Wspomniane tu Zamienione głowy, Prawo i Wybraniec są studiami klimatu
obyczajowego i pojęciowego różnych epok, kultur, obrządków. Doktor Faustus jest metaforą
wypowiadającą osąd pisarza nad współczesnością.
Podobny podtekst miały już zresztą powieści z cyklu Józef i jego bracia; znajdziemy tam
nawiązania do spraw epoki współczesnej, namysł nad palącymi zagadkami współczesności,
dla których odnalazł pisarz w Biblii analogię. Oto dla przykładu refleksja, która nasuwa się
Mannowi zastanawiającemu się nad mechanizmem powstawania w oczach jego współbraci
nimbu wokół postaci młodego jeszcze wówczas Józefa:
„Taka sława – pisze Mann – wyniosła i niepohamowana, ponieważ nie liczy się już z tym,
że mogłaby być sprawdzona, ma w sobie coś oszałamiającego i przykuwającego dla widza i
stanowi niebezpieczeństwo dla trzeźwego poglądu na fakty. Istnieje wiele przykładów siły
podszeptu takiej przesadnej oceny, na którą zgodzili się ludzie, a przez którą poszczególny
człowiek chętnie, ba, z pewnego rodzaju szaleństwem daje się oślepić. Około dwudziestu lat
przed chwilą, którą się teraz zajmujemy, pewien mąż, bardzo bliski temu samemu
młodzieńcowi, sprzedawał – jak o tym jeszcze usłyszymy –w okolicy Charramu w
Mezopotamii owce, które wyhodował, a które cieszyły się taką sławą, że ludzie płacili
mężowi temu obłąkane wprost ceny, chociaż każdy musiał się przekonać, że szło tu o owce
nie niebiańskie, ale naturalne i zwykłe, chociaż bardzo dobre. Taka jest siła ludzkiej potrzeby
podporządkowania się!”
Ta stymulująca działania ludzkie, kreatorsko–stwórcza funkcja mitu zaprzątnie uwagę
pisarza w jego mitologicznych powieściach w stopniu niepowszednim, nie spotykanym u
innych pisarzy biorących na warsztat podania i wątki mityczne. W wieloletniej, twórczej
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współpracy – polegającej głównie na wymianie korespondencji, wymianie tworzącej osobny
rozdział w epistolografii wieku XX – z Karolem Kerenyim, wybitnym antropologiem i
historykiem węgierskim, uzyskał Mann w tym przedmiocie wiedzę gruntowną, niemal
encyklopedyczną, która zainspirowała jego wyobraźnię i skłoniła go do własnych koncepcji
uogólniających, własnej „filozofii mitu”, jego znaczenia w myśli i życiu ludzkich
zbiorowości. W odczycie Freud i przyszłość, przedstawionym publicznie w Wiedniu w roku
1936, zaprezentuje ją autor w takim oto skrócie:
„Z mitu wyrasta życie. Jest on bezczasowym schematem, pobożną formułą, w którą
wchodzi życie reprodukując jego rysy z Nieświadomego [...]. Życie jest formułą i
powtórzeniem oraz kroczeniem po głęboko wydeptanych już ścieżkach. Charakter to
mityczna rola grana w prostocie złudnej jednorazowości i oryginalności, zarazem wedle
najbardziej własnego pomysłu i na własną rękę, przy tym jednak z godnością i pewnością
siebie, które działający w świetle gracz nie skądinąd czerpie, jeno z głębszych warstw swej
świadomości, gdzie tkwi wzorzec jego zachowania się, prawidłowego postępowania [...].
Narrator «mitycznie zorientowany» śledzi zjawiska będące przedmiotem jego opowieści z
ironiczną wyższością, wie on bowiem dobrze, iż «oryginalne» i «jednorazowe» czyny jego
postaci są tylko odbitkami klisz już dawno wyprodukowanych. Co się zaś dzieje, gdy
działająca postać świadoma jest swej «mityczności» , swej «typowości» ? Wtedy ma się do
czynienia z «mitem przeżywanym» , powtórnie wcielonym, powtórnie odgrywanym. Nie jest
to niczym nowym ani zupełnie nie znanym. Albowiem życie w sferze mitu, życie jako
sakralne, pełne namaszczenia i godności powtórzenie, jest historyczną formą życia, tak
bardzo znaną w antyku [...]. Mit jest usprawiedliwieniem, legitymacją życia. Dopóki dzięki
niemu i w nim znajduje ono swą samoświadomość, swą samowiedzę, swe uzasadnienie i
uświęcenie” (przeł. Wanda Jedlicka).
Znalazła w tej wypowiedzi swą przejrzystą artykulację, a w Józefie i jego braciach
wykładnię artystyczną – filozoficzna koncepcja cyklicznej powtarzalności doświadczeń i
zjawisk życia, postaw i zachowań ludzkich, będących jakby powieleniem odwiecznych
wzorców, a priori przeznaczonej życiu ludzkiemu matrycy.
(Koncepcji tej zasadniczą walkę wyda niezadługo jedyny bodaj w literaturze wieku XX
prozaik, którego erudycja daje się porównać z wiedzą Tomasza Manna – Jorge Luis Borges. I
ich opozycja jest chyba jedną z najciekawszych i najbardziej intrygujących kontrowersji
intelektualnych w naszych czasach. Mannowi przypada w tym sporze głos pierwszy, Józef i
jego bracia są w prozie wieku XX najwyżej rozwiniętą artykulacją artystyczną owej doktryny
czasu cyklicznego).
Widać w nim też typowy dla okresu dwudziestolecia lęk przed nieuchronnym zagrożeniem
świata: daje w nim Mann wyraz mniemaniom nader wówczas rozpowszechnionym, że oto
zbliża się nowy, kolejny zgon kultury i cywilizacji. Świat bowiem rozwija się jakby
„cyklami”, tworząc coraz to nowe epoki, które wyzwalają z siebie potężne siły, po czym
zostają przez nie zgładzone i uśmiercone – i świat zaczyna się od początku. Tok historii
upatruje tedy Mann „w [...] nieskończoności rzeczy przyszłych, w których każdy początek
okazuje się tylko pozorną przystanią i nieostatecznym celem drogi, a której tajemnicza natura
polega na tym, że istota jej nie jest istotą linii, ale istotą kuli [...]. Kula toczy się, jest to w
naturze kuli. Góra staje się dołem, a dół górą, jeśli w takim stanie rzeczy można w ogóle
mówić o górze i dole” (przeł. Wanda Jedlicka).
Trudno nie dostrzec związku między tą mitologizacją a panującym wówczas w
europejskich środowiskach intelektualnych poczuciem zagrożenia przez przygotowujący się
właśnie wtedy, w latach trzydziestych, do „nocy długich noży” hitleryzm. W pewien sposób
tetralogia biblijna Tomasza Manna stała się biblią katastrofistów, spotkała się z proroctwami
Oswalda Spenglera (Untergang des Abendlandes).
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Dla wszystkich zaś miłośników języka niemieckiego i prozy niemieckiej pozostała ta
tetralogia jednym z najwyższych osiągnięć językowego i stylistycznego kunsztu, „tworem
niemieckiej spekulacji i niemieckiego geniusza językowego”, jak ją nazwał Ulrich E.Böhm.
Cytowany tu już Aleksander Rogalski przytacza w swej monografii kilka
najprecyzyjniejszych charakterystyk językowej i stylistycznej struktury tego dzieła. Jonas
Lesser pisze: „Język ten, wierny tradycji i zbawiennie nowy, jednocześnie jest giętki i
elastyczny, miękki i zarazem ścisły, zdyscyplinowany, jasny i nabrzmiały uczuciem, jego
jasność, jego dowcip przeniknięte są wewnętrzną wibracją, nie jest egzaltowany ani
odurzony, zawsze kieruje się umiarem, jest muzyką, ale w tej muzyce nie można utonąć”.
Z takiej zaś materii językowej buduje Mann konstrukcję narracyjną o godnej olimpijczyka
równowadze między skrajnościami. „Fraza Mannowska – pisze inny cytowany przez
Rogalskiego badacz, Michel Deguy – brzemienna całą przeszłością opowiadania [...]
skierowuje uwagę na siebie. Oscyluje między alternatywami, które jej grożą sprowadzeniem
na manowce, lecz które potrafi ujarzmić w harmonijnym synkretyzmie. Wybiera, by nie
wybrać, ironiczna w swej substancji. Czasem miewa upodobanie w ociężałości dla ,,efektu
specjalnego” . Dominuje w niej ton uporczywej insynuacji, zarazem p a n u j ą c e j nad
swym przedmiotem i jemu u l e g ł e j, a k t y w n e j i p a s y w n e j, przedsiębiorczej i
uwodzicielskiej, dobrodusznie powracającej do jednego słowa lub całej ich grupy,
ekspresywnej, odważnej, lecz nie tracącej równowagi, obciążonej własnymi poprawkami,
pewnej siebie i spokojnej. Fraza wie, że sens daje się uchwycić w p o w t ó r z e n i u, że
dopiero odmianki odsłaniają z respektem identyczności tematu. Jednym odważnym
pociągnięciem bierze w posiadanie swój przedmiot i ukazuje jego pierwsze znaczenie, jego
pierwszy aspekt już rewelacyjny. Tymczasem jednak fraza usiłuje wyczerpać ten temat,
demonstrując wszystkie możliwe jego sylwetki”.
Za swoistą konkluzję tych dociekań nad językiem i stylem Manna posłużyć mogą uwagi
sformułowane przez wybitnego prozaika węgierskiego, Nikolausa Szentkuthyego:
„Zaciera się różnica między Homerem a Proustem, korzenno namaszczony język Biblii i
berliński żargon uliczny stapia się ze sobą w najbardziej naturalny sposób. Z uśmiechem
udowadnia nam Tomasz Mann, że Biblia nie jest wcale taka stara, że ekspresjonistyczny
Weimar nie był wcale tak nowy, że w ogóle historycznego rozwoju nie należy brać zbyt
poważnie, w gruncie rzeczy bowiem jesteśmy w końcu zawsze do siebie w groteskowy lub
też wzruszający sposób podobni”.
W taki też właśnie sposób Tomasz Mann podobny jest do „olimpijczyka z Weimaru” i
staje się Goethem wieku XX.
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Międzysłowie VI
Epickie syntezy epoki pojmowanej wówczas jako powojenna, a która miała się niebawem
okazać międzywojenną, tworzyli także inni pisarze próbujący odnowić konwencje prozy
epickiej. W obszarze tej prozy pojawiło się w tych latach przynajmniej kilka indywidualności
kroczących własną drogą artystyczną. Hermann Hesse (1877–1962) powieścią „Wilk
stepowy” (1927) uzyskał pozycję tzw. pisarza kultowego, wielbionego głównie przez
zagubioną w świecie młodzież. Podobną pozycję zdobył Francis Scott Fitzgerald (1896–1940)
dzięki powieści „Wielki Gatsby” (1925), będącej biblią „straconego pokolenia” młodych
Amerykanów z epoki prohibicji i eksplozji „kultury jazzowej”, popularnej również w Europie,
ale w okresie nieco późniejszym.
Bertolt Brecht (1898–1956) sięgnął śmiało po ekspresjonistyczną agresywność języka i
obrazowanie najpierw w „Operze za trzy grosze” (1928), by następnie przenieść tę technikę
na grunt prozy beletrystycznej w „Powieści za trzy grosze” (1934). Wymieniany już Dos
Passos w powieści „Manhattan Transfer” (1926) podjął próbę (rozwijaną później w cyklu
„USA”) stworzenia tzw. narracji symultanicznej, polegającej na równoległym snuciu kilku
wątków tematycznych, przetkanych przytoczeniami o charakterze dokumentarnym (materiały
prasowe, fragmenty zasłyszanych piosenek, przemówień wiecowych, rozmów itp.), co miało
stworzyć swoistą, dynamiczną wielowymiarowość nakreślonej w powieści panoramy życia
społecznego Ameryki powojennej. To jednak nie Dos Passos, ale znacznie mniej śmiały w
artystycznych poszukiwaniach Sinclair Lewis (1885–1951), autor klasycznego dzieła,
„małomiasteczkowej” powieści społecznej „Ulica Główna” (1920), stać się miał pierwszym
amerykańskim laureatem literackiej Nagrody Nobla (1930).
Szczególnych ujęć artystycznych doczekała się tematyka wojenna; jeśli w utworach
należących do klasycznego kanonu literatury pacyfistycznej dominowały tradycyjne techniki i
konwencje powieściowe, to w obszernym utworze , znanym w Polsce szeroko pod tytułem
,,Przygody dzielnego wojaka Szwejka”, pisanym w latach 1921–1923, Jaroslav Hasek,
rozwinął niepowtarzalny typ pełnej swady i językowej brawury gawędy piwosza, swobodnie
poczynającego sobie z faktami i ich chronologią. Pod tą rubaszną powloką kryje się jednak
dramatyzm losu „szarego człowieka”, członka małego, zdominowanego przez ościenne
mocarstwo narodu.
Wydarzenia rewolucyjne w Rosji znalazły zrazu intrygująco szczere, pokrewne pod
względem artystycznym ekspresjonistycznej prozie zachodnioeuropejskiej odzwierciedlenie w
nowelistyce Izaaka Babla (1894–1940), zebranej w tom „Armia Konna”, następnie zaś w
zainicjowanej w roku 1928 epopei Michała Szołochowa (1905–1984) „Cichy Don”.
Autorstwo pierwszego zwłaszcza tomu tej epopei ostro kwestionowano, nie udało się jednak
ani w rozstrzygający sposób dowieść zasadności tych zastrzeżeń, ani autorstwa Szołochowa
(którego dalsza twórczość – aczkolwiek całość jego pisarskiego dorobku uhonorowano w
roku 1965 wawrzynem Noblowskim – nigdy już niemal nie dorosła rangą artystyczną do owej
epopei, a w dużej mierze się jej sprzeniewierzyła). Ktokolwiek jednak był autorem „Cichego
Donu”, stworzył autentycznie nowy typ epiki batalistycznej – epikę rewolucyjną,
promieniującą prawdziwym patosem, a zarazem szczerością pisarskiego zrozumienia
okazywanego przedstawicielom wszystkich walczących stron. Niestety, na tych pierwszych
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próbach literackiego zobrazowania rewolucyjnego wstrząsu, jego literackie obrazowanie,
artystycznie rzetelne i dojrzałe, miało się z początkiem lat trzydziestych skończy ć pod presją
policyjnego i politycznego terroru (Babel był jedną z jego ofiar).
Odnotować też trzeba pojawienie się sztandarowej powieści inicjującej „rewolucję
seksualną” w prozie XX wieku – „Kochanka lady Chatterley” wspominanego już Davida
Herberta Lawrence'a, która po raz pierwszy otwarcie analizowała fizyczną stronę miłości
(wprowadzając pojęcie „tkliwości fallicznej”). Nie wolno też przeoczyć zakłóconego przez
wojenne wstrząsy procesu otwierania się europejskiej kultury literackiej na twórczość
przybywającą z obszarów dalekich – karierę robiła wówczas w Europie powieść chińskiego
prozaika Lao She (1899–1966) „Niezrównany pan Zhao Ziyue” (1927), traktowana przez
krytykę już nie jak egzotyczna ciekawostka, ale przymierzana do najwyższych osiągnięć
europejskiej sztuki powieściopisarskiej.
W literaturze polskiej sytuacja przypominała w znacznym stopniu sytuację w literaturze
europejskiej. Jeden z ostatnich żyjących przez pierwsze powojenne lata klasyków, Stefan
Żeromski, wstrząsnął opinią powieścią „Przedwiośnie” (1924), upominającą się o zarzuconą
w powojennej Polsce ideę „szklanych domów” i o odwagę (Lenina!), na jaką powinni zdobyć
się rządzący, aby oprzeć lad społeczny kraju na zasadach, nie popychających biedującego
ludu do „ marszu na Belweder” – wszystkie te sformułowania, które weszły do nowoczesnego
języka politycznego w Polsce, pochodzą z tej właśnie powieści. Śladem tego „rozdrapywania
ran” starał się podążać wspomniany już Kaden– Bandrowski, kreślący nader krytyczną
panoramę stosunków panujących w zdominowanym przez obcy kapitał górnictwie w
zapoczątkowanym w latach 1928–1929, wzorowanym na ekspresjonizmie niemieckim cyklu
powieściowym „Czarne skrzydła”; doprowadził w nim do mistrzostwa technikę narracyjną,
zwaną mową pozornie zależną. Ta technika stylistyczna umożliwiała pastiszowe, niejako
„kompromitacjonistyczne” odsłanianie poglądów i odczuć bohaterów utworu bez osądzania
ich z pozycji wszechwiedzącego narratora. Wierności klasycznym konwencjom prozatorskim
dochowywała natomiast Maria Dąbrowska (1889–1965) zarówno w swym entuzjastycznie
przyjętym debiutanckim tomie nowelistycznym „Uśmiech dzieciństwa” (1923), jak i w
późniejszym dziele swego życia–powieści „Noce i dnie” (1932–1934). Zofia Nałkowska
(1884–1954) natomiast – druga (w kolejności alfabetycznej!) wielka dama literatury polskiej
wieku XX–po okresie modernistycznych eksperymentów podjęła się dzieła stworzenia polskiej
szkoły psychologicznej w powieściopisarstwie, łączącej dość ściśle wewnętrzne życie
człowieka z warunkującą je w pewnym stopniu kondycją społeczną. Pierwszym krokiem na tej
drodze była powieść „Romans Teresy Hennert” (1924), punktem dojścia zaś miała się stać
„Granica” (1935); obie powieści miały dość wyrazistą, krytyczną wymowę polityczną,
godzącą w karierowiczostwo elit politycznych kraju.
W tym panoramicznym oglądzie przemian prozy światowej – i w jej kontekście polskiej –
skupię się jednak na tych indywidualnościach, które odcisnęły na rozwoju tej prozy
najwyrazistsze piętno. Niekiedy piętno owo uwyraźniło się dopiero po pewnym czasie i z
upływem lat stawało się coraz głębiej odczuwane.
Tak się właściwie miały sprawy z Gertrudą Stein, której prawdziwy start pisarski –
wspomniane tu już „Czule guziczki” (1914) – przygłuszyły wydarzenia wojenne. Ale w latach
międzywojennych objawiła ona pełnię swych pisarskich możliwości, a w drugiej połowie
wieku XX uznana została za jedną z najważniejszych indywidualności w prozie tego stulecia.
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Gertruda Stein,
czyli nadświadomość
Kusi mnie, aby na początek niniejszej, zwięzłej charakterystyki artystycznej osobliwości
prozy Gertrudy Stein przytoczyć małą próbkę jej analitycznego wnikania w strukturę
artykulacji słownej; jest to miniaturka „O tym jak żona ma krowę opowieść miłosna”, z której
podam wstępny fragment:
„Prawie wszystko ma być o tym jak żona ma krowę, opowieść miłosna. Wszystko ma być
o tym jak żona ma krowę, wszystko ma być o tym jak żona ma krowę, opowieść miłosna.
Jak ma być wszystko o tym jak ma być żona jak żona ma krowę, opowieść miłosna,
wszystko o tym jak ma być wszystko o tym jak żona wszystko o tym jak ma być żona ma
krowę opowieść miłosna, wszystko o tym jak żona ma krowę jak żona ma krowę opowieść
miłosna...” przeł. Anna Kołyszko).
Miniaturka ta, której pełny tekst liczy niewiele więcej niż dziesięciokrotną liczbę słów
zacytowanego urywka, ewokuje pewną sytuację kulturowo–obyczajową i wskazuje pewne
tropy dla aluzji, nawiązań czy pastiszowych pokrewieństw. Przyjąć można, iż wiodą one na
przykład ku pewnym utworom oralnej literatury ludów pasterskich, u których posag żony w
postaci krowy jest istotnym, jeśli nie najistotniejszym motywem miłosnych uniesień. Ale
rzecz bynajmniej nie zmierza do obnażania prymitywizmu cudzych kultur uczuciowych;
przeciwnie, w tę rygorystycznie ubogą strukturę narracyjną autorka wplata element
zadziwienia żoną „jako taką” („jak ma być żona”), a przede wszystkim litanijnie powtarzającą
się krytyczną autorefleksję dotyczącą adekwatności narracji do jej przedmiotu („jak ma być
wszystko o tym..”, „jak ma być wszystko o tym jak żona...”, „jak ma być jak żona ma
krowę...” itd.). Temu dojrzewającemu w jaźni ludzkiej niedowierzaniu własnym słowom,
odsłonięciu ich niezdolności do wypowiedzenia wewnętrznej prawdy, ich martwiejącego
skonwencjonalizowania służy właśnie rytm nieznacznie, chwilami niemal niedostrzegalnie,
ale zawsze w istotny sposób modyfikowanych powtórzeń, charakterystycznych dla tych
wszystkich utworów Gertrudy Stein, do których przywiązywała ona artystyczną wagę, które
uważała za nowe słowo w literaturze anglojęzycznej i które tym nowym słowem w istocie
były.
Gertruda Stein zadebiutowała w roku 1909 tomem opowieści Three Lives,
charakteryzującym się flaubertowską niemal prostotą psychologicznego portretu trzech
postaci kobiecych; równocześnie w latach 1906–1908 pisała pierwszy ze swych
programowych utworów – osiemsetstronicową powieść The Making of Americans, która
jednak doczekała się publikacji dopiero w roku 1926. Autorka przebywała już wówczas we
Francji, gdzie spędziła cale niemal swe dojrzałe życie, dzieląc je z Alicją Toklas, powiernicą i
przyjaciółką. Ich paryski salon, odwiedzany przez najwybitniejszych artystów epoki,
przeszedł już i do historii, i do legendy. Stosunkowo najbliższa prawdy o nim jest relacja
własna Gertrudy Stein, zawarta w książce Autobiografia Alicji B.Toklas, podobnie jak
nakreślone przez nią portrety wybitnych malarzy „szkoły paryskiej”, z którymi się przyjaźniła
i których obrazy kolekcjonowała, są niezastąpionym źródłem wiedzy o tym rozdziale historii
sztuki nowoczesnej. Ale prawdziwe swe powołanie pisarskie widziała Gertruda Stein w
rewolucjonizowaniu podstaw struktury narracyjnej prozy – i temu zadaniu poświęciła utwory
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zamierzone, chciałoby się powiedzieć, na skalę epicką, jak wspomniana wyżej powieść The
Making of Americans, a także utwory kryptoautobiograficzne (Ida) czy też miniatury
oscylujące wokół form uznawanych za prozę poetycką (Czułe guziczki).
Powiedział ktoś złośliwie, że Gertruda Stein jest lepszą komentatorką i interpretatorką
swych zamiarów i założeń artystycznych niż ich realizatorką, w recepcji jej utworów
powtarzają się przejawy znużenia, a nawet rozdrażnienia rygorystyczną monotonią owego
„rytmu powtórzeń”.
Opory czy też niepodatność na sygnały owego sejsmografu są oczywiście kwestią
osobistych upodobań i wrażliwości odbiorców; przyznać natomiast trzeba, że autorka włożyła
maksimum wysiłku w uczynienie tych sygnałów, zawartych w j ej prozie, czytelnymi i
funkcjonalnymi dla każdego, kto zechce w nie się wsłuchać i wmyślić, kto je zechce
zrozumieć. Autokomentarze Gertrudy Stein zawarte są nieraz wprost w utworach, których
dotyczą – i otwierają je od środka, jak to się dzieje choćby w The Making of Americans;
czasem zaś oferuje Gertruda Stein klucz do swej twórczości w programowym eseju czy
odczycie. W szkicu przedstawionym amerykańskim słuchaczom w czasie objazdu
odczytowego po Stanach w roku 1935, zatytułowanym „How writing is written”, wyjaśnia:
„Każdy opowiada tę samą historię w ten sam sposób. Ale jeżeli będziecie uważnie
słuchali, przekonacie się, że to wcale nie ta sama historia. Za każdym razem występuje
niewielka różnica. Ktoś wchodzi do pokoju, więc opowiadacie to samo jeszcze raz. Ilekroć
opowiadacie tę historyjkę, tylekroć jest ona nieco inaczej opowiedziana. Cały mój wysiłek
polegał na uważnym wsłuchiwaniu się w to, jak ludzie opowiadają, po czym sformułowałam
tezę, która jest, o dziwo, oparta na tej samej zasadzie co kinematografia. Kinematografia
polega właśnie na tym: każdy następny obraz jest odrobinę różny od poprzedniego [...], za
każdym razem następuje niewielka zmiana, aż wreszcie dochodzi do momentu, w którym
jedna osoba przekonała drugą albo nie [...]. Dla mnie było rzeczą ważną odkrycie znaczenia
tych drobnych zmian [...], za każdym razem wprowadzam drobną zmianę, aż powstaje
portret” ( cytuję za mikromonografią Miry Michałowskiej Gertruda Stein, Warszawa 1980).
To eksplorowanie „rytmu powtórzeń” narracyjnych wiąże się niewątpliwie z
psychologicznymi badaniami, jakie Gertruda Stein prowadziła pod kierunkiem Williama
Jamesa, badaniami zmierzającymi w kierunku odmiennym od tego, który obrał nurt –
umownie mówiąc – psychoanalityczny w literaturze dwudziestowiecznej, skupiający się na
„strumieniu świadomości” i nie wyartykułowanych w słowach uczuciach i doznaniach
ludzkich. Psychologowie z kręgu Jamesa woleli określenie „strumień myśli”, badali ekspresję
słowną i w jej fluktuacjach odczytywali prawidłowości myślenia i reagowania ludzkiego.
Gertruda Stein z tej właśnie postawy badawczej zaczerpnęła inspirację dla wykreowania
artystycznego owej continous present, rozciągłej teraźniejszości (osiąganej przez skupienie
imiesłowów czynnych), odzwierciedlającej psychologiczny rytm osobowości narratora,
portretującej go niejako kubistyczną techniką nakładających się na siebie kolejnych faz ruchu
jego myśli, pulsowania jego zdolności artykulacyjnych.
Tę intencję poznawczą Gertrudy Stein dokładnie pojął Donald Sutherland, charakteryzując
tak oto założenia „automatyzmu motorycznego” określającego strukturę narracyjną jej
utworów: „Jeżeli charakter danej postaci nie zmienia się, jeżeli jej wewnętrzna i zewnętrzna
historia nie mają istotnego wpływu na nią i jeżeli właśnie definicja, opis typów charakteru
oraz prezentacja tych typów interesują autora, wówczas problem polega na projekcji danego
charakteru w czasie, bez odwoływania się do następstwa wypadków i do całego kontekstu
zdarzeń pozbawionych znaczenia. Prowadzi to, naturalnie, do powtórzeń, do coraz to nowych
stwierdzeń o najprostszych rzeczach i do uzmysłowienia sobie ich natury, ich istnienia
uwarunkowanego określonymi cechami, a nie opisem wypadków” (cytuję za Anną Kołyszko,
autorką szkicu „Kubizm literacki Gertrudy Stein” z numeru 9/1979 „Literatury na Świecie”).
Tym właśnie tłumaczy się „redukcjonizm fabularny” w prozie Gertrudy Stein (w istocie
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rzeczy o fabule mówić możemy tylko w odniesieniu do obu „autobiografii”: Alicji B. Toklas i
Każdego z nas, w szczątkowej postaci występuje ona także w Idzie, opatrzonej podtytułem:
„powieść”), a nawet radykalniejsze jeszcze wyrzeczenie się wszelkich prób kreślenia sytuacji
czy epizodów, nie mówiąc o opisach czy tzw. szkicowaniu tła. Proza autorki The Making of
Americans sprowadza się do litanijnego nieomal rejestrowania obrotu słów czy wręcz
obracania ich jak paciorków różańca, aby wyłowić podpowierzchniowy rytm sugerujący
psychologiczne znaczenia i napięcia, częściowo tylko zawarte w polu znaczeniowym owych
słów.
Ten „automatyzm motoryczny” to jednak dopiero pierwsza warstwa artystycznych intencji
Gertrudy Stein, pierwszy jej punkt dojścia, o charakterze przede wszystkim poznawczym.
Drugi punkt dojścia ma charakter ściśle artystyczny i zasadza się na rewaloryzacji słowa
artystycznego, rewaloryzacji dokonywanej metodami ściśle poetyckimi. Dość jednomyślnie
za mikroutwór poetycki uznano słynne zdanie Gertrudy Stein, zawarte w tomie Geography
and Arts i brzmiące: „A rose is a rose is a rose” (Róża jest różą jest różą). Zdanie tak słynne –
i tylekroć wyszydzane, uznawane za skrajne dziwactwo. I tu autorka jest znakomitą
interpretatorką swych artystycznych zamiarów; pytającemu ją o sens owego zdania
studentowi z Chicago odpowiedziała:
„Czy nie rozumiecie, że kiedy język był jeszcze nowy – tak jak za czasów Chaucera i
Homera – poeta mógł brać nazwę jakiejś rzeczy i ta rzecz zaczynała żyć? Mógł wołać:
«Księżycu!», «Morze!» , «Miłości!» , i księżyc, i morze, i miłość zaczynały istnieć. I czy nie
rozumiecie, że potem minęło wiele stuleci, w czasie których napisano tysiące wierszy, i że
teraz, jeżeli poeta sięga po któreś z tych słów, okazuje się, że są one po prostu zużytymi,
literackimi frazesami?... Każde z was na pewno zna setki wierszy o różach i każde z was wie
już z całą pewnością, że nie ma w nich róży... Posłuchajcie mnie! Nie jestem idiotką.
Doskonale wiem, że w życiu codziennym nie używamy takich zwrotów: «jest... jest... jest» ,
naprawdę nie jestem idiotką, ale wydaje mi się, że w tym moim zdaniu róża jest czerwona po
raz pierwszy w poezji angielskiej od stu lat” (cytuję za Mirą Michałowską).
Wyczuwalna w tym zdaniu irytacja, spowodowana biernym oporem niektórych
czytelników przed wniknięciem w sens owych mechanicznych na pozór powtórzeń,
przybierała niekiedy u Gertrudy Stein formę ostrej riposty. Do legendy przeszła jej wymiana
zdań z Josephem Alsopem, który skłonniejszy był przyjąć autokomentarze od jej utworów i
zadał kiedyś pytanie: „Dlaczego pani nie pisze tak, jak pani mówi?” Gertruda Stein
odpowiedziała: „A dlaczego pan nie czyta tak, jak ja piszę?” Ale na szczęście nie zbrakło
krytyków, którzy potrafili wniknąć w myśl artystyczną autorki The Making of Americans i
zrozumieć nie tylko psychologiczną, ale i estetyczną funkcję szczególnej struktury jej języka
pisarskiego.
Najpełniej chyba scharakteryzował artystyczne intencje i zamiary autorki współczesny jej
prozaik amerykański, Sherwood Anderson; we wstępie do jej Geografii i sztuk pisał: „Dla
mnie dzieło Gertrudy Stein polega na odbudowie, na całkowitej rekonstrukcji życia w mieście
słów. Jakież by to było wspaniałe, jakiż byłby to ironiczny i pełen wdzięku gest bogów,
gdyby się w końcu okazało, że dzieło tej pisarki jest najtrwalszym i najważniejszym spośród
utworów wszystkich miotaczy słów naszej epoki!” Gdyż Gertruda Stein „przykłada słowo do
słowa , konfrontuje dźwięk z dźwiękiem, dąży do zgłębienia smaku, rytmu każdego z nich z
osobna. Usiłuje zrobić coś dla ludzi, którzy posługują się naszym angielskim językiem [...],
chcielibyśmy mieć takie słowa, jakie pozostawiają na wargach smak, w nozdrzach piękny
zapach, słowa grzechotliwe, które można by wrzucić do kubka i potrząsać, słowa, za których
pomocą dałoby się tworzyć ostry, metaliczny dźwięk, słowa, które – gdy spojrzeć na nie na
zadrukowanej stronie – skaczą nam do oczu, słowa tak plastyczne, że można by ich dotknąć
palcami, tak konkretne, że można by je głaskać jak policzek ukochanej” (przeł. Mira
Michałowska – i przytoczyła we wspomnianej mikromonografii).
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Inny współczesny Gertrudzie Stein pisarz amerykański, Wllliam Carlos Williams,
powiada: „Wybrała pewne słowa i po to, żeby móc jaśniej wyrazić swoją myśl, pozbawiła je
ich poprzednich znaczeń w zdaniu [...]. W tym nowym układzie słowa posiadają własną
jakość i wyzwoliły się z jarzma nauki, filozofii i wszystkich tam zasad prawa i porządku, w
którym dotychczas tkwiły [...]. Ustawiła sztukę pisania na takim planie, na którym może się
ona swobodnie zajmować własnymi sprawami, nie obciąża jej żadnym naukowym czy
filozoficznym balastem” (cytuję za Mirą Michałowską).
Jest rzeczą charakterystyczną, że te najgłębiej pojmujące istotę pisarstwa Gertrudy Stein
opinie sformułowali pisarze szukający na własną rękę najkonkretniejszego kształtu słownego
dla nazwania materii społecznej – autor powieściowej monografii Miasteczka Winesburg i
autor monumentalnego zbioru epitafiów poetyckich Umarli ze Spoon River – pisarze
pragnący wyrwać się naturalistycznej opisowości, zbanalizowanej i skonwencjonalizowanej
do cna.
Wielkość Gertrudy Stein polega wedle mnie na tym, że owe skonwencjonalizowane rygory
i automatyzmy skojarzeniowe usuwa ona nie na rzecz pustki i chaosu myślowego,
rozplenionego w znacznej części „sztuki nowoczesnej”, aspirującej do rangi „prawdy
uwolnionej” ze scholastycznych pęt, lecz na rzecz nadświadomości językowej l intelektualnej
– jest to heroiczny wysiłek intelektu odsłaniającego ukryte implikacje i uzależnienia
artykulacji słownej, a nie ześlizgnięcie się w nieartykułowany bełkot odsłaniający
barbarzyńską głupotę. Gertruda Stein jest po prostu niezdolna do odłączenia aparatu
intelektualnej samokontroli, do odłączenia całej arcyprecyzyjnej świadomości intelektualnej i
artystycznej od procesu językowej artykulacji swych przeżyć, doświadczeń i przemyśleń.
Cała redukcja, destrukcja czy też rewaloryzacja technik językowych i narracyjnych jako
sposobów badania i atakowania wrażliwości i świadomości ludzkiej, jaka została w jej
pisarstwie przeprowadzona, dokonała się za sprawą intelektu, który przerósł i przeformułował
własne możliwości i nawyki, odkrył nowe rytmy percepcyjne w psychice człowieka i wniknął
w jego wrażliwość głębiej i przenikliwiej, moim zdaniem, niż pełne rozmachu, a
powierzchowne i jałowe w gruncie rzeczy próby epatowania czytelnika „werbalizacją
pozaintelektualną” w pewnych gałęziach literatury „eksperymentalnej”, które jakże często nie
są olśnieniem bynajmniej, lecz upokorzeniem dla umysłu rozwiniętego i ukształtowanego.
Umysł taki oczekuje podniet i zachęt dla zintensyfikowania i przetworzenia zakresu swych
operacji, nie zaś dla proklamowanej przez różnych „duszeszczipatieli” i „słowopiejców”
bezzasadności i zbędności myślenia w procesie percepcji artystycznej. Pomyślmy tedy: róża
jest różą jest różą ...
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Międzysłowie VII
Gertruda Stein – podobnie jak przedtem Henry James i jak współcześni jej poeci, Eliot i
Ezra Pound – większą część twórczego życia spędziła poza swą amerykańską ojczyzną (T.S.
Eliot zerwał wręcz pępowinę łączącą go ze Stanami i naturalizował się w Anglii; przenosin w
przeciwnym kierunku nieco później, już u progu drugiej wojny światowej dokonali
Christopher Isherwood i Wystan Hugh Auden!). Drugi z najśmielszych reformatorów i
odnowicieli prozy amerykańskiej, William Faulkner (1897–1962), Amerykę opuszczał rzadko
i raczej niechętnie, pozostając do końca życia i w całym swym pisarstwie „pisarzem
powiatowym”. Tyle że ów powiat stworzył sobie sam.
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Wilhelm Zdobywca
Yoknapatawpha
Monografiści i krytycy Faulknera rozszyfrowali rzeczywisty pierwowzór krainy
Yoknapatawpha, w której toczy się akcja większości utworów Williama Faulknera, i zdołali
ustalić, że powieściowe Jefferson – to miasto Oxford, w okręgu Lafayette, w stanie Missisipi,
skąd wywodzi się pisarz. Zdołali ustalić więcej jeszcze: zbadali tradycje rodzinne Faulknera,
stwierdzili, że zachodzą pewne analogie między nimi a znaną z jego książek rodziną
Sartorisów. Wywiedli też stamtąd rodowód artystyczny autora Zaścianka – przypomnieli, że
dziad Faulknera był autorem kilku publikacji literackich, że talenty artystyczne trafiały się też
w rodzinie matki.
Ale Faulkner nie był „opisywaczem”, kraina Yoknapatawpha jest utopią, snem poetyckim i
tragicznym. Snem – dodajmy – śnionym przez całe życie, konsekwentnie i wytrwale
rozwijanym w pisarskiej wyobraźni i opowiadanym w coraz to nowych wersjach. Ta dążność
zdaje się określać dramaturgię narracyjną poszczególnych utworów. O formowaniu się
kształtu kompozycyjnego Wściekłości i wrzasku (1929), o sposobie podania opisanej w tej
powieści intrygi rodzinnej powiedział kiedyś autor:
„I usiłowałem to opowiedzieć poprzez jednego brata, ale to mnie nie zadowoliło. To była
pierwsza część. Próbowałem z pomocą drugiego brata l to mnie też nie zadowoliło. To była
część druga. Próbowałem z trzecim bratem, ponieważ Caddy była nadal zbyt piękna dla mnie
i zbyt wzruszająca, aby doprowadzić ją do tego, by opowiedziała, co się działo. Byłoby
ciekawiej popatrzeć na nią oczyma innych, pomyślałem sobie. I to mi się również nie udało, i
spróbowałem sam opowiedzieć, co się stało, w czwartej części, ale to też się nie udało ... i
potrzebowałem czterystu stron, aby wyjaśnić, dlaczego ona była taka dzielna, wspinając się
na to drzewo, by popatrzeć w okno. Był to dla mnie bardzo wzruszający obraz” (cytuję za:
Franiszek Lyra, William Faulkner, Warszawa 1966).
Ale ta swoista, perfekcjonistyczna dążność określa także dramaturgię wewnętrzną całej
niemal twórczości Faulknera. Powiedział on był kiedyś, że każdy autor ma właściwie do
opowiedzenia jedną historię – i swą sztukę pisarską podporządkowuje temu, aby opowiadać ją
coraz to inaczej i coraz lepiej. W każdym razie formuła ta wydaje się odnosić do pisarstwa
samego Faulknera, które jest wielką, wielowątkową i niezmiernie zróżnicowaną wewnętrznie
opowieścią o krainie Yoknapatawpha, o jego własnej prywatnej utopii.
Faulkner napisał swą pierwszą powieść, Żołnierską zapłatę (1926), kiedy miał lat
trzydzieści; była to druga w ogóle w życiu publikacja książkowa po wydanym własnym
nakładem tomie poetyckim The Marble Faun. Powieść ta wprowadza nas w atmosferę
antywojennego protestu moralistycznego, podyktowanego doświadczeniami pierwszej wojny
światowej. Faulkner podejmie tę problematykę parokrotnie jeszcze (w nowelach i w słynnej
Przypowieści) – zawsze upominając się o sens złożonej przez walczących ofiary. Ogrom
cierpień wojennych powinien być, jego zdaniem, ceną odkupienia, a jest ceną wzgardzoną i
daremną. Współżycie społeczne ludzi nie uwolniło się od obłudy i podłości, a ludzie, którzy
przeszli front i nauczyli się najwyżej cenić braterstwo, nie mogą odnaleźć miejsca w tym
nikczemnym, nie robiącym sobie nic z bolesnej lekcji wojennej świecie. Porucznik Mahon
odejdzie w cień cmentarza, podchorąży Lowe nie znajdzie miłości i odejdzie w nieznane.
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I w tym właśnie punkcie Żołnierska zapłata wprowadzi nas w drugi istotny, stały wątek
twórczości Faulknera. Jest to skomplikowany kompleks spraw miłości, wierności i honoru,
przewijający się przez wiele jego utworów (klasyczna nowela „Honor”). Niektórzy krytycy
amerykańscy mówią o antyfeminizmie Faulknera – niedobre to chyba określenie, twórczość
autora Zaścianka nie zawiera żadnych elementów inwersji, które na ogół tworzą klimat
antyfeminizmu; piękna postać Margaret z omawianej powieści zaprzecza wręcz wszelkim
takim pomówieniom. Ale jest prawdą, że – aż po najczarniejsze karty Azylu (1931) czy sceny
z Requiem dla zakonnicy (1951) – przewija się w twórczości Faulknera purytańskie
oskarżenie kobiecej niewierności. Przewrotną cielesność odkrywa pisarz w powiewnej postaci
Cecily, niewiernej narzeczonej porucznika Mahona – ale też postać Jonesa każe dostrzegać,
że winą za rozpasanie seksualne obciąża pisarz w równej mierze obie płci, miłość zaś Emmy
do Donalda ma wszelkie cechy dojrzałego i pełnego, wiernego uczucia. Pierwsze wcielenie
literackie tego motywu pozwala więc zrozumieć, że poprzez wynikłe z purytańskiej tradycji
oskarżenie moralistyczne przebija w istocie żarliwa troska o czystość i szczerość stosunków
między ludźmi, o kultywowanie „żołnierskiego” braterstwa w obliczu wszelkich,
najtrudniejszych nawet do racjonalnego uporządkowania prób i konfliktów życiowych.
Kolejnymi manifestacjami pisarskimi „skłócenia z życiem”, negacji współczesnej
rzeczywistości amerykańskiej są takie książki Faulknera, jak nie znana u nas powieść
Mosquitos (1928) czy znane u nas Dzikie palmy (1928) – obie były rozprawą z
konformizmem moralnym środowisk intelektualnych i artystycznych. Pokrewna
problematyka wypełnia też potężny blok jego arcydzieł zapoczątkowany Wściekłością i
wrzaskiem, a obejmujący Azyl, Światłość w sierpniu (1932), Absalomie, Absalomie (1936),
trylogię złożoną z powieści: Zaścianek (1940), Miasto (1956) i Rezydencja (1950), oraz
Intruza (1948), Sartorisa (1929), a także opowiadania ze zbiorów Niepokonane (1948), Wielki
las (1956) i innych, układające się w kilka wyraźnych cyklów. W tych utworach stworzy
pisarz kronikę dziejów krainy Yoknapatawpha, która to kronika stanie się Faulknerowskim
modelem świata, Faulknerowską tragiczną utopią.
Ten model narodzi się w powieści Wściekłość i wrzask (1929), która jest jednocześnie
pożegnaniem młodości i otwarciem okresu dojrzałości pisarskiej Faulknera. Co więcej, zdarza
się spotykać u poważnych krytyków pogląd, iż jest to najdoskonalsza pod względem
artystycznym i najbardziej ambitna powieść pisarza.
Trudno oczywiście udowodnić te opinie, ale nie ulega wątpliwości, iż Wściekłość i wrzask
jest pierwszą powieścią w pełnym tego słowa znaczeniu „faulknerowską”.
Kraina Yoknapatawpha (nie od razu zresztą nazwana tym imieniem, ale od początku
dokładnie ulokowana, w „rodzinnym” hrabstwie Faulknera), po raz pierwszy przetwarza się w
tej powieści w model ogólny rzeczywistości ludzkiej, w rzeczywistość paraboliczną, w której
jeden powiat amerykański staje się uniwersalistycznym modelem świata.
Pierwsza to też powieść Faulknera, w której zarysowują się osobowości jego bohaterów –
już uprzednio, co prawda, pojawiają się pewne postaci i nazwiska (przede wszystkim
Sartorisowie), zyskujące z czasem prawo obywatelstwa w jego utworach, ale tu dopiero
właściwie spotykamy typy, które staną się „ludźmi Faulknerowskimi”, tak jak kraina
Yoknapatawpha jest jego światem. Będą to ludzie przygnieceni i zdławieni brzemieniem
wewnętrznego cierpienia, bólu i rozpaczy, przewin własnych i cudzych, pokutujący za
grzechy świata, które nie dają się właściwie niczym odkupić.
Właśnie: Wściekłość i wrzask jest z pewnością jedną z najgłębiej tragicznych powieści
Faulknera. Głosi ten tragizm już samym tytułem, nawiązującym do klasycznych wersetów z
Szekspirowskiego Makbeta, które cytuję w ciągle chyba nieprześcignionym tłumaczeniu
Józefa Paszkowskiego:
Życie jest tylko przechodnim półcieniem,
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Nędznym aktorem, który swoją rolę
Przez parę godzin wygrawszy na scenie
W nicość przepada – powieścią idioty,
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.

Jedna część tej powieści jest monologiem szaleńca, ściślej mówiąc – debila, kaleki, który
snuje monolog wewnętrzny (gdzie rozbite zostają nawet gramatyczne kanony języka), debila
nie umiejącego dociec związków przyczynowych między wydarzeniami, ale reagującego na
nie z nadprzeciętną wrażliwością i obsesyjnymi urazami. Cala powieść zresztą wywodzi się
(jak to wyznał autor Malcolmowi Cowleyowi) z obsesyjnego obrazu „zabłoconych majtek
siedzącej na gruszy małej dziewczynki, która przez prześwit między gałęziami przygląda się
odbywającemu się właśnie pogrzebowi swej babki i opowiada to wydarzenie braciom
stojącym pod drzewem”. Powieść zrodziła się z owych notorycznie podejmowanych prób jak
najwierniejszej odpowiedzi na pytanie, „kim były te dzieci, co porabiały i dlaczego majtki
dziewczynki były zabłocone”. Próba rozszyfrowania tego obsesyjnego obrazu doprowadziła
pisarza do skonstruowania owej rzeczywistości, w której niepodobna dopatrzeć się żadnego
ładu ani sensu. A z kolei dramatis personae, ludzie uczestniczący w tym dramacie, są
właściwie wszyscy napiętnowani znamieniem dekadencji, upadku, degeneracji, nikt przecież
spośród Comptonów nie zdoła uniknąć tragicznego losu, zagłady i upadku.
Ta wymowa powieści czy też – jak to się dziś zwykło mawiać – jej „przesłanie”, z
konieczności uproszczone w krytycznej interpretacji, wyrażone jest oczywiście nie tylko
wprost, ale zostało starannie zaszyfrowane w skomplikowanym systemie narracji różnych
osób, nie ogarniających swym pojmowaniem skali przedstawianych wydarzeń. Swą
powściągliwą dyskrecję pisarską scharakteryzował kiedyś nader trafnie sam Faulkner:
„Pamiętajcie, że wszystko, co Tołstoj powiedział o Annie Kareninie, to to, iż była piękna i że
mogła widzieć w mroku jak kot. To było wszystko, co o niej powiedział. A każdy człowiek
ma własne wyobrażenie o tym, co jest piękne. I najlepiej właśnie wziąć gest, przedstawić cień
rzucony przez gałąź i niech umysł czytelnika wyobrazi sobie drzewo”. Tą metodą właśnie
tworzy autor wizję „zagłady rodu Comptonów”, przedstawioną przez jego członków w różny,
im właściwy, a sprzeczny z widzeniem tych spraw przez innych ludzi sposób. Sprzeczności w
relacjach, ściśle określonych datami, służą właśnie do stworzenia swoistego cyklu
autoportretów odsłaniających wielorakie odmiany samozakłamania, w jakie pogrążają się ci
ludzie. A owe daty – 7 kwietnia 1928, 2 czerwca 1910, 5 kwietnia 1928 i 8 kwietnia 1928, jak
widać, ułożone są w systemie narracyjnym powieści nie wedle porządku chronologicznego.
Konstrukcję powieściową otwierają trzy najważniejsze bodaj dni w kalendarzu
chrześcijańskim; w roku 1928 bowiem na dzień 8 kwietnia przypadała Wielkanoc, są to więc
dni męczeństwa, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. William Barret w studium Time of
Need (New York 1973), podchwytując kontrast między znaczeniem tych wydarzeń w myśli
chrześcijańskiej a nikczemnością zdarzeń, jakie dokonują się w owe dni w życiu rodzinnym
Comptonów, stwierdza iż „Wściekłość i wrzask jest, wedle wszystkiego, co mi wiadomo,
zapewne najpotężniejszym spośród kiedykolwiek spisanych świadectw absurdalności
egzystencji ludzkiej” – i wysuwa tezę, iż „wizja Faulknera cofa się przed chrześcijańską
nadzieją do najstarszego i najokrutniejszego pesymizmu starożytnych Greków,
przeświadczonych, iż «lepiej byłoby nigdy się nie narodzić»”. Wedle Barreta, werset
Szekspirowski, z którego Faulkner zaczerpnął tytuł do swej powieści, potraktowany został
dosłownie i posłużył do „stworzenia dzieła sztuki, którego sama forma byłaby ucieleśnieniem
Makbetowskiego osądu”.
Zwraca też krytyk uwagę, iż te same trzy dni męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego
wyznaczają chronologię Boskiej Komedii. Ale: „Poszukiwania Dantego kończą się wizją
błogosławioną – tą wizją, w której oglądamy bezpośrednio Naturę Boską i podlegamy
pełnemu z nią zjednoczeniu. Dante kończy swój utwór wyobraźnią Boga; powieść Faulknera
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zaczyna się i zamyka wyobraźnią idioty. Cóż mówi ten gwałtowny kontrast o sześciuset
latach cywilizacji zachodniej, które oddzielają te dwie wizje?”
I tu właśnie wkraczamy w sedno moralistyki Faulknerowskiej. Określano ją nieraz jako
szczególną, „południową” odmianę kalwińskiego purytanizmu, w inny sposób niż łowcy
czarownic z Salem tropiącą tak samo rozumiane zło, tę samą niedoskonałość natury ludzkiej.
Jest to tylko jednak część prawdy – bez wątpienia, Faulkner dziedziczy tę tradycję myśli
amerykańskiej (podobnie jak wiele innych jej pierwiastków – także, na przykład,
sarkastyczny humor Marka Twaina!), ale nie da się do niej sprowadzić, nie da się zamknąć w
jej ramach ani zakwalifikować jako jej kontynuator.
W tej sformalizowanej konstrukcji alegorycznej, jaką jest dzieło Faulknera – właśnie od
Wściekłości i wrzasku poczynając –szczególną rolę odgrywa opozycja między
psychoanalitycznym determinizmem instynktów ludzkich a chrześcijańską koncepcją wolnej
woli, zdolnej wydźwignąć człowieka z upadku. Jeśli Barret upatrywał w egzystencjalnej
rozpaczy Wściekłości i wrzasku powrót do najodleglejszych źródeł antycznego tragizmu,
ścieżkę ku temu wskazała Faulknerowi najpewniej szkoła psychoanalityczna – i psychologia
głębi – szukająca archetypów zachowań i postaw ludzkich w owym „dnie studni niepamięci”
u początków ludzkiej cywilizacji. Jeśli do tego dodać zaświadczone w wyznaniach własnych
pisarza studia nad Platonem i mitologią grecką, Swinburne'em i Shelleyem, a także
niewątpliwe wpływy koncepcji ewolucjonistycznych Darwina na poglądy Faulknera o
ukształtowaniu się natury ludzkiej, utworzymy sobie obraz dość osobliwego konglomeratu
różnych tradycji i sposobów myślenia skojarzonych z wyniesioną z tradycji rodzinnych
kalwińską koncepcją predestynacji.
Ale jeśli myśliciel czy kaznodzieja o tak eklektycznym systemie norm i motywacji
moralnych byłby nas najpewniej śmieszył – Faulkner wzrusza nas i przejmuje do głębi,
przeraża i zachwyca. I dzieje się tak nie tylko za sprawą sztuki, za sprawą owej „magii
słowa”, która przetopiła te różne pierwiastki w jeden szlachetny stop; przyczynę owej
autentyczności moralnych poglądów i wyobraźni pisarza widzieć trzeba w tym, że nie
„dostraja” on, nie dopasowuje zachowań i postaw ludzkich do żadnego założonego z góry
systemu lub wzorca. Przeciwnie – w różnych szkołach i sposobach myślenia odnajduje
wyobrażenia, normy i sugestie moralne, które pozwalają mu bliżej poznać poszczególne
sytuacje czy motywy ludzkiego postępowania. I zawsze te różne „klucze” wykorzystywane są
we wspólny wszystkim dziełom pisarza, jego własny artystyczny sposób, podporządkowane
prawom i regułom jego własnego myślenia.
Świat Faulknerowski, który się w tej powieści narodził, to zatem świat konający, podległy
procesowi unicestwienia czy też raczej samounicestwienia. Jest rzeczą znamienną, że ten
upadek przyniosła tradycyjnemu światu Południa nie przegrana wojna, ale powojenna,
dyktowana „jankeskimi” prawami „rekonstrukcja” procesu dostosowywania patriarchalnych,
przeżytych już form współżycia społecznego mieszkańców krainy Yoknapatawpha do reguł
„wolnego rynku”. Mit jankeskiego nieograniczonego postępu runął, rzeczywistość ujawniła
swe utajone antagonizmy wewnętrzne i zaczęła się domagać zmian. Jedną z możliwych zmian
stał się powrót do przedsecesyjnej przeszłości, „ucieczka – jak pisze Robert Penn Warren we
wstępie do zbioru studiów Faulkner – Collection of Critical Essays (New York, 1966) – od
historii przeżywanej do historii kontemplowanej, od historii jako działania do historii jako
rytuału”. Stąd właśnie w twórczości Faulknera rozwinie się koncepcja idealizacji dawnej,
patriarchalnej przeszłości Południa, stąd również w rodzinie Snopesów (której przedstawiciel
pojawia się już we Wściekłości i wrzasku) zostaną zsyntetyzowane wszystkie ujemne, złe
cechy mentalności i postawy jankeskiej.
Szczególnie sugestywnym ucieleśnieniem artystycznym tej idealizacji przeszłości są
opowiadania Williama Faulknera, bezsprzecznie jedne z najznakomitszych w całej
nowelistyce światowej wieku XX. Niekiedy wyraża się ona w tych nowelach wprost, w
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sposób nieledwie deklaratywny; w jednym z opowiadań z cyklu Wielki las narrator
wspomina:
„Dawniej zwykliśmy dojeżdżać wozami z bronią, pościelą, z psami myśliwskimi, z
żywnością, z whisky; młodzi podówczas umieli noc całą i dzień następny w zimno, w deszcz
powozić i wciąż w tym deszczu rozbić potem obóz, spać w mokrych kocach i zerwać się z
rana, ledwie świt nastał, a zwłaszcza umieli dobrze polować. Były niedźwiedzie. Człowiek
mógł ubijać łanie, jelonki, nie tylko jelenie, a po południu, żeby wypróbować zręczność i oko,
strzelaliśmy sobie już z pistoletów do dzikich indyków, któreśmy całe prócz piersi dawali
psom na pożarcie. Lecz tamte czasy dawno przeminęły. Teraz jeździmy tam samochodami
coraz to szybciej, bo wciąż z roku na rok szosy są lepsze, a droga jest dłuższa. Wielkiego lasu,
gdzie biega zwierzyna, co rok ubywa jak lat mego życia, aż oto jestem ostatni z tych
wszystkich, co tam jeździli wozami zwykłymi, świetnie to znosząc, chociaż za mułami w
obłokach pary, w deszcz, po gołoledzi, jechali dobę; teraz tam ze mną jeżdżą ich synowie,
nawet wnukowie. I jestem dla nich starym Wujem Ike, który ukończył już lat osiemdziesiąt,
przy czym niewielu się interesuje, jak dawno temu; raczej obchodzi ich jedynie to, co ja wiem
także: żem już nie powinien jeździć tam z nimi nawet samochodem” (przeł. Zofia Kierszys).
Takie poniżenie amerykańskiego „dziś” wiąże się ściśle z drugim zasadniczym wątkiem
tematycznym Faulknera. Oto w wielu utworach – w tomie nowel Niepokonane, w
powieściach Absalomie, Absalomie i Sartoris – podejmuje autor tematykę wojny stanów
północnych z południowymi, która toczyła się w sześćdziesiątych latach ubiegłego stulecia;
celem jej było wyzwolenie Murzynów z pęt niewolnictwa, w jakich utrzymywano ich na
wielkich plantacjach na Południu, ale istotnym, choć ukrytym powodem była chęć
przełamania feudalnego oporu południowej części kraju, uwolnienia siły roboczej spod
niewolniczego przymusu, aby poddać ją ekonomicznemu przymusowi wyzyskiwanej pracy.
Obiektywny postęp historyczny stał wtedy po stronie przemysłowej, kapitalistycznej Północy,
której ideologiem był Lincoln, przeciw feudalno–niewolniczemu Południu.
Ale kiedy Faulkner podejmuje tematykę tej wojny, poza obiektywnym procesem
historycznym dostrzega umacniające się zdziczenie. Oskarżając je, idealizuje minioną
przeszłość, pisze o niej jako o patriarchalnej idylli. To nieprawda oczywiście; prawdę o
niewolniczym Południu ukazały dokumenty, autobiografie zbiegłych i zbuntowanych. Ale ta
poetycka legenda Faulknera o przeszłości różni się czymś przecież od ckliwego romansu
Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem, nie jest bowiem bezkrytycznym chwaleniem
przeszłości. Staje się także jej osądem.
Proces kształtowania się tego mitu w twórczości Faulknera jest właściwie procesem
samopoznania, samouświadomienia przez pisarza natury i funkcji mitu. Widać to bodaj
najwyraźniej w artystycznym ucieleśnieniu tego samopoznania w trylogii Zaścianek – Miasto
– Rezydencja.
W napisanym w roku 1940 Zaścianku, sprawą zamkniętej przeszłości jest dawna,
ekstrawagancka, a zarazem pełna poezji świetność rezydencji starego Francuza; targane dziką
żądzą zysku hieny ludzkie walczą o „skarby”: srebra stołowe, monety, biżuterię, powierzone
ziemi przed laty, kiedy zbliżała się tu armia Jankesów z północy, teraz wykopane przy blasku
księżyca. Jeszcze nikczemniejsze hieny ludzkie polują na pięćdziesiąt dolarów pozostałych w
kieszeni właściciela rezydencji, zastrzelonego z zemsty i pochowanego najpierw w
wypróchniałym pniu starego dębu, a później na dnie sadzawki. Stare farmerskie – jak bardzo
chciałoby się powiedzieć: zaściankowe – obyczaje kruszeją; w ustabilizowane, respektujące
wzajemne prawa środowisko zaścianka wdziera się rodzina Snopesów, skrzywdzonych i
poniżonych – w ponurym odwecie krzywdzących i poniżających, biorących wściekły odwet
na okrutnym losie. Beznamiętny i bezwzględny dorobkiewicz, morderca strzelający z
zasadzki, debil–sodomita owładnięty przerażającym uczuciem do krowy, wreszcie kowboj
teksaski handlujący wściekłymi kucami – zakłócają spokój farmerów, myśliwych, hodowców
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bydła. Piękne ciało dojrzewającej dziewczyny, czekające spokojnie spełnienia swych
biologicznych przeznaczeń, stanie się towarem kupionym na dogodnych warunkach,
pomnażającym majętności nabywcy.
Ta opowieść jest w istocie pożegnaniem zaścianka. W siedemnaście lat później ukaże się
powieść Miasto, w dziewiętnaście – Rezydencja. Nawiąże pisarz w obu tych książkach do
postaci Flema Snopesa i jego żony Euli, wprowadzonych do krainy Yoknapatawpha po raz
pierwszy w Zaścianku, stworzy z tych książek cykl, trylogię epicką, odsłaniającą przed
bohaterami piekło poniżenia i okrucieństwa, zepsucia i nikczemności, właściwych
współczesnemu życiu. Jeszcze późniejszym nawiązaniem do postaci z zaścianka będzie
ostatnia, napisana tuż przed śmiercią pisarza powieść Koniokrady (1962).
Ale zarazem we wszystkich książkach Faulknera, im bardziej dramatyczna staje się wizja
współczesności, im ostrzejsza staje się jej ocena – tym wyraźniej pęka i rozsypuje się owa
utopia Szczęśliwego Południa. Pęka w powieści Intruz, ukazującej klasyczne „polowanie na
Murzyna”. Pęka w niektórych nowelach (Niepokonane) ukazujących wielką falę ludności
murzyńskiej, jaka ruszyła na Północ, kiedy tylko proklamowano zniesienie więzów
poddaństwa, nie odczuwała ich bowiem bynajmniej jako „więzów rodzinnych”.
I wtedy pozostaje Faulknerowi już tylko ironia – tak jak Poemu czy Eliotowi. Ironiczne
nuty i podteksty znajdziemy nawet w utworach pozornie mistycznych, choćby w
Przypowieści budującej analogie między cierpieniami kaprala amerykańskiego w roku 1918 a
męczeństwem Chrystusa; nie mówiąc już o „bluźnierczym”, wedle niektórych, Requiem dla
zakonnicy.
Wraz z upadkiem mitu „złotego wieku”, jakiego przykładem miałoby być stare Południe, a
raczej – i ściślej – wraz z jego negowaniem przez samego pisarza, dokonuje się w jego
twórczości proces rozkładu historycznych wyznaczników czasu powieściowego. Przede
wszystkim zanika kategoria teraźniejszości. Jean Paul Sartre w swym studium Czasowość u
Faulknera zwrócił uwagę na to, iż Faulknerowska „teraźniejszość to jedynie pozbawiony
jakichkolwiek reguł zgiełk, miniona przeszłość” (przeł. Janusz Lalewicz). Można się w tej
koncepcji dopatrzyć zbieżności z poglądami wielu innych pisarzy na teraźniejszość jako
przeszłość, choćby z tytanicznym „poszukiwaniem czasu utraconego” przez Prousta. Ale
koncepcja Faulknera jest jednak od nich radykalnie odmienna. Dla Prousta przeszłość istnieje
w doświadczeniu indywidualnym jako zespół nawyków i doznań osobistych każdego
człowieka. „Dla Faulknera – pisze Jean Pouillon w studium Czas i przeznaczenie u Faulknera
(Faulkner, op. cit.) – to nie tylko moja przeszłość włącza się i zespala najpełniej jak może z
przeszłością zewnętrzną; podlega temu przeszłość każdego z nas, przeszłość nas wszystkich.
Ludzie Faulknera są prawdziwi tylko w swej przeszłości. Oni nie wspominają swej
przeszłości, oni nią żyją, gdyby bowiem przeszłość dawała się przypominać, jak u Prousta,
musiałaby się dać oddzielić od dokładnie rzeczywistej teraźniejszości [...]. Ponieważ
chronologia czasowa istnieje dla Prousta, musi on odliczać i tłumaczyć nieregularne momenty
pamięci zmierzające do jej zdezintegrowania, podczas gdy dla Faulknera chronologia jest
niczym, a przeszłość jest w istocie teraźniejszością. Proust żyje w dwóch czasach, w czasie
chronologicznym i czasie odtwarzanym. Jego analiza rodzi się w konfrontacji ich obu, kiedy
rzeczywistość subiektywna przenika rzeczywistość obiektywną. Ale ponieważ Faulkner
odrzuca czas chronologiczny, nie ma czego analizować. Rzeczywistość subiektywna
pochłania wszystko i staje się fatum, zintensyfikowanym przez unicestwienie wszelkich
przeciwstawień”.
W tym interesującym wywodzie godne uwagi jest także wyjaśnienie, dlaczego Faulkner
unicestwia chronologię. Aby to zrozumieć, krytyk francuski wprowadza rozróżnienie między
świadomością a wiedzą. „Faulkner opowiada się za tą pierwszą; świadomość jest
nieunikniona, podczas gdy wiedza jest jedynie możliwością [...]. Chronologia, będąc
późniejszym organizowaniem życia, przynależy do dziedziny wiedzy. Jest formą
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intelektualnego uwolnienia się od przeznaczenia; zapewnia nas, że przeszłość jest naprawdę
przeszłością, nawet kiedy odczuwamy jej ciśnienie na teraźniejszość. Bohaterowie Faulknera
nie zaznają takiego wyzwolenia, które samo w sobie jest raczej dowolną niż konieczną
kategorią ludzkiego myślenia [...]. Przeznaczenie u Faulknera jest przeciwstawne
geometrycznym stosunkom między usytuowanymi chronologicznie momentami”.
Takie właśnie pojmowanie czasu tkwi u podstaw swoistej struktury narracyjnej utworów
Faulknera. Günter Blocker (William Faulkner, również w cytowanym wyżej tomie)
spostrzega, iż negliżowanie chronologicznie uszeregowanego czasu nadaje prozie Faulknera
znamię swoistej naiwności, a nawet jakby „bezmyślności”. Stąd – jego zdaniem – „Faulkner
nigdy nie eksperymentował z formą powieściową, on ją po prostu odrzucał. Dawał się
ponosić sile, dynamice i naturalnej pasji swych wizji. Jest on naprawdę męskim talentem
literatury nowoczesnej. Bolesnym Proustowskim ćwiczeniom artystycznym, Joyce'owskim
utrapieniom intelektualnym, Tomasza Manna mieszczańskiemu upodobaniu dla sztuki,
Poundowskiej konstruktywnej mimikrze form Faulkner przeciwstawia spontaniczną niejako
moc twórczą. Nie potrzebuje on zgłębiać znamion mitu w wytworach kultury; jest wśród nich
jak u siebie w domu. Nie musi najpierw otwierać pierwszej strefy świadomości; przynależy
do niej. Jego siła leży po drugiej stronie ścisłego rozumu, jego wewnętrzna miara przerasta
wszelkie miarki, a jego jasność panuje nad mrokami... U niego marzenie i tworzenie są
jednym. Zbawienia, jakie przynosi, nie odnajduje się poprzez przydawanie alegorycznych
obrazów. Zawiera się ono w tym, że pozwala nam marzyć wraz z nim, rozpaczać i doznawać
pocieszenia, doznawać wstrząsów grozy i łaski nadziei”. Dlatego właśnie błędy (których mu
naliczono co niemiara) są jego siłą, a jego metody artystycznej ani jego stylu nie da się
zaklasyfikować do żadnego nurtu ani żadnej szkoły pisarskiej.
Ale wróćmy jeszcze do procesu formowania się trylogii Zaścianek – Miasto – Rezydencja.
Jak informuje Peter Swiggart w eseju The Snopes trilogy (w tomie Modem American Fiction,
New York 1963), jej tom pierwszy oparty jest na kilku nowelach publikowanych osobno na
początku lat trzydziestych; zebrał je pisarz i przetworzył w powieściową całość w roku 1940.
Następny tom, Miasto, wchłonął z kolei dwie dalsze nowele napisane w tym samym czasie,
ale pisarz rozwinął je i przetworzył w drugie ogniwo swego powieściowego cyklu dopiero w
siedemnaście lat po ukazaniu się Zaścianka. Był to dla Faulknera okres niełatwy i nie
sprzyjający pisaniu, okres pewnego kryzysu twórczego, niepokoju i niepewności o trwałość
jego pozycji w literaturze, niepewności zagłuszanej alkoholem. Trzecie, ostatnie ogniwo
cyklu, Rezydencja, wydane w dwa lata po Mieście, w roku 1959, nie było wprawdzie oparte
na żadnym znanym uprzednio utworze Faulknera, ale w nocie wstępnej do tej powieści
informował autor, iż jest to „końcowy rozdział, podsumowanie pracy pomyślanej i
rozpoczętej w roku 1925”.
Pisana taką metodą trylogia Faulknera ma kształt swoisty, odbiegający od klasycznych
kanonów kompozycyjnych cyklu epickiego. Stanowi ona jak gdyby mozaikę ułożoną z
poszczególnych całostek nowelistycznych. I może właśnie dzięki temu charakterowi
artystycznemu trylogia, w moim przekonaniu, dzieło Faulknera scala i integruje. Nowele i
powieści Światłość w sierpniu, Azyl i Absalomie, Absalomie, utwory najwcześniejsze, jak
Żołnierska zapłata, i najpóźniejsze, jak przedśmiertne Koniokrady – tu, w trylogii, znajdują
swój układ odniesienia, swą topografię, chronologiczną siatkę wydarzeń, systematykę
ukazanych przez pisarza zjawisk i procesów. Nawet Dzikie palmy czy Mosquitos, tematycznie
odległe od zasadniczego bloku utworów Faulknera, są po prostu próbą ucieczki czy raczej
chwilowego oderwania od świata, który sobie pisarz stworzył, od owej krainy
Yoknapatawpha, która jest jego rajem i jego piekłem, jego wyobrażeniem o świecie. Właśnie
w trylogii to wyobrażenie nabiera z woli pisarza form epickiej syntezy.
Tu również, w trylogii, najbardziej chyba rozwinął Faulkner swoje moralistyczne
koncepcje, tkwiące korzeniami gdzieś w otchłaniach purytanizmu i zakładające, że seks i
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ogniskująca wokół siebie główne jego napięcia kobieta są znamionami i nosicielami zła,
burzącego do reszty ład moralny życia. Omnipotencja erotycznej władzy Euli Varner nad
ludźmi, datująca się jeszcze z okresu jej szkolnego dzieciństwa i przekazana dziedzicznie jej
córce, Lindzie, jest najdosłowniejszym chyba w twórczości Faulknera wykładnikiem
moralistycznej pasji tego pisarza, mocującego się z najpotężniejszymi żywiołami ludzkiej
natury z żarliwością przywodzącą na myśl średniowiecznych egzorcystów.
Ostatnią książką, którą Faulkner napisał – i zdołał jeszcze opublikować przed śmiercią –
była żartobliwa i kpiarska powieść Koniokrady. Wspomnienie jakiejś chłopięcej wyprawy do
miasta z szoferem dziadka, samochodem uprowadzonym bez jego zgody, stało się w tej
powieści punktem wyjścia nie tylko dla fantastycznej zgoła wizji niesamowitych przygód,
konnych wyścigów i tajemniczych sposobów, za pomocą których leniwą szkapę przemienić
można w rączego kłusaka. Daje ono także asumpt do stworzenia kolejnej wizji owego
zmyślonego przecież, wyidealizowanego w pisarskiej wyobraźni hrabstwa Yoknapatawpha,
które ginie i odchodzi w mrok przeszłości, sprzedane przez bankierów, odarte przez
jankeskich dorobkiewiczów ze wszystkich swych uroków i wartości. Metaforycznej rangi
nabiera w tym zakresie właśnie samochód, symbol nowoczesnej, bezdusznej cywilizacji;
„zdawać by się mogło – czytamy w tym powieściowym wspomnieniu o czasach, kiedy
samochód dziadka, kupiony ze szczególnych powodów ambicjonalnych, był jedynym
samochodem w mieście – że wbrew temu, iż dziadek przez całe życie twardo i nieugięcie
przeciwstawiał się i wprost nie chciał uznać wieku mechanizacji, było mu jednak dane u
progu tej epoki ujrzeć coś, co wydało mu się koszmarem sennym: wizje wielkiej,
nieogarniętej przyszłości naszego narodu, w której podstawowym elementem gospodarki i
powodzenia będzie masowa produkcja „pudełek na czterech kółkach z motorem w środku „
(przeł. Ewa Życieńska; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z tej powieści).
A kiedy po kilku dniach włóczęgi i przygód, przerastających z pewnością zdolność
pojmowania i odporność psychiczną jedenastoletniego chłopca (nawiasem mówiąc, jeden z
głównych uroków tej powieści polega na tak umiejętnym rekonstruowaniu jego spostrzeżeń,
by nie uronić ani odrobiny z ich naiwnego wdzięku, a zarazem umieć ocenić je z dystansu
minionych lat), narrator powieści wraca zgnębiony do domu i pragnie zrzucić z siebie bagaż
wyniesionych z tej wyprawy przeżyć, pragnie wrócić do okresu beztroskiego dzieciństwa,
dziadek rozprasza jego złudzenia:
„Nigdy się niczego nie zapomina. Nic nigdy nie ginie”. I tłumaczy: „Dżentelmen nigdy nie
zapomina swojej przeszłości. Dżentelmen potrafi przeżyć wszystko. Potrafi wszystkiemu
spojrzeć w oczy. Dżentelmen przyjmuje odpowiedzialność za swoje czyny i bierze na swoje
barki ciężar ich konsekwencji, nawet jeśli sam nie był inicjatorem tych czynów, ale poszedł
na ustępstwo, nie powiedział « nie» , choć wiedział, że powinien był to zrobić”. A kiedy
chłopiec rozpłakał się pod brzemieniem tej nagle uświadomionej odpowiedzialności, dziadek
dodał po chwili: „Chyba już się wypłakałeś. A teraz idź i umyj twarz. Dżentelmen też płacze,
ale zawsze potem myje twarz”.
Cała twórczość Faulknera była wyrazem tej właśnie swoiście pojmowanej, sformułowanej
w Koniokradach przez dziadka zasady ponoszenia odpowiedzialności za wszystkie
doświadczenia i obserwacje, za przeżycia i wyobrażenia całego życia ludzkiego, które trzeba
w pełni zrozumieć i przyjąć na siebie.
W słynnym – i jedynym wiarogodnym – wywiadzie powiada Faulkner Cowleyowi (który
te słowa przytacza w swej książce Writers at Work): „Lubię myśleć o świecie, który
stworzyłem, jako o rodzaju klucza do całej rzeczywistości, dlatego, choć ten klucz jest mały,
gdyby został mi odebrany, cala rzeczywistość by runęła. Moja ostatnia książka będzie księgą
Wilhelma Zdobywcy, złotą księgą krainy Yoknapatawpha. Wtedy złamię ołówek i zatrzymam
się”. W przemówieniu podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w roku 1949, mówiąc
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o brzemieniu cierpień ciążącym na człowieku współczesnym, wyznał Faulkner: „Wierzę, że
człowiek nie będzie jedynie go znosił, że je przezwycięży”.
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Międzysłowie VIII
Powieść epicka w bliższym klasycznemu rozumieniu tego pojęcia podjęła w latach
trzydziestych kolejną próbę utrzymania się na powierzchni i ujawnienia nowych możliwości
utajonych w realistycznym traktowaniu życia. Zwróciła się w ich poszukiwaniu ku
dokumentalistyce, ku najbardziej rzeczywistemu materiałowi uwierzytelniającemu pisarskie
syntezy. Drogę ku temu nowemu obszarowi wytyczył John Dos Passos (1896–1970) jeszcze
w połowie lat dwudziestych swą powieścią „Manhattan Transfer” (1925), ale do perfekcji
rozwinął swą „neowerystyczną” metodę pisarską w trylogii „USA” (1930–1936).
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Literatura faktu –
od Dos Passosa do Sartre'a
Już wczesna powieść Johna Dos Passosa Manhattan Transfer (1925), próba stworzenia
krytycznej, demaskatorskiej panoramy społecznej świata powojennego, powitana została z
entuzjazmem przez ówczesnego mistrza prozy społecznej, Sinclaira Lewisa. „Może ona –
pisał o tej powieści autor Babbitta – stać się kamieniem węgielnym całej nowej szkoły
literackiej. Dos Passos może o wiele prędzej niż Dreiser, Cather, Hergesheimer, Cabell lub
Anderson stać się rodzicem uczłowieczonej i żywej sztuki opowiadania nie tylko dla
Ameryki, lecz dla całego świata!”
Te przewidywania spełniły się już w pięć lat później, kiedy ukazał się 42 równoleżnik,
pierwszy tom trylogii USA (jej dalsze ogniwa: Rok 1919 i Ciężkie pieniądze, ukazały się w
latach 1932–1936). Krytyka od razu spostrzegła (co stwierdzono we wszystkich
opracowaniach monograficznych), że ta nowa książka świadczy o konsekwentnej linii
wstępującej, jaką wyznacza rozwijający się talent autora, linii wstępującej zarówno w
stosunku do jego dotychczasowych utworów, jak i w stosunku do poprzedników.
Właśnie: kogo uważano za bezpośredniego poprzednika Dos Passosa? Wymienianych
wyżej Sinclaira Lewisa i Francisa Scotta Fltzgeralda (tak!): pierwszego z racji zainteresowań
społecznych (pisze się o nim w monografiach amerykańskich, że był najzdolniejszym z
pewnością spośród kontynuatorów wielkiej linii prozy krytycznej Teodora Dreisera, autora
Tragedii amerykańskiej); drugiego z racji odzwierciedlonych w jego prozie niepokojów tzw.
lost generation, straconego pokolenia powojennego (po pierwszej wojnie światowej), do
którego zaliczono również Dos Passosa.
I może właśnie na tle tych „poprzedników” (określenie nieco szokujące, zważywszy, że
wszyscy tworzyli w tym samym niemal czasie: Babbitt ukazał się w roku 1922, a Tragedia
amerykańska w 1925) widać najwyraźniej, co rzeczywiście wniósł Dos Passos nowego do
literatury amerykańskiej. Już lektura pierwszego tomu USA daje czytelnikowi poznać, jak
rozległym polem widzenia wyróżnia się ten utwór, kreślący w istocie historię trzydziestu
burzliwych lat zmian i rozwoju, które na niemal połowie terytorium kontynentu
północnoamerykańskiego wytworzyły współczesny kształt społeczny Stanów Zjednoczonych.
Oprócz tej rozległości widzenia kronika Dos Passosa charakteryzuje się wyjątkowo
dociekliwym krytycyzmem, konsekwentnym rozbijaniem propagowanego w swoim czasie
mitu o łatwości awansu zdolnych jednostek w dynamicznym społeczeństwie amerykańskim.
Jak trafnie zauważył w przedmowie do pierwszego polskiego wydania tłumacz, Krzysztof
Zarzecki, zwycięstwa bohaterów Dos Passosa w walce o wpływy i powodzenie są tylko
pozorne, błyskotliwe ich kariery kończą się tragediami. Jednostka ludzka jest w trylogii Dos
Passosa ofiarą systemu, który pozostaje w sprzeczności z zasadami humanizmu, wyklucza
szczęście i swobodny rozwój człowieka.
Jeśli „warstwa treściowa” trylogii Dos Passosa była w takim stopniu nowa, jeśli
wykraczała poza egzemplifikacje jednostkowe i konwencjonalną sferę sporu jednostki z
systemem społecznym – to stało się tak dzięki metodzie artystycznej, jaką zastosował pisarz,
metodzie o wyjątkowej nośności i sprawności poznawczej.
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Otóż proza ta składa się jak gdyby z trzech warstw. Pierwszą stanowią „normalne”,
„fabularno–opisowe” rozdziały epickie, ukazujące losy kilkunastu bohaterów wywodzących
się z różnych części Stanów Zjednoczonych i różnych warstw społeczeństwa
amerykańskiego. Rozdziały te są wprawdzie również ujęte dość różnorodnie pod względem
stylistycznym (inaczej pisze autor o naiwnych nadziejach Janey Williams, inaczej o sprytnych
kalkulacjach Johna Moorehouse'a), ale mieszczą się w ramach klasycznej epiki powieściowej,
jaką uformowały tradycje balzakowskie, bardzo Dos Passosowi bliskie i głęboko przezeń
rozumiane.
Wszakże droga do tworzenia panoramy epickiej wedle reguł klasycznych, droga do nowej
Komedii ludzkiej wydała się autorowi trylogii USA wyeksploatowana już pod względem
poznawczym i artystycznym. Zresztą to przekonanie Dos Passosa nie uzewnętrzniło się
dopiero w tej trylogii; proza społeczna Dos Passosa od samych narodzin właściwie szukała
nowej, własnej formy artystycznej, nie kopiowała mechanicznie dawnych, zastanych wzorów.
Manhattan Transfer jest dzięki temu ciekawą próbą wykorzystania w prozie społecznej tzw.
techniki symultanicznej, techniki wynalezionej uprzednio przez Joyce'a. Dos Passos
zastosował ją dla jednoczesnego przedstawiania różnych, odległych od siebie spraw,
rozgrywających się w tym samym czasie i tworzących jeden proces historyczny i społeczny, a
nie powiązanych jednością miejsca. Tradycyjna epika rozszczepiała ten proces na
poszczególne obrazy czy rozdziały, Dos Passos zapragnął uwypuklić jego jednolitość przez
zintegrowanie różnych zdarzeń w jeden obraz. Wiemy, o ile wzbogaciła się literatura
współczesna dzięki temu odkryciu (pod jego wpływem powstały m. in. Sartre'owskie Drogi
wolności).
Ale wróćmy do USA. W tym cyklu Dos Passos nie chciał powtarzać siebie i nie zastosował
samej tylko wypróbowanej techniki symultanicznej. „Klasycznym” rozdziałom epickim
przydał natomiast jak gdyby podwójną perspektywę – wszerz i w głąb – przez wplecione
między nie wstawki: właśnie owe „kroniki” i biografie, które rozgraniczają kolejne rozdziały
powieści i czynią ją odmienną od tradycyjnego kształtu powieściowego, do którego
przywykliśmy. Ich charakter, ich funkcjonowanie artystyczne zasługują na chwilę uwagi.
„Kroniki” i biografie mają w artystycznym planie powieści zadanie w istocie wspólne: są
próbą rozszerzenia perspektywy społecznej cyklu, wykroczenia poza stosunkowo wąskie
ramy fikcji fabularnej czy – mówiąc ściślej – próbą skonfrontowania kolei życiowych postaci
fikcyjnych z autentycznymi, historycznymi życiorysami wybitnych (z różnych względów)
Amerykanów i z autentycznymi wydarzeniami. Te wydarzenia – katastrofa „Titanica”,
wybuch pierwszej wojny światowej, przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny itp. –
notowane są w „kronikach” w postaci tytułów i nagłówków gazetowych, strzępków
artykułów, zasłyszanych kupletów politycznych i szlagierów.
Nieprzypadkowy to pomysł: USA jest jednym z największych w literaturze pomników
„cywilizacji papierowej” czy też „gazetowej”, sposobu reagowania na wydarzenia i myślenia
o nich stereotypami narzuconymi społeczeństwu z nie słabnącą i systematyczną
intensywnością przez cały aparat propagandowy nowoczesnego społeczeństwa, przez
wszystkie środki techniczne szerzenia informacji. Wtedy, w okresie, o którym pisał Dos
Passos, najbardziej powszechną techniką była gazeta – później rozwinęło się radio, film,
wreszcie telewizja. „Kroniki” służą temu, byśmy mogli porównać załamywanie się
historycznych wydarzeń w świadomości bohaterów „epickich” rozdziałów powieści – z ich
interpretacją szerzoną wśród społeczeństwa, z owymi headlines z gazet urabiającymi
mentalność Amerykanów.
I w tych nagromadzonych pozornie bez ładu informacjach i strzępkach prasowych
zarysowuje się stopniowo wyraźny kierunek. W drugim tomie trylogii, ukazującym okres
wojny, jedna z „kronik” przytacza gazetowe wywody: „Giełda nowojorska jest dzisiaj
jedynym w świecie wolnym i bezpiecznym rynkiem. Jeśli utrzyma tę pozycję, jest rzeczą
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pewną, że stanie się jednym z największych światowych ośrodków handlu...” (przeł.
Krzysztof Zarzecki; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z cyklu USA). W Ciężkich
pieniądzach, trzecim tomie trylogii, tej właśnie pozycji kapitału amerykańskiego
przeciwstawiona zostanie tragedia Sacco i Vanzettiego, ofiar głośnego zabójstwa sądowego.
Podobnie biografie – skonfrontowane z losami bohaterów życiorysy uczonych,
odkrywców, polityków itp. – służyć będą w Dos Passosa obaleniu mitu o Ameryce jako
„kraju równych szans”, wykazaniu, jak przygniata i niszczy ludzi bezwzględność i
okrucieństwo kapitalistycznej rywalizacji. I znów uwypukli się w biografiach, podobnie jak w
„kronikach”, ta sama, rewolucyjna tendencja. Zaznaczy ją w drugim tomie trylogii biografia
Johna Reeda, człowieka, który wyrósł z najlepszych tradycji amerykańskich i który, pisząc o
słynnym strajku w Madison Square Garden, o nędzy ludu meksykańskiego, o okrucieństwach
wojny, zadał sobie i czytelnikom pytanie: „Dlaczegóż by nie rewolucja?”, albowiem „nauczył
się nadziei na nowe społeczeństwo, w którym nikt nie byłby pozbawiony prawa do
szczęścia”. Z tą też nadzieją pojechał do Piotrogrodu i napisał Dziesięć dni, które wstrząsnęły
światem. W trzecim cyklu biografie fikcyjnych bohaterów zrosną się już bezpośrednio z
rewolucyjną walką o uratowanie Sacco i Vanzettiego.
Tak więc oto historia społeczna Stanów Zjednoczonych uzyskała perspektywy epickie
dzięki wprowadzeniu do trylogii elementów pisarskich klasycznej epice nie znanych.
Perspektywy fikcji fabularnej zostały tu „wydłużone”, wzbogacone wymową autentycznego
dokumentu historycznego – i to zaczerpniętego z historii współczesnej.
Ale jest jeszcze w 42 równoleżniku i w dalszych powieściach cyklu warstwa trzecia,
psychologiczna. Dzieła Joyce'a i Prousta również nie były Dos Passosowi obojętne – i
również, jak tradycji balzakowskich, nie chciał autor USA jedynie ich skopiować.
Przeplatające rozdziały epickie partie monologów wewnętrznych narratora („strumienie
świadomości”, reagującej na przedstawiane w powieści z obiektywizmem epickim
wydarzenia właśnie w sposób subiektywny, pozornie nawet „rozkojarzony”) nadają tej
zadziwiająco rozległej panoramie społecznej wzruszający charakter osobisty. Znaleźć tu
można kilka momentów autobiograficznych: wspomnienia z nielekkiego dzieciństwa pisarza,
pozbawionego rodzinnego domu, i ową czarną chwilę, kiedy przyszedł telegram z
wiadomością o śmierci matki... Surowe kontury trylogii zostają dzięki temu wycieniowane i
wysubtelnione emocjonalnie, wzbogacone tonem osobistym, nieledwie lirycznym. I nie jest to
zbędna dygresja, znów splata ją Dos Passos najściślej z ogólną, charakteryzowaną już wyżej
tendencją swej powieści. Osierocony w rozdartym wojną świecie, przytłoczony śmiercią
matki, narrator (w powieści Rok 1919) opiera się jednak desperacji, przystępuje do
samodzielnej walki z życiem, powiada sobie: „Jutro, jak myślę, będzie pierwszy dzień
pierwszego miesiąca pierwszego roku”. „Natus est Conradus” – można by odnieść do tego
momentu słowa naszego poety.
Tej bowiem rewolucyjnej (nie wahajmy się tak ją określić) tendencji, rewolucyjnej
postawie, jaką zajmował Dos Passos w okresie tworzenia trylogii USA, służą wszystkie
eksperymenty i wszystkie inowacje w zakresie techniki pisarskiej, jakie złożyły się na to
dzieło. Jest to zjawisko rzeczywiście wyjątkowe i wielowarstwowe, skupione w wyrazie
artystycznym, osiągające epicką skalę, a zarazem dynamiczne i wartkie, obiektywne w
epickim ujęciu – a jednocześnie podszyte liryczną tkanką, w wielostronny sposób
nowatorskie i klasyczne pod względem doskonałości dokonań.
Jean Paul Sartre nazwał kiedyś Dos Passosa „największym pisarzem naszych czasów” – i
określenie to razi dziś egzaltowaną przesadą (znacznie bliższy prawdy był chyba Maxwell
Geismar, kiedy określał autora USA mianem „powieściopisarza, który najbardziej zbliżył się
do wiedzy, czym naprawdę jest otaczający go świat”), ale też i ujmuje lojalną wdzięcznością.
Sartre bowiem zaczerpnął od DOS Passosa kilka cennych pomysłów odnowienia epiki – i jest
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miarą jego pisarskiej rzetelności, że ich sobie nie przywłaszczył, lecz otwarcie proklamował
przełomowość dokonań swego (w tym zakresie) mistrza.
Prozatorska puścizna Sartre'a (nie chcę się tu wypowiadać ani o jego dramatopisarstwie,
ani o puściźnie filozoficznej, obie te dziedziny pozostawiam specjalistom) blednie z upływem
lat, ujawnia swe epigońskie w gruncie rzeczy oblicze. Dobrze znów świadczy o autorze to, że
nie zdawał się przeceniać swoich prozatorskich dokonań, a spotkać się też można z opinią, że
słynne zrzeczenie się Nagrody Nobla miało za jedną z głównych przyczyn dość umiarkowany
osąd, jaki laureat żywił o sobie jako o literacie. Powieść Mdłości (1938) i zbiór opowiadań
Mur (1939) są właściwie udatnymi wprawkami pisarskimi zużytkowującymi doktrynę
psychoanalityczną i pochodne od niej techniki analizy osobowości (stosowano je szeroko w
prozie nurtu, zwanego wówczas psychologizmem, dla potrzeb swoistej diagnostyki
socjologicznej i politycznej). Inwersje i kompleksy stają się, wedle dokonanych w tych
utworach przewodów dowodowych, przyczynami fałszywych zaangażowań sportretowanych
przez pisarza ludzi, kluczem do ujawnionego w nich sadyzmu, skłonności autarkicznych,
fanatycznego zaślepienia. Jest może w tych książkach – przede wszystkim w Słowach (1963),
pierwszym tomie zamierzonego i nigdy nie zrealizowanego cyklu autobiograficznego – sporo
ostrej, przenikliwej wiedzy pisarza o samym sobie, i to o sobie jako „dziecięciu wieku”, jako
czułej membranie reagującej na wstrząsy i napięcia epoki, ale to jeszcze za mało, by uznać tę
prozę za moment zwrotny w rozwoju literatury wieku dwudziestego.
Najbliższa takiego właśnie miana wydaje się – o paradoksie! –powieść ze świadomego
zamierzenia naśladowcza, żeby nie powiedzieć: epigońska – trzytomowy cykl Drogi wolności
(1945–1949). W warstwie opisowej jest to rozległa – najrozleglejsza bodaj obok stworzonej
przez Aragona w cyklu Świat rzeczywisty – panorama życia społecznego, politycznego i
intelektualnego we Francji u progu drugiej wojny światowej, w latach Frontu Ludowego, a
potem Monachium i „polityki interwencji”, a także w okresie otwartych już,
wypowiedzianych formalnie zmagań wojennych z hitlerowskimi Niemcami, które nazwano
ironicznie „drole de guerre” („śmieszną wojną”). Wszystko to ujęte jest z różnych punktów
widzenia, odzwierciedlających usytuowania społeczne tzw. zwykłych ludzi i liderów
politycznego establishmentu, a także niezależnych intelektualistów i zależnych od nich
kobiet.
I wszystko to wyrażone jest za pomocą techniki zaczerpniętej wprost, bezpośrednio i z
ostentacyjną jawnością z trylogii Dos Passosa USA. Co więcej, Sartre dziękuje Dos Passosowi
za wynalezienie tej techniki i pozostawienie jej do dyspozycji innym powieściopisarzom! W
zakresie rozwoju odkrywczej myśli literackiej Drogi wolności są więc utworem epigońskim,
przed zarzutem o plagiatowość bronią się tylko otwartością tego zapożyczenia – i nie
zasługiwałyby na uwagę, gdyby nie pewna okoliczność z zakresu obyczajowości, a może
nawet socjologii literatury.
Otóż w okresie, w którym Sartre tworzył i publikował Drogi wolności Dos Passos i cała
niemal współczesna literatura amerykańska nie była jeszcze ani światu, ani Europie znana,
stawała się znana właśnie za sprawą Europy! Dokonywało się wtedy z Johnem Steinbeckiem
(i jego Myszami i ludźmi przede wszystkim) oraz Williamem Faulknerem (i jego Wściekłością
i wrzaskiem) dokładnie to samo i w tym samym miejscu, co się sto lat wcześniej zdarzyło z
Edgarem Allanem Poe: Paryż odkrył i proklamował światu ich wielkość, wcale sobie
wówczas jeszcze i przez samą Amerykę nie uświadomioną, włączył ich dzieło w proces
myślenia artystycznego i tworzenia się literatury światowej w jej goetheańskim, integralnym
rozumieniu. Ten sam awans spotkał Dos Passosa – za sprawą Sartre'a. Z tym, że jeśli dla
wprowadzenia Faulknera czy Steinbecka do literatury światowej wystarczyło zaprezentować
przekłady najbardziej dla nich typowych, niedługich skądinąd utworów, trylogia Dos Passosa
przedstawiona została światu przez krytycznoliteracką charakterystykę i udatną imitację
artystyczną pióra tego samego Jeana Paula Sartre'a!
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Świat zawdzięcza temu odkrycie cennej techniki posługiwania się materiałem
dokumentalnym traktowanym w sposób wypracowany i stale doskonalony przez nowoczesne
techniki informacyjne i tzw. (później) mass media. DOS Passos zawdzięcza poświadczony
przez jeden z najwyższych autorytetów literackich epoki patent wynalazcy tej techniki. Sartre
zaś zawdzięcza jeden z najciekawszych (z punktu widzenia zawartej w nim wiedzy
historycznej) swych prozatorskich utworów. Sposób zorganizowania literackiego tej epickiej
wiedzy o epoce zapewnił jej bowiem maksymalną funkcjonalność artystyczną. A także – i to
chyba w większym nawet stopniu niż pierwowzorowi literackiemu – zdolność inspirowania
artystycznego innych poczynań pisarskich.
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Międzysłowie IX
Niewątpliwy rozkwit literatury operującej nie fikcyjnym, lecz dokumentarnym
obrazowaniem, jaki obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach, miał jednak jeszcze inne,
może nawet bardziej bezpośrednie źródło inspiracji: reportaż wojenny. Reportaż, w którym
zaznaczyła się opozycja wobec takiej techniki i postawy, jaką uosabiał kiedyś Egon Erwin
Kisch, a także Curzio Malaparte: relacji spisywanej w pierwszej osobie i eksponującej przede
wszystkim osobiste wrażenia, refleksje i przemyślenia autora. Autopsja była dla tego nowego
nurtu zbyt wątłym i ubogim czynnikiem uwierzytelniającym obraz, zarówno ze względu na
subiektywizm spostrzeżeń, jak i fizyczną niemożność naocznego stwierdzenia i zbadania
wszystkich okoliczności, objęcia spojrzeniem i wyjaśnienia całości przedstawionego procesu.
Tradycyjni reportażyści starali się pokonać tę trudność hipotezami i wywodami
publicystycznymi (tak wiośnie radził sobie z tym problemem Ksawery Pruszyński), a niekiedy
wręcz zmyśleniem pisarskim (Melchior Wańkowicz zacierał świadomie, a nawet wręcz
programowo granice między autentykiem a fikcją literacką).
Nowa tendencja odrzuciła te rozwiązania i podjęta zamiast nich trud operującej wszelkimi
dostępnymi dokumentami rekonstrukcji faktów rzeczywistych. Mam na myśli, rzecz jasna,
utwory literackie, operujące literackimi środkami wyrazu, narracją literacką, a nie
rekonstrukcje historyczne, strategiczne i inne.
Pierwszym wybitnym utworem literackim zrodzonym z tej koncepcji była słynna książka
Johna Herseya „Hiroszima” (1946), przedstawiająca na podstawie relacji świadków i
uczestników tego wstrząsającego wydarzenia przebieg pierwszego w historii bombardowania
atomowego skierowanego przeciw wielkiemu skupisku ludzkiemu. Herseyowi też przypadła w
udziale rola czołowego reprezentanta nurtu pisarstwa reportażowego. Uprawiał on
wprawdzie także i tradycyjne formy beletrystyczne (ich przykładem może być poświęcona
warszawskiemu gettu powieść „The Wall”, 1950), ale najwartościowsze w jego dorobku
pozostają utwory ukazujące konkretne wydarzenia i losy ludzkie. Najcenniejsze nowele tego
typu zebrał autor w tomie „Here to Stay” (1963).
Pokrewną zasadę artystyczną komponowania narracji dokumentarnej na kształt powieści
zastosował Truman Capote w znanej szeroko powieści „Z zimną krwią” (1950), dokonując
mozolnej rekonstrukcji (sporządził w tym celu osiem tysięcy stron notatek!) przebiegu pewnej
zbrodni, dokonanej przez dwóch zwolnionych warunkowo z więzienia kryminalistów na
czteroosobowej rodzinie farmerskiej w stanie Kansas. Powstała w ten sposób pasjonująca
analiza tła i przebiegu zbrodni, oparta wyłącznie na odtworzeniu faktów, autentycznych
zachowań, nieledwie autentycznych słów wypowiadanych zarówno przez ofiary, jak i przez
zabójców bezpośrednio przed, potem i w trakcie morderstwa, a następnie w trakcie
siedmiotygodniowego krążenia po kontynencie amerykańskim, ujęcia i śledztwa, procesu i
wreszcie oczekiwania na wykonanie wyroku. Ta „anatomia morderstwa” zawarła już w sobie
wszelkie niemal elementy niezbędne do tego, by złożyć się na epicką analizę tła
socjologicznego i materii psychologicznej wydarzenia, które wstrząsnęło Ameryką – i to na
analizę zrealizowaną w nowej konwencji „unfictional novel”, powieści dokumentarnej.
Fabułę tę powtórzył i w pewien sposób umocnił w pisarskich prawach Norman Mailer w
pokrewnej tematycznie powieści „Pieśń skazańca” (1980), portretującej innego znów
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recydywistę, który pozostawił po sobie wstrząsające silą wyrazu listy do kochanki; są one w
istocie żarliwą apologią życia i miłości, niespójną całkowicie i nie przylegającą niemal do
zwierzęcych odruchów przestępczych rządzących postępowaniem tego człowieka. Wyjątkowo
to wymowny przyczynek do badania schizofrenii społecznej trapiącej Amerykę, a także
pasjonująca analiza mechanizmów „kultury masowej” czy też „rynku informacyjno–
rozrywkowego”, który tę niezwykłą sprawę rozgłasza i zmienia w chodliwy towar.
Norman Mailer podjął, także istotniejszą być może z literackiego punktu widzenia próbę
stworzenia epickiej panoramy współczesności środkami literackimi „powieści
dokumentarnej”. Pierwszym na tej drodze krokiem była powieść „Armies of the Night:
History as a Novel, Novel as a History” (1968). Jest to spisana techniką reportażową relacja
z dramatycznego przebiegu wielkiej manifestacji pokojowej, która odbyła się w nocy z 21 na
22 października 1967 roku, kiedy to wielotysięczne tłumy młodzieży protestującej przeciw
interwencji amerykańskiej w Wietnamie zostały przez policję rozproszone z niesłychaną
brutalnością, a licznych demonstrantów (w tym Normana Mailera) aresztowano i
przesłuchiwano. Mailer określił tę demonstrację jako „pierwszą bitwę w wojnie, która może
potrwać dwadzieścia lat”, wojnie o przełamanie moralnej stagnacji społeczeństwa
amerykańskiego; i choć może jego proroctwo nie w pełni się potwierdziło (wojna wówczas
zapoczątkowana wygasła przecież po kilku latach, nie tylko dlatego że wygasła jej
bezpośrednia wietnamska przyczyna, lecz dlatego że nastroje społeczne w USA zdominowała
z czasem „nowa prawica”), książka pozostała cennym i wnikliwym (może nawet poniekąd
proroczym w swych krytycznych konkluzjach) obrazem środowiska „nowej lewicy”
amerykańskiej.
Pozostała też cennym doświadczeniem – i dla samego Mailera i dla innych pisarzy nurtu
„powieści dokumentarnej”, skłaniającej się ku ujęciom epickim. Wraz z późniejszą książką o
dwóch przedwyborczych konwencjach partyjnych – „Miami and the Siege of Chicago” (1969)
– stanowi ona niezastąpione źródło wiedzy i niepowtarzalną w swym wyrazie literackim
panoramę życia publicznego w USA u schyłku lat sześćdziesiątych, w których tkwią
korzeniami liczne zjawiska i procesy osiągające dzisiaj apogeum. I w swym pragnieniu
odmalowania pełnego obrazu życia amerykańskiego w określonym momencie historycznego
rozwoju spotykają się te książki z najambitniejszymi próbami podejmowanymi przez
reportażystów, zmierzających ku uogólnieniom epickim od drugiego, ściśle dokumentalnego
bieguna. Słynna, niepodważalna w swej dokumentarnej argumentacji książka Davida
Halberstama „One Thousand Days” (1976), obrazująca całokształt „brudnej wojny”
toczonej przez USA w Wietnamie, wieńczy w pewien sposób dokumentalistyczne
poszukiwania, beletrysty Mailera.
Na swoistych antypodach artystycznych „ literatury faktu” i dokumentalistycznej epiki
faktu usytuowało się osobliwe zjawisko, stworzone przez austriackiego prozaika Roberta
Musila (1880–1942) – głównie już zresztą na emigracji, w Szwajcarii, gdzie niemal
przymierał głodem. Jego monumentalnie zamierzona powieść „ Człowiek bez właściwości”,
rozpoczęta w roku 1930 i pisana do ostatnich dni życia autora, nie została przezeń ukończona
(wydano ją w rok po jego śmierci, wydobywając ostatnie partie rękopisu z papierów
pośmiertnych pozostałych po pisarzu). Ale czy mogła była zostać przezeń ukończona?
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Roberta Musila
epopeja idei
Spośród wielkich odnowicieli i reformatorów powieści w naszym wieku Robert Musil
najbardziej chyba jest enigmatyczny. Najtrudniej bodaj przyszło światowej opinii literackiej
uświadomić sobie odrębność jego pisarstwa, skalę zmian, których ono dokonało w sytuacji
artystycznej . Twórczość Musila nie tylko nie została doceniona za życia pisarza (do legendy
literackiej przeszła obojętność, z jaką przyjęto jego śmierć na emigracji, w Szwajcarii), ale
kiedy, w dwadzieścia dopiero lat po jego zgonie, zajęto się nią szerzej i systematyczniej,
niektóre spośród najbardziej żarliwych prób oceny jego dorobku dowiodły całkowitego
niezrozumienia jego istoty artystycznej.
Start literacki Musila nie zapowiadał aż tak niewydarzonego żywota pisarskiego ani też
narastania tak fundamentalnych nieporozumień interpretacyjnych. Młody inżynier o
wyraźnym zacięciu naukowym, przybyły z Brna i Wiednia do Stuttgartu, trafia ze swymi
pierwocinami literackimi pod opiekę artystyczną wybitnego krytyka Alfreda Kerra i dzięki
jego pomocy (Kerr wydatnie dopomógł w nadaniu temu utworowi zwartości artystycznej,
której brakło pierwszym utworom Musila) startuje znakomitą i świetnie przyjętą przez
krytykę powieścią Niepokoje wychowanka Törlessa (1906).
Być może, to gorące powitanie debiutanckiej powieści Musila brało się stąd, iż czytelnicy
znajdowali w niej coś dobrze znajomego, nieomal swojskiego. Powieść wprowadzała
subtelnie w typowe zdawałoby się, powikłania i konflikty psychologiczne właściwe wiekowi
dojrzewania, ukazane na tle nobliwego „zakładu wychowawczego dla chłopców”, gdzie
nacisk moralizatorski wywoływał zazwyczaj szczególnie silne reakcje negatywne i rodził
charakterystyczne dla chłopięcej zbiorowości zakłócenia normalnego rozwoju. Opis zaś
piaszczystego gościńca, którym wraca ze stacji do konwiktu „wychowanek Törless”,
fragmenty krajobrazu otaczającego ten konwikt, położony gdzieś na peryferiach imperium
Habsburgów, kojarzą się czytelnikowi polskiemu z zawartymi w naszej literaturze opisami
galicyjskich miasteczek z sennym rynkiem, kawiarnią i doświadczoną życiowo kelnerką,
mieszkającą w domku pośród zarośli i rozładowującą kompleksy przetrzymywanych za
murami konwiktu „wychowanków”. Niedookreślenie sytuacyjne – tak charakterystyczne dla
całej późniejszej prozy Musila, w której opisy Wiednia czy Brna stają się alegorią miasta w
ogóle – pozwala autorowi już tu wywikłać się z mozolnego mnożenia realiów, odwołać do
utrwalonej w świadomości literackiej wizji prowincji – jak ją autor później nazwie –
„kakańskiej” (Kaiserische–Königlisch).
Jednakże w miarę rozwoju narracji powieściowej staje się widoczne, że nie jest to
bynajmniej kolejny „Bildungsroman”. Musil umieszcza swojego bohatera niejako w
probówce, w sytuacji szczególnej, w której musi on znaleźć i określić samego siebie – i
przypatruje się jego zachowaniom i postępowaniu. Törless staje się pierwszym
wykrystalizowanym w prozie Musila „człowiekiem bez właściwości”, którego uczucia
kształtowane są przez czynniki fizjologiczne (proces dojrzewania pod wpływem budzącego
się popędu płciowego w zniekształcającej normalne odruchy zbiorowości męskiego
konwiktu) i kulturowe (wyrodniejąca w tych warunkach wspólnota wychowawcza i
koleżeńska).
59

Fundamentalne znaczenie w całej twórczości Musila uzyskała ta, udowodniona
Niepokojami wychowanka Törlessa, teza o „plastyczności” człowieka wobec życia, które go
otacza, wobec rzeczywistości materialnej i ideowej, jakich staje się wytworem.
I to Musilowskie „jądro ciemności” stara się Törless zgłębić, uświadomić sobie naturę
swoich niepokojów, poddać jednak intelektualnej analizie i ocenie zaszłe w nim i dookoła
niego wydarzenia. W zakończeniu powieści zdobywa się na akt zapanowania nad nimi –
uzyskuje intelektualną kontrolę nad swym postępowaniem, postanawia się wyrwać z
zaklętego kręgu lęku i fascynacji podłością, jego postępowanie przestaje być pochodną splotu
nie uświadomionych, nie zracjonalizowanych okoliczności.
Ale to dopiero początek pojedynku Musilowskiego bohatera z życiem – Törless wyrwał się
tu z układu zamkniętego, ale nie wszechogarniającego; odrzucił cechy, które chciało mu
wpoić środowisko, dopiero jednak wtedy stanął w obliczu konieczności ukształtowania w
sobie cech w pełni własnych, właściwości osobiście sprawdzonych i utwierdzonych.
Niepokoje wychowanka Törlessa są więc w istocie wstępem do owej „podróży bez końca”,
by użyć trafnej formuły Egona Naganowskiego, w którą to podróż wyruszy bohater opus vitae
Musila, Człowieka bez właściwości.
Pod koniec życia miał Musil możność odnotować w swych dziennikach z satysfakcją, iż
dostrzeżono i doceniono w Niepokojach wychowanka Törlessa pionierski wysiłek docieczenia
charakteru owych uzależnień i ciśnień deformujących osobowość ludzką, ambicję
uchwycenia mechanizmu oczadzania całych zbiorowości ludzkich, a także odwagę oskarżenia
słabości człowieka zdającego się na dominację nad sobą środowiska, człowieka uchylającego
się od odpowiedzialności za kształtowanie siebie. W skróconej wersji swej monografii,
zatytułowanej Robert Musil (1980), cytuje Naganowski wymowną notatkę z dziennika autora,
pochodzącą z kwietnia 1942 roku, z ostatnich dni życia pisarza: „O Törlessie jakiś mądry
człowiek niedawno powiedział, że przedstawił on imaginacyjną młodość pewnego gatunku
ludzi, który obecnie wprowadza zamieszanie na świecie; opisanie czegoś takiego czterdzieści
lat temu miało w sobie bezsprzecznie coś z proroctwa”.
Badacze twórczości Musila utrzymują, iż jest ona w wyjątkowym stopniu jednorodna, że
zawarte w niej idee artystyczne są we wszelkich właściwie pisarskich realizacjach całkowicie
zbieżne. Zarazem podkreślają zgodnie, iż kulminację osiągają one w największym dziele
autora, w Człowieku bez właściwości. Pozwala to pominąć w tym szkicu nowelistykę i
dramaturgię Musila, wnoszące jedynie dodatkowe elementy artystyczne do jego pisarstwa, i
skupić się na tym rozległym malowidle powieściowym, które stworzyło nowy, szczególny typ
„epopei idei”, w miejsce powieści społecznej, obyczajowej czy psychologicznej.
Człowiek bez właściwości rozpoczyna się opisem wypadku ulicznego, zaobserwowanego
przez dwie postaci, o których co prawda mówi się zaraz, że nie mogły tego wypadku oglądać,
bo ich wtedy, latem 1933 roku, nie było jeszcze w Wiedniu – ale ten intrygujący epizod
zapowiadać może równie dobrze zagadkę kryminalną, jak śmiałe odstąpienie od weryzmu
powieściowego. Zaraz potem wkraczamy w dość wszechstronnie zobrazowane życie młodego
człowieka, imieniem Urlich, postanawiającego przerwać całkiem obiecującą karierę naukową
i „wziąć urlop od życia” na jakiś rok, aby uświadomić sobie wyraźnie, czego właściwie
pragnie dokonać, czego po swoim życiu oczekuje. Wynajmuje w tym celu w Wiedniu
zaniedbany pałacyk, urządza go sposób w odpowiadający jego poczuciu nijakości
wewnętrznej, braku określonych cech, przekonań, zasad postępowania – i zaczyna przygodę
ze sobą i z otaczającym go światem, przygodę, w której nietrudno dopatrzyć się swoistej
repliki artystycznej na Czarodziejską górę Tomasza Manna, na przedstawiony tam model
„zawieszenia” człowieka ponad powszednimi uwarunkowaniami, by miał możność
obrachować się z samym sobą. Znamienne, że oba te „modele” funkcjonują w czasie
zamkniętym dramatyczną cezurą historyczną: wybuchem wojny światowej w roku 1914,
wojny, której wiry wciągają Mannowskiego Hansa Castorpa i które z pewnością gruntownie
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zmieniłyby losy Musilowskiego Ulricha, gdyby autor doprowadził jego historię do późnego
lata tegoż roku.
Zrazu replika ta nabiera charakteru tak wysoce polemicznego, iż niejako odwraca na nice
sytuację wyizolowania w sanatorium pod „czarodziejską górą”. Bohater Musila osiada w
stolicy wielkiego imperium, w jednej z głównych metropolii ówczesnego świata, zanurza się
w jego życie towarzyskie i publiczne, wciąga w sprawy i problemy, które pochłaniają uwagę
opinii publicznej. Jeśli realia wiedeńskie są w tej powieści zmetaforyzowane, składają się
jedynie na ogólną wizję wielkiego miasta dwudziestowiecznego, to ludzie i idee dają się
dokładnie zidentyfikować. Zebrał w swych badaniach cytowany tu już Egon Naganowski
spostrzeżenia i odkrycia różnych interpretatorów (i własne) dość przekonujące, by stwierdzić,
iż pod wywodami Klaryssy kryją się precyzyjnie zrekonstruowane myśli i koncepcje
Fryderyka Nietzschego, że w niejednej koncepcji Ulricha znaleźć można pogłosy myśli autora
Tako rzecze Zarathustra oraz Ernsta Macha, że powieściowy filozof Meingast ma w sobie
wiele z Ludwiga Klagesa, autora modnego wówczas dziełka Vom Kosmogonisches Eros, a
szwagier Ulricha, Hagauer, parodiuje w swych teoriach wychowawczych głośnego pedagoga
niemieckiego Georga Kerschensteinera. Takich przytoczeń i trawestacji jest zresztą w
powieści Musila więcej, obejmują one rozległe obszary piśmiennictwa – od mistyków
wczesnochrześcijańskich po Józefa Goebbelsa (tak!), którego autobiografię Michael obficie,
choć bez podania źródeł, cytuje niewydarzony artysta Walter, mąż po nietzscheańsku
zneurotyzowanej Klaryssy. Niektóre z tych postaci są nie tylko nosicielami poglądów
filozoficznych pierwowzorów, ale wręcz ich powieściowymi portretami: groteskowy poeta
patetyczno–moralistyczny Friedel Feuermaul jest karykaturą Franza Werfla, a intrygująca
wiedeński świat intelektualny i polityczny postać wielkiego przedsiębiorcy i pisarza w jednej
osobie jest kontaminacją powieściową cech Waltera Rathenaua i – Tomasza Manna. Autora
Buddenbrooków Musil nie lubił bowiem otwarcie i wytrwale, nie wyzbył się tego uczucia
nawet wtedy, gdy zaznał ze strony Manna przejawów szczerej, bezinteresownej życzliwości i
pomocy; stal na antypodach wielkoświatowej, cieszącej się powszechnym uznaniem sztuki
pisarskiej autora Czarodziejskiej góry i ogniskował w tej niechęci cały swój nonkonformizm.
Nie sposób wreszcie nie dostrzec znakomitych i arcytrafnych diagnoz politycznych i
socjotechnicznych, odnoszących się do owego tworu z nieprawdziwego zdarzenia (a raczej z
całego cyklu niemożliwych w istocie, a rzeczywistych zdarzeń i sytuacji historycznych),
Jakim było cesarstwo Habsburgów, od 1867 roku ujęte w formułę „cesarsko–królewską”, od
której skrótu uformował Musil określenie „Kakania”, w spolszczonej przez tłumaczy wersji
„Cekania”. Cały ów wątek „Akcji Równoległej” – zamiaru urządzenia Jubileuszu Franciszka
Józefa w roku 1918, tak by uprzedzić przypadający o kilka miesięcy wcześniej jubileusz
cesarza Wilhelma i by Rzeszy niemieckiej przeciwstawić ideę austriackiego uniwersalizmu,
której nikt nie umie zdefiniować – jest zresztą sam w sobie świetną powieścią polityczną o
sarkastycznej wymowie.
Ale też stwierdzić wypada, że na tych tropach intelektualnych kończą się związki powieści
Musila z rzeczywistością (i to rzeczywistością współczesną okresowi powstawania dzieła, a
nie momentowi historycznemu, w którym usytuował autor jego akcję – nie istniały wtedy
jeszcze niektóre cytowane w Człowieku, bez właściwości książki i nie dokonywały się
jeszcze, w takiej przynajmniej skali, przedstawione w powieści wydarzenia i sytuacje, jak
choćby komunikacja radiowa). Cała materia opisowa powieści jest właściwie alegorią losu
człowieka, samotnego w wielkomiejskiej zbiorowości ludzkiej i rozpaczliwie próbującego
pokonać tę samotność poprzez miłość, poprzez poszukiwanie żywej więzi z innym
człowiekiem i pragnienie zespolenia się z nim w jedność, która stworzyłaby świat własny, o
określonych właściwościach – ów probierz prawdziwości tych wszystkich norm, wartości i
idei, w które świat zewnętrzny stara się wyposażyć człowieka, a – mówiąc ściślej – którymi
stara się go zdominować.
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Jeśli miał Musil rację, zastrzegając się – w pierwszej księdze Człowieka bez właściwości –
iż „ani teraz, ani później nie mamy zamiaru podjąć poważnej próby namalowania obrazu
historycznego, rywalizując w tym z rzeczywistością” (przeł. Krzysztof Radziwiłł, Kazimierz
Truchanowski, Janina Zeltzer; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z tej powieści), to wyjawił
ze szczególnie przekorną, artystyczną szczerością prawdziwy swój zamysł pisarski w owym,
obłąkanym nieco, „rejestrze katastralnym nowoczesnej kultury”, jaki kazał sporządzić
generałowi Stummowi. Ten zagubiony w chaosie salonowych dywagacji o wszystkim i o
niczym, co wypełnić by miało ideowy program „Akcji Równoległej”, umundurowany
pragmatyk, przedstawiony z owym charakterystycznym dla powieści Musila przemieszaniem
ironii i sympatii, „po dokonaniu spisu inwentarza środkowoeuropejskich zasobów idei nie
tylko stwierdził z żalem, że składają się one z samych sprzeczności, ale ponadto ku swemu
zdumieniu odkrył, że te sprzeczności po bliższym ich zbadaniu zaczynają przechodzić jedne
w drugie”. Konkluzja tych dociekań ma znów charakter par exellence polityczny: „... jeśli
przyjrzysz się którejś ze znajdujących się obecnie w walce grup ideowych – tłumaczy Stumm
swoje wykresy zadziwionemu ich obłąkaną logiką Ulrichowi – łacno chyba zauważysz, że
czerpie ona posiłki w ludziach i materiale nie tylko z własnego depôts, ale również z depôts
przeciwnika; ujrzysz, że grupa taka zmienia stale fronty i całkiem bez powodu odwróciwszy
nagle front, walczy przeciw swym własnym etapom; stwierdziwszy także, że idee nieustannie
przechodzą na stronę przeciwnika i z powrotem, tak że znajdziesz je bądź po jednej, bądź po
drugiej stronie. Jednym słowem, nie da się ułożyć ani porządnego rozplanowania etapów, ani
linii demarkacyjnych, ani w ogóle czegokolwiek, tak że całość –choć trudno w to uwierzyć –
staje się tym, co u nas każdy dowódca nazwałby, przepraszam za wyrażenie – bajzlem!”
To zabawne stwierdzenie stanie się dla Ulricha przesłanką dla wysunięcia – na jednym z
ostatnich posiedzeń gremium programującego „Akcję Równoległą” – postulatu utworzenia
„sekretariatu generalnego ścisłości i duszy”, co doprowadza do ostatecznych konsekwencji
ową głęboką potrzebę ładu, jaką się powodował, dając sobie „roczny urlop od życia”. Ale ta
autoparodia własnych wewnętrznych potrzeb Ulricha nie powinna nam przesłonić ich
autentycznej szczerości (wyłożonej wprost w jednej z rozmów z siostrą: „A więc trzeba
wszystko robić z zasady?” – pytała wtedy dramatycznie Agata, a Ulrich odpowiedział,
podkreślając raz jeden na przestrzeni całej książki jakieś sformułowanie: „Tak, ale zawsze
tylko z jednej i tej samej zasady”).
W poszukiwaniu tej zasady podejmuje Ulrich wszystkie przedstawione w powieści próby
odnalezienia siebie wśród innych ludzi i w drugim człowieku, w żarliwej, dramatycznej
miłości kazirodczej, doprowadzonej aż do spełnienia fizycznego – ale również zakończonej
intelektualnym i moralnym fiaskiem. Nic, co stało się udziałem Ulricha w życiu, nawet to
prometejsko śmiałe uczucie, nie zdołało mu nadać właściwości jedynej i niepowtarzalnej, nie
znalazł autor w polu swego widzenia żadnej takiej zasady, która stać by się mogła „jednym i
tym samym” kryterium oceny otaczających go zjawisk i dotykających go doświadczeń.
Głęboko tragiczną wymowę ma tedy ta powieść – i jeśli można w niej znaleźć znamię
sprzeciwu wobec nihilistycznej negacji życia, to właśnie w tym, że nie tylko nie została
ukończona, ale że ukończona być nie mogła. Jest to w istocie nie kończąca się nigdy, nie
ograniczona niczym i nie zawierająca w sobie żadnych przesłanek dla ostatecznego
zamknięcia epopeja duchowych przygód człowieka samodzielnego, krytycznego i
niezawisłego wewnętrznie w świecie idei wieku XX. Człowiekowi temu przestały wystarczać
wszelkie zasady, jakimi ludzie posługiwali się dotąd – stanął on oko w oko z koniecznością
nadania własnego sensu swemu życiu, samodzielnego określenia swoich właściwości.
Największą wartością tej powieści jest właśnie krytyczne rozpatrzenie wielu ofert i propozycji
„jednej i tej samej zasady” życia; największym jej tajemnym urokiem jest to, że nie
przedstawiła rejestru kompletnego, a nade wszystko, że nie uznała go za zamknięty.
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Jest rzeczą zastanawiającą, że ta wielka zamierzeniem i rozmiarami powieść, której nikła,
służąca właściwie za pretekst akcja skłaniała krytyków do snucia dość scholastycznych
rozważań, czy jest to „powieść eseistyczna” (lub „eseizowana”), czy też esej zbeletryzowany
(lub „upowieściowiony”), charakteryzuje się tak bogatą polifonią stylów, nastrojów,
porządków językowych.
Polifoniczność ta jest z jednej strony wykładnią zasadniczej koncepcji poznawczej tej
powieści, będącej przecież „immanentnym opisem” kryzysu kultury i cywilizacji
europejskiej, opisem zrodzonym z niezwykłego pietyzmu i zarazem zdolności do
dystansowania się w stosunku do przedmiotu dociekań. Z drugiej jednak strony uzasadnia ona
głęboko i wszechstronnie właśnie ową „nieokreśloność” głównego bohatera: wszelki
zdecydowanie uformowany styl narracyjny, jaki by zdominował powieść, określiłby też jej
protagonistę, właśnie nadałby mu właściwości, które by nie były wybrane przez niego
samego, lecz wynikałyby ze zrutynizowanego sposobu widzenia i myślenia narratora. A
tymczasem w powieści wytwarza się niejako zależność odwrotna: nieuprzedzone „otwarcie”
Ulricha na wszelkie wartości, postawy i style myślenia i życia, z jakimi się styka, implikuje
właśnie ową elastyczność i zróżnicowanie struktury narracyjnej dzieła. W efekcie, jak
stwierdza Naganowski, „Ulrich należy wraz z Törlessem, Tomaszem z Marzycieli czy
Wincentym [...], ponoć autokarykaturą Musila, do największych autsajderów w literaturze
wieku XX. Nie bez przyczyny miał się kiedyś nazywać Anders (więc Inny, Odmienny),
ponieważ jest nie tylko coraz to inny, lecz także odmienny od swoich i wydaje się im często
niezrozumiały”.
Sięgnijmy jeszcze po konkluzję tych rozważań najwybitniejszego u nas (i jednego z
najpoważniejszych w świecie) znawców i badaczy dzieła Roberta Musila nad szczególną
naturą jego sztuki narracyjnej. „Tajemnica trudnej do zdefiniowania jednorodności stylu
dzieła – pisze Naganowski – kryje się dla czytelnika w dziwnej symbiozie pewnego
barokowego powikłania z prostotą i klarownością, szerokiego oddechu z lapidarnością,
nieomal naukowej powagi z lekkością i wdziękiem. I kryje się w filozoficzno–moralnym
nastawieniu narratora i jego «przyjaciela» Ulricha, które w wielkich partiach pierwszej
«Księgi» i częściowo w drugiej wypada za Musilem określić jako «ironiczną postawę
zasadniczą» [...], a w rozdziałach poświęconych miłości rodzeństwa jako poszukiwanie i
wypróbowywanie «innego» języka, godzącego «światłość» z «duszą» dla uchwycenia
utopijnej «taghelle Mystiku» [...]. Stylistyczną jedność w wielości podkreśla ponadto
rodowód dzieła, organicznie rozwiniętego z wcześniejszej twórczości pisarza”.
Te właściwości prozy Musila stworzyły z jego powieści wyjątkową w literaturze
dwudziestowiecznej „epopeję idei”, skupiającą się na obrazowaniu procesu intelektualnego w
jego odniesieniach do wszystkich wytworów myśli i wyobraźni ludzkiej składających się na
kulturę i cywilizację autorowi współczesną. Nie ukończona z powodu śmierci pisarza, z samej
swej istoty była poszukiwaniem bezustannym i bezkresnym, sprzeciwiającym się przede
wszystkim finistycznemu zamykaniu możliwości myślenia ludzkiego.
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Międzysłowie X
Zaprezentowany w niniejszej książce obraz powieściopisarstwa dwudziestowiecznego,
rozpięty między dwoma biegunami – tradycjonalizmem i awangardyzmem, nie implikuje
jednak żadnego dychotomicznego podziału (przeczyłby temu choćby przykład Musila) i nie
zmierza do zdyskredytowania żadnej z przeciwstawnych sobie tendencji. Przeciwnie, autor
tego obrazu przeświadczony Jest, że o wartości dzieła sztuki decyduje nie podległość jego
twórcy wobec którejś z dominujących orientacji artystycznych, ale skala osobistego
przetworzenia zaczerpniętych inspiracji i indywidualny wyraz stworzonego w wyniku tej
operacji utworu. Jeśli akcentuję afiliacje pisarzy do określonych nurtów, czynię to dlatego, iż
stworzyły one z omawianych dziel dokonania szczególnie wybitne, zmieniające sytuację
artystyczną prozy światowej i wytyczające jej nowe kierunki rozwoju. I oczywiście będące
utworami arcydzielnymi niejako per se, samymi w sobie.
Takim właśnie utworem arcydzielnym, którym James Joyce dokonał drugiego z wielkich
przewrotów, jakie zawdzięcza mu proza światowa, była powieść „Finnegans Wake” (1930).
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Arcydzieło metajęzyka
czy kres rozwoju literatury?
Finnegans Wake jest powieścią, której sam tytuł już jest zagadką, a której struktura i
znaczenie pozostają ciągle jedną z największych tajemnic prozy artystycznej XX wieku.
Zagadkę tę próbował rozwiązać tłumacz Ulissesa, pracujący od lat nad przekładem Wake
na polski, Maciej Słomczyński, świadom, że przekładu tego nie można dokonać nie
rozszyfrowując zasady organizującej strukturę kompozycyjną i narracyjną tej powieści.
Wszystko (przede wszystkim wycyzelowane z benedyktyńską precyzją ostateczne wersje
różnych wariantów tekstu) zdaje się świadczyć o tym, że zasada taka istnieje i że jest
przestrzegana równie rygorystycznie jak ta, która porządkuje świat powieściowy Ulissesa.
Jednakże jest ona stokroć trudniejsza do uchwycenia niż tamta; już samo odczytywanie tekstu
jest zadaniem niebywale trudnym.
„Każdy – pisał Słomczyński w szkicu Klucze otchłani («Literatura na Świecie» 1973, nr 5)
– kto znając doskonale język angielski próbował czytać Finnegans Wake, wie, że słowo
«czytać» nie ma tu większego sensu. Proces polega na przesuwaniu oczyma po rzędach liter
podzielonych na słowa. Jakie słowa? Takie, które tworzą jakieś rytmy, zdania, dialogi, tylko
że nie wiadomo, czego te zdania dotyczą i kto z kim rozmawia, gdyż niejasno zarysowane
okolice, postaci i zdarzenia przelewają się jedne w drugie, nikną, gubią się i szumią
jednostajnie wszystkimi językami świata, a właściwie groteskowymi zlepkami sylab,
należącymi do różnych rodzin językowych, poskręcanymi misternie i pozostającymi w
nieustannym ruchu, aby wynurzyć z nurtu tej mętnej rzeki raz chińskie nazwisko z polską
końcówką, to znowu zniekształcony cytat z Szekspira, który czytany na głos brzmi jak język
suahili (jeśli oczywiście ktoś zna ten język), ale dlaczego jest tam Napoleon albo Cherna
Djamia, która może być zarówno czarną damą, jaki cherną dzhamiją, czyli Czarnym
Meczetem w Sofii? I dlaczego języki żywe i martwe spotykają się w jednym słowie, a czas
nie istnieje dając wpadać na siebie i mieszać się z sobą odległym religiom, ludom, systemom
filozoficznym i krainom?”
Tysiące takich pytań stawianych przez badaczy dzieła Joyce'a pozostaje do dziś bez
odpowiedzi; trudno im nawet uznać, które z tych pytań mają znaczenie istotniejsze dla
uchwycenia „pierwszej zasady” konstytuującej powieść. Wcześni jej interpretatorzy, Joseph
Campbell i Henry Morton Robinson, autorzy studium A Skeleton Key to „Finnegans Wake”
(New York 1944), wytknęli szlak badawczy prowadzący do lingwistycznej analizy
„sfermentowanych słów” i wyodrębniania zaczynów tej fermentacji. Edmund Wilson (The
Wound and the Bow, New York 1947) wysunął dla odmiany koncepcję „poematu snu”.
Intrygująco prezentowała się propozycja Clive'a Harta (Structure and Motif in „Finnegans
Wake”, London 1952) odwzorowująca geometryczną strukturę powieści, opartą na Book of
Kells – średniowiecznym manuskrypcie Ewangelii z licznymi iluminacjami. Jedna z
nowszych interpretacji – zawarta w pracy Vincenta Johna Chenga Shakespeare and Joyce: A
Study of „Finnegans Wake” (Philadelphia 1984) – kodyfikuje około tysiąca odniesień
szekspirowskich w tej powieści, podkreślając ich liczebne skupienie, a także usytuowanie w
kluczowych momentach powieści. I tak bohater utworu, H.C.Earwicker (występujący w
powieści głównie pod kryptonimem H.C.E., który to kryptonim Ernst Robert Curtius
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rozszyfrowuje jako Here Comes Everybody, a więc swoistą odmianę jedermanna), wędruje
przez dwa irlandzkie powiaty, Leix i Offaly, z których drugi nosi zmienione imię Ofelli
(pierwszy zaś jest żródłosłowem wyrazu „lax” oznaczającego skandynawskiego łososia!);
trzeci rozdział powieści Joyce'a, opisujący działalność Michaela Gunna, dyrektora
dublińskiego Gaiety Theater, dającego liczne przedstawienia szekspirowskie, stanowi – wedle
badacza – sceniczną metaforę losów bohaterów powieściowych, a w rozdziale czwartym
dopatruje się on paraleli między ciążącą na życiu H.C.E. Balladą o Persse 0'Reilly, której
najpewniej wysłuchał w pijackim odurzeniu, a trucizną, którą Klaudiusz wlał do ucha ojcu
Hamleta. Ale recenzujący tę pracę w „The New York Review of Books” (z dnia 31 maja 1984
roku) Robert M. Adams powątpiewa w zasadność przyznania owym szekspirowskim
odniesieniom kluczowej roli w rozumieniu powieści. Pisze przekonująco, że „odczytywanie
Wake jest sztuką scalenia i syntetyzowania ech z Szekspira z echami ze Swifta, Wilde'a i
anonimowymi pogłosami skandynawskimi, klasycznymi i celtyckimi, z motywami z Biblii i
Księgi Umarłych, utworami żartobliwymi, jungowskimi archetypami, nalotem
eklezjastycznym i archeologicznym, dziecinnymi rymowankami, piosenkami kabaretowymi,
operowym patosem, kuchenną angielszczyzną i setkami innych składników językowych. Nie
jestem w stanie ocenić, jak ważną rolę odgrywa jako składnik tej mieszanki język suahili, ale
ci, co go znają, uznają go za składnik znaczący”.
Czytelnik ma już niejakie wyobrażenie o stopniu i rodzaju skomplikowania tej konstrukcji
artystycznej, jaką jest Finnegans Wake. Lojalność wobec jej polskiego badacza wymaga
odnotowania hipotezy interpretacyjnej, którą Słomczyński wysunął był przed kilkudziesięciu
już laty w cytowanym wyżej artykule w „Literaturze na Świecie”, ale której rozwinięcia i
uzasadnienia nie zdołał przed śmiercią (1998) dokonać. Otóż przyjął on, iż tak jak Odyseja
jest „pierwszą zasadą” organizującą konstrukcję Ulissesa, tak też i do Wake musi istnieć klucz
główny – i że jest nim staroegipska Księga Umarłych. „W pewnym miejscu – pisze
Słomczyński – tekst brzmi: «Ihem or Shen» . Czyli «Ihem albo Shen» . «Ihem» odczytane na
głos brzmi jak «I am» czyli «ja jestem» , a «Shen» ? Cala książka pełna jest tych dwóch
chłopców czy mężczyzn o imionach Shem i Shann (James i John), synów owego Earwickera
[...]. Shen był symbolem Ozy–rysa [...]. A tu, w Finnegans Wake, można było na pierwszej
stronie odczytać: «Ja, czyli Ozyrys» , klasyczną inwokację z pierwszej strony Księgi
Umarłych. Bo przecież każdy schodzący do Podziemnego Państwa zmarły Egipcjanin
identyfikował siebie z Ozyrysem i mówił:«Ja, Ozyrys taki a taki, proszę ciebie, Ozyrysie» etc.
etc. Ta cecha identyfikacji z Bogiem Krainy Umarłych jest wyłącznie własnością religii
Egipcjan. I należy ona bez reszty do Księgi Umarłych, będącej zarazem «Per-t em hru» , czyli
księgą o możliwości wyjścia w dzień. Albowiem śmierć była drogą odrodzenia w Egipcie”.
Jeśliby to odczytanie powieści zostało udowodnione i utrwaliło się w joyce'ologii,
przyczyniłoby się może do rozświetlenia wielu zagadek powieści i wprowadziło w „pierwszą
przyczynę” sprawczą, która dala impuls ukształtowaniu się powieściowego świata. Skoro się
tak jednak nie stało, zebrać musimy te przybliżone wyobrażenia o treści i fabule powieści,
które sformułowali jej dotychczasowi badacze, a przede wszystkim ocenić powinniśmy jej
wpływ na sytuację artystyczną prozy powieściowej w wieku XX, na jej przemiany i rozwój.
John Gross w swej monografii o Joysie (cytuję za „Literaturą na Świecie” 1973, nr 5 –
fragment zatytułowany Nawiedzony kalendarz) tak oto kodyfikuje domniemania na temat
treści powieści: „Krążą pogłoski, że Joyce powiedział swemu przyjacielowi, iż Finnegans
Wake jest o «Finnie, który umiera nad rzeką Liffey, a przez umysł przebiega mu historia
Irlandii i świata» . Mimo iż mnóstwo innych interpretacji książki pasowałoby równie dobrze,
nie ma wątpliwości, że Wake nasycony jest przedziwną mieszaniną irlandzkiej historii i
mitologii, tym, co autor średniowiecznego romansu nazwałby «materią Irlandii» . Finn–Finn
MacCool, główny bohater południowego cyklu starodawnej legendy irlandzkiej, śpiący
olbrzym, na którego ciele spoczywa Dublin, w epickiej formie jest H.C.Earwickerem. W
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przeciągu nocy Earwicker wciela się również w role Briana Boru, króla Rodericka 0'Connor,
świętego Wawrzyńca OToole, i wplecionych tu jest tyle jeszcze innych aluzji do
legendarnych lub na pół legendarnych wczesnych okresów historii Irlandii, że profesor Vi–
vian Mercier (w swej świetnej książce The Irish Cornic Tradition) mówi o «nowym,
Yeatsowskim prawie stosunku Joyce'a do folkloru irlandzkiego» – będącym dalekim
odejściem od The Day of the Rabbiement i jego poprzedniej wrogości. Wydaje mi się to nieco
przesadzone: mimo wszystko Finnegans Wake bierze swój tytuł z wulgarnej rewiowej ballady
z gatunku, który zasługiwałby na najzimniejszą pogardę Yeatsa...” (przeł. Hanna
Zbierzchowska).
Właśnie: podstawową dla zrozumienia powieści sprawą jest już jej tytuł, sam w sobie nie
poddający się jednoznacznemu rozszyfrowaniu. Wspomnianą tu balladę Finnegans Wake,
która dała tytuł powieści Joyce'a, Słomczyński streszcza tak oto: „Tim Finnegan, murarz,
lubił popić i pewnego ranka, gdy był pod muchą, spadł z drabiny, rozbił sobie czaszkę i
zaniesiono go do domu, żeby odprawić przy nim «wake» . Jest to w Irlandii noc czuwania
przy zmarłym, podczas której je się i pije. Więc przyjaciele i przyjaciółki Finnegana jedzą i
piją, a w końcu biją się i gdy jeden z nich ciska kielichem whisky w drugiego, ten uchyla się i
płyn pryska na leżącego Tima, który oczywiście budzi się, ożywa, wstaje i powiada:
«Nalejcie wszystkim piorunem! Czy myślicie, że umarłem?»”
Tak więc pierwsza możliwość odczytania tytułu (która narzucała się wielu polskim
komentatorom powieści) zakładałaby, że chodzi o „przebudzenie Finnegana”. Tylko że wtedy
tytuł oryginału powinien zawierać apostrof: Finnegan's Wake. Może więc chodzi o liczbę
mnogą – Przebudzenie Finneganów – i po wyrazie Finnegans zagubił się apostrof (Finnegans'
Wake), co się w niechlujnych zapisach potocznych, jakie mógł chcieć odwzorować autor,
nader często zdarza? A może chodzi o wezwanie: Finneganowie, zbudźcie się! – zapis byłby
wtedy poprawny? Nie jest to bynajmniej koniec możliwości interpretacyjnych; Jerzy
Strzetelski w szkicu „Finnegans Wake” w oczach krytyki („Literatura na Świecie” 1973, nr 5)
powiada, iż „wyraz «wake» może oznaczać także smugę wzburzonej wody, pozostawionej
przez płynący statek. Sięgnąwszy więc do tego znaczenia, wolno odczytać tytuł także jako
«Ślad po Finneganie» „.
W dalszej charakterystyce treści powieści zdaje się Słomczyński iść za sugestią Edmunda
Wilsona: „Bo wydawało się – pisze w przytaczanym tu już eseju – że książka ma jakiegoś
śpiącego, być może, bohatera, któremu może się wszystko śnić? Jest tam jakiś człowiek,
chyba o nazwisku Earwicker [na pewno o tym nazwisku! – przyp. W.S.], oznaczony przez
Joyce'a jako H.C.E., i jego żona Anna Livia, która nosi dodatkowe imię Plurabelle i
oznaczona jest jako A.L.P. Są tam też ich synowie, Shem i Shann, irlandzkie odpowiedniki
imion James i John (Jakub i Jan). Jest także córka Issy. Możliwe było też, że mieli oni
gospodę w Chapelizod, na przedmieściu Dublina. Ale równocześnie córka ta przemienia się
matkę, synowie w ojca, a wszyscy razem ciągle w kogo innego, a nawet w co innego. Zresztą
wszystko to były jedynie hipotezy, mniej lub bardziej uzasadnione tekstem, gdyż wymienione
wyżej zalążki postaci nie mówią nigdy, kim są, gdzie są i co robią Wydawało się, że
występują w różnych czasach, zmieniając nieustannie imiona, a są bądź ludźmi, bądź bogami,
drzewami, rzekami (jak Anna Livia i jej córka) czy kimkolwiek i czymkolwiek innym,
zawsze niewyraźnym, niewyrażalnym, zamglonym”.
Rytm tych przemian dyktowany jest do pewnego stopnia przez wspominaną już przy
analizie Ulissesa koncepcję cyklicznych faz rozwoju ludzkości: teoretyczną, bohaterską i
cywilizowaną – sformułowaną przez Giambattistę Vico, którego Joyce stał się jeszcze w
latach młodości żarliwym wyznawcą – i odpowiadające im języki: hieroglificzno–religijny,
metaforyczno–poetycki i filozoficzno–abstrakcyjny. Jerzy Strzetelski we wzmiankowanym
wyżej szkicu posuwa się do stwierdzenia, iż „przekonanie o cykliczności wydarzeń,
stanowiące podstawę filozofii Vico, jest główną zasadą Finnegans Wake. Jak się okazało po
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ukończeniu książki, jest ona jako całość zamkniętym pierścieniem: zaczyna się bowiem od
drugiej połowy zdania, a kończy – jego pierwszą połową. Powieść dzieli się na cztery księgi
odpowiadające trzem fazom cywilizacyjnym i okresowi chaosu – nawrotu z historiozofii
Vico. Takich mniejszych cykli jest zresztą w powieści więcej i na przykład piorun, oddany
graficznie w tekście za pomocą wieloliterowych słów, „uderza” dziesięć razy”.
Jakiekolwiek dadzą się jeszcze odczytać znaczeniowo–treściowe formuły poznawcze tej
powieści, oznaczała ona w twórczości Joyce'a najradykalniejszy akt negacji języka jako
narzędzia komunikowania się ludzi między sobą. David Daiches określił Finnegans Wake
jako powieść, która jest „strukturą czysto werbalną”, w której „język, będący początkowo
narzędziem wyrażania i porozumiewania się, wskutek zróżnicowania i wyprowadzania poza
sferę znaczeń stal się narzędziem rozmyślnego rozkojarzenia tego, co było zrazu środkiem
nadawania znaczeń i doświadczenia językowego”.
Ten zamiar zanegowania komunikacyjnych funkcji języka łączy maksymalizm celów z
wyjątkową oszczędnością i precyzją zastosowanych środków. Strzetelski trafnie stwierdza, że
u Joyce'a odmiana wyrazów – zresztą bardzo uboga w angielskim – i składnia pozostają
nietknięte. Nie ma też w utworze struktur zdaniowych nie dokończonych, tak ulubionych
przez późniejszą poezję. Także przejrzystość połączeń międzyzdaniowych pozostaje niemal
dziewiętnastowieczna, tak jest prosta i kompletna, nawet w długich łańcuchach zdań
pobocznych. Poszczególne wyrazy podlegają natomiast „nadzwyczajnym przekształceniom”
– przekształceniom tak śmiałym i daleko idącym, iż stwierdza badacz, że „Joyce nie napisał
jej [tej powieści – przyp. W. S.] po angielsku, lecz własnym językiem opartym o
angielszczyznę przetkaną wyrazami wziętymi z mnóstwa innych języków”.
Finnegans Wake jest tedy aktem stwórczym nowego języka, metajęzyka, wykraczającego
śmiało poza dotychczasowe tworzywo literatury, jakim był język komunikatywny i do
komunikacji międzyludzkiej używany. Reakcje na ten akt stwórczy były różne – obok
entuzjazmu (rzadko jednak wspieranego zdolnością rozszyfrowania nowych znaczeń
wpisanych bez wątpienia w ten nowy język) zdarzał się także skrajny sceptycyzm, i to u ludzi,
którzy zrobili niemało dla wyrwania języka ze skonwencjonalizowanej, strupieszałej niemoty.
Thomas S. Eliot wyznał otwarcie: „Jeśli do kogo żywię pretensję, to do samego Joyce'a,
autora tego potwornego arcydzieła, za to, że napisał książkę, której długie partie (bez
opracowanych komentarzy) są po prostu ładnym bezsensem (nawet bardzo ładnym, gdy tekst
recytowany jest w wymowie irlandzkiej głosem tak przyjemnym jak głos autora – szkoda, że
nie nagrał więcej tekstu!). Joyce może nie zdawał sobie sprawy, jak niejasną książkę napisał.
Jakkolwiek wypadnie ocena ostateczna (a ja się o to nie kuszę) [...], jestem przeświadczony,
że na ogół poezja (bo Finnegans to duży poemat prozą) nie jest w ten sposób pisana, że
potrzebny jest tego rodzaju rozbiór, żeby się można było nią cieszyć i ją rozumieć.
Podejrzewam, że zagadki ofiarowane przez Żałobną noc Finnegana [Finnegans Wake] dały
asumpt do błędnego poglądu (rozpowszechnionego dzisiaj), że objaśnienie przyjmuje się
mylnie za rozumienie”.
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Międzysłowie XI
Tymczasem zaś pojawiały się w literaturze światowej coraz to nowe oskarżenia i
jeremiady, a także nowe próby wyrwania się w świat –jakbyśmy to dziś powiedzieli–
„wirtualny”, w pewien sposób wyabstrahowany, właściwie odrealniony, gdzie drogie
pisarzowi wartości nie ulegają deformacjom ani przeinaczeniom.
Spośród oskarżycieli wyróżnić trzeba niewątpliwie Louisa Ferdinanda Celine'a (l894–
1961), autora głośnej w swoim czasie powieści „Podróż do kresu nocy” (1932). Pozorny
cynizm jej bezpośredniej wymowy był w istocie wyartykułowanym z niepospolitą silą
artystyczną, nobilitującą zwroty i wyrażenia zaczerpnięte z pospolitej wiośnie mowy potocznej
warstw „nieoświeconych”, protestem przeciw moralnej obłudzie i kastowemu egoizmowi.
Na światopoglądowych antypodach tego typu pisarstwa sytuowała się tzw. powieść
katolicka, zrodzona z intencji dostosowania rytmu rozwojowego twórczości inspirowanej
przez system etyki religijnej do rozwoju obyczajowości i sztuki wieku XX. Najwybitniejsi
przedstawiciele tego prądu literackiego pojawili się w piśmiennictwie francuskim – byli to:
Francois Mauriac (l885–1970), autor przejmującej dramatyzmem powieściowej analizy „
anatomii grzechu” „Kłębowisko żmij” (1936), i Georges Bemanos (1888–1948), autor
tchnącej szczerą szlachetnością powieści „Pamiętnik wiejskiego proboszcza” (l936). Surową
protestancką etykę (w skandynawskiej wersji) ewokowała w swej prozie nowelistycznej (tom
„Siedem niesamowitych opowieści”, 1934) Karen Blixen (l885–1962), która zarazem w
powieści autobiograficznej „Pożegnanie z Afryką” (1937) stworzyła wzruszający szczerością
obraz rozczarowań i uniesień uczuciowych nowoczesnej, skazanej na samodzielne borykanie
się z życiem kobiety.
Powieściową moralistykę polityczną uprawiał z wielkim powodzeniem André Malraux
(1901–1976), który w serii powieści złożonych z „Doli człowieczej” (1933), „Czasów
pogardy” (l 933) i „Nadziei” (1937) nie tylko ukazał najbardziej zapalne, zarówno
azjatyckie, jak europejskie, punkty w ówczesnym świecie, ale stworzył pojęcia–klucze do
określania natury owych tragicznych wstrząsów politycznych, znamionujących nadchodzenie
kolejnego kataklizmu.
Powróciwszy z frontu hiszpańskiej wojny domowej, pisarz angielski George Orwell (1903–
1950) w reportażowej powieści „W hołdzie Katalonii” (1938) jako jeden z pierwszych pisarzy
podniósł głos ostrzegający przed totalitaryzmem komunistycznym, który odsłonił do pewnego
stopnia swe oblicze w wojnie toczonej rzekomo w obronie republiki w tym kraju, w istocie zaś
– o stworzenie kolejnego przyczółka do przyszłej wojny o podbój Europy.
W zdławionej w ciągu lat trzydziestych do szczętu stalinowskim terrorem Rosji pojawiło się
nowe zjawisko artystyczne – pisarze żyjący na tzw. emigracji wewnętrznej, nie wydawani
drukiem i nie wystawiani w teatrach, piszący „do szuflady”, z nadzieją na dotarcie w
przyszłości do czytelników. Z takiej właśnie samotniczej, desperackiej pracy zrodziła się w
ciągu lat kilkunastu, (od 1928 poczynając) słynna później powieść Michała Bułhakowa (l890–
1940) „Mistrz i Małgorzata”, opublikowana dopiero w kilkanaście lat po śmierci autora.
Twórczość emigrantów natomiast, którzy opuścili Rosję Radziecką, znalazła swoiste
uhonorowanie w postaci Nagrody Nobla przyznanej w roku 1933 świetnemu noweliście.
Iwanowi Buninowi(1870–1953).
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W Polsce, początek lat trzydziestych przyniósł falę wspaniałych debiutów. W latach 1933–
1934 na Parnas literacki wkroczyli: Witold Gombrowicz (l904–1969) „Pamiętnikiem z okresu
dojrzewania” (autor ten umocnił później swą pozycję powieścią „Ferdydurke”, 1937) i Bruno
Schulz (l892–1942) „Sklepami cynamonowymi” (po których –w 1937 – pojawiło się
„Sanatorium pod klepsydrą”); w 1936 roku debiutował Jerzy Andrzejewski (l909–1983)
tomem „Drogi nieuniknione” (po którym –w 1938 – wydal powieść „Ład serca”), a w rok
później – Teodor Pamicki (1908–1988), powieścią „Aecjusz, ostatni Rzymianin”. Wszyscy ci
pisarze weszli do ogólnie znanego panteonu najwybitniejszych twórców literatury wieku XX, a
trzej pierwsi stali się znani na całym świecie jako jej najznamienitsi przedstawiciele.
Zarazem w ich twórczości – podobnie jak z jednej strony w poezji skupionej wokół Miłosza
wileńskiej grupy Żagary, w ówczesnej nowelistyce Iwaszkiewicza i jego powieści historycznej
„Czerwone tarcze” (l 934) – wyrażało się swoiste poczucie zagrożenia wiszącego nad
światem, przeczucie zbliżającego się kataklizmu. Tę postawę artystyczną określono mianem
katastrofizmu – i zespalała ona ówczesną polską twórczość literacką z mroczną atmosferą
duchową wypełniającą twórczość pisarzy w innych krajach.
Osobliwą próbą wyrwania się spod tej przygniatającej presji katastrofizmu była proza
Henry'ego Millera (1891–1980), wpisująca się w nurt określany zwykle mianem „ rewolucji
seksualnej”, ale próbująca wykorzystać problematykę erotyczną, ujmowaną z maksymalną
otwartością i dobitnością wyrazu, dla stworzenia swoistej, przepełnionej najszczerszym
liryzmem utopii seksualnej, w której realizuje się pełna wolność człowieka.
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Rewolucja seksualna
od Henry’ego Millera do Williama Burroughsa
1
Zaczęło się od skandalu, jak w tylu poprzednich przypadkach, niemal od powtórzenia się
sytuacji z Kochankiem lady Chatterley Lawrence'a. Nie znany szerzej pisarz nowojorski,
osiadły od początku lat trzydziestych w Paryżu, Henry Miller, wydaje w roku 1934, nakładem
ekskluzywnego wydawcy angielskiego również mieszkającego w stolicy Francji, powieść
zatytułowaną Zwrotnik Raka. Utwór wiódł zrazu żywot efemerydy, właściwy zjawiskom
lokującym się poza wielkim rynkiem książkowym. Autor zebrał wprawdzie prywatne
gratulacje od kilku znakomitości, które się na nim poznały (w tym od obu wielkich rodaków –
Ezry Pounda i T. S. Eliota), ale dla szerszej opinii literackiej pozostawać miał jeszcze przez
kilka lat anonimem.
Pierwszym impulsem do zdobycia rozgłosu stal się dopiero oficjalny zakaz wwożenia tej
„gorszącej” książki do USA, wydany w roku 1937. W dwa lata później obejmie on z tych
samych względów moralno–obyczajowych także dalszy człon Millerowskiego cyklu.
Zwrotnik Koziorożca (1939), który się właśnie ukazał. Przez następne lata ludzkość będzie
miała, co prawda, inne zmartwienia niż zwalczanie powieści napisanych językiem
obfitującym w tak zwane czteroliterowe wyrazy, ale ta wzniosła misja odrodzi się niemal
natychmiast po wojnie, wraz z normalizowaniem się życia: przywożone przez wracających z
Europy żołnierzy amerykańskich powieści Henry'ego Millera będą tropione i konfiskowane
tak zawzięcie, jak ćwierć wieku później przywożone z wietnamskiego frontu narkotyki.
Apologeci Henry'ego Millera zwykli ubolewać nad taką spłaszczoną i strywializowaną
interpretacją zasadniczego zrębu jego twórczości (obejmującego oba Zwrotniki, a także
późniejszą, powojenną trylogię The Rosy Crucifixion, składającą się z powieści Sexus (1949),
Plexsus (1953) i Nexus (1960), która to interpretacja uwypukla przede wszystkim lub niemal
wyłącznie seksualne motywy wyłożone drastycznie otwartym językiem. Starają się oni
korygować taką interpretację nie tylko w przypadkach, kiedy prowadzi ona do negacji
wartości dzieła i do cenzorskiego zakazu (uchylonego zresztą później, podobnie jak zakaz
kolportażu Kochanka lady Chatterley), lecz także wtedy, kiedy jest motywacją dla
uwielbienia i zachwytu. Uwypuklają oni różnorakie warstwy problematyki intelektualnej i
estetycznej w książkach Millera (choćby jego niepospolite uwrażliwienie malarskie – strony,
które Miller poświęcił na przykład Matisse'owi, mają wartość estetyczną równą wartości
przedmiotu opisywanego, tak jak muzyczne rozważania w Doktorze Faustusie Tomasza
Manna są kongenialne w stosunku do muzyki przedstawionej lub wręcz tworzonej na
kartkach tej powieści) i ubolewają, iż bogactwa te ulegają zapoznaniu na rzecz obsesyjnie
eksponowanej przez odbiorców erotyki. Negliżują więc to, co skłonni są uznać za dewiację
odbioru (znaną u nas pod postacią „kompleksu ojca Pirożyńskiego”, uwiecznionego przez
Boya pogromcy niewinnej nawet erotyki, niewrażliwego natomiast zgoła na „moralnie
obojętne” okrucieństwa i nikczemności przedstawione w utworach pozbawionych pierwiastka
erotycznego), nie bacząc, iż nadawca tego komunikatu otwarcie się do obsesji erotycznej
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przyznaje, co więcej, czyni z niej przedmiot analizy artystycznej i wykładnię swej filozofii
życiowej.
Nie da się więc tego skandalu zatuszować ani ominąć – trzeba stanąć z nim oko w oko,
zmierzyć się z jego konsekwencjami artystycznymi i zbadać implikacje – nader rozlegle i
wielorakie –jakie z niego wynikły dla rozwoju literatury w drugiej połowie wieku XX.
Podobnie zresztą jak kiedyś „tkliwości fallicznej” Lawrence'a, spychającej do lamusa
skonwencjonalizowaną erotykę tradycyjną, nie można było zlekceważyć ani zakłamać, jeśli
chciało się pojąć, co właściwie zmieniło się w literaturze za sprawą Kochanka lady Chatterley
i dlaczego namiętność miłosna nie może pozostawać dłużej w sferze niedomówień i aluzji,
choćby najwyrazistszych, jak w Tessie d'Uberville Thomasa Hardy'ego.
2
Pierwszą warstwą prozy Henry'ego Millera (umówmy się od tej chwili, że przez to
rozumiemy oba jego autobiograficzne cykle – Zwrotniki i Rosy Crucifixion – oraz te utwory,
które łączą się z nimi w integralną całość poddającą analizie seksualne doznania l
doświadczenia autora, jak Air–Conditioned Nightmare), która obala zastane bariery
artystyczne, jest język. „... mówiła tak poważnie, że kiedy ujęła moją rękę i położyła ją nad
pizdą, na krawędzi wzgórka Wenus, uznałem to za całkiem niewinny gest. Miała gęste włosy,
prawdziwy krzak róży, a kiedy zbliżyłem do niego palce, poszczególne włosy stawały dęba,
sztywne jak w szczotce [...]. Jej pizda nadal mnie fascynowała. Byłem jej świadom w chwili,
gdy moja ręka spoczywała ciepło na skraju jej pełnej «sakiewki». Gadała bez przerwy, by
opóźnić to niezręczne milczenie, które zapadało w chwili, gdy istniał już tylko nacisk mojej
ręki, jak skryte przyzwolenie, aby tam pozostała [...]. Wcisnąłem w nią jeszcze dwa palce i
powoli położyłem się obok niej. Położyłem ramię pod jej głowę i delikatnie ją ku sobie
przyciągnąłem, mocząc palce w jej sokach, które sączyły się bez przerwy” (przeł. Sławomir
Magala; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z dzieł Henry'ego Millera).
Tak zaczyna się w Sexusie – pierwszym tomie drugiego z monumentalnych cyklów Millera
– opis zbliżenia seksualnego dwojga dawnych małżonków, znajdujących się w trakcie
postępowania rozwodowego, ale nie tracących wcale wzajemnego fizycznego pociągu. I
choćby nas najgłębiej nawet mierziły obleśne chichoty różnych niedorostków umysłowych,
nie przygotowanych do odbioru takiej prozy w kategoriach estetycznych, a nie
neurotycznych, trudno zaprzeczyć, że język ten może wywołać szok. Nie napisano w ten
sposób żadnej sceny miłosnej w literaturze pięknej przed Henry Millerem, nie przełamano
przed nim z taką konsekwencją językowego tabu, które zagradzało drogę do tak zwanego
języka wulgarnego. Owszem, sięgano po jego pojęcia i zwroty po to, by osiągnąć efekt
świadomej brutalizacji, by wstrząsnąć czytelnikiem, zderzyć go z „brudami życia”;
wypaczeniem takiej dramatycznej intencji pisarskiej było też wcale rozpowszechnione granie
na najprymitywniejszych odruchach ludzkiego podniecenia, co charakteryzuje pornografię i
odróżnia ją od piśmiennictwa artystycznego.
Pojęcie pornografii, nader trudne do precyzyjnego określenia, wymaga choćby próby
zdefiniowania, kiedy się mówi o prozie Henry'ego Millera. Odnoszono je bowiem do niej z
notoryczną zawziętością –właśnie ze względu na drastyczną dosadność zawartych w niej
opisów tego typu, jak wyżej zacytowany. Jednakże, gdyby z samej otwartości opisów scen i
sytuacji erotycznych bądź też dosadności języka uczynić kryterium wyróżniające pornografię,
zakwestionowaniu musiałyby ulec także niektóre największe dzieła piśmiennictwa
światowego, i to nie tylko Villon czy Rabelais, ale także Dante miotający pod adresem
skazanych na piekielne męczarnie przeciwników dosadne oskarżenia i przekleństwa. Oprócz
tej niedogodności interpretacyjno–klasyfikacyjnej takie rygorystyczne rozumienie pojęcia
pornografii rodzi też istotną wątpliwość metodologiczną. Skoro bowiem przyjmujemy, iż
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ambicją i zadaniem literatury jest jak najpełniejsze i jak najwnikliwsze poznanie prawdy o
człowieku i rzeczywistości, w jakiej ten człowiek żyje, nie można spod tak
maksymalistycznego programu poznawczego wyłączyć ani sfery fizjologii, stanowiącej
przecież integralną część życia ludzkiego, ani rzeczywistości językowej, w jakiej człowiek
żyje – a więc także słownictwa fizjologiczne– erotycznego.
Przekonanie to utorowało sobie w końcu, choć nie bez trudu, drogę do obyczajowości
literackiej, a nawet ustawodawstwa prawnego społeczeństw cywilizowanych – i uzyskało
swoistą wykładnię w precedensowym orzeczeniu sędziego Woolseya z Sądu Okręgowego w
Nowym Jorku z roku 1933, który zdecydował się uchylić zakaz rozpowszechniania Ulissesa
Jamesa Joyce'a, ponieważ dzieło to „nigdzie nie wywołuje popędu płciowego”. Jednakże
kryterium to wydaje się nadmiernie zrelatywizowane: uzależnia ocenę dzieła od sposobu
reagowania odbiorcy, a przecież odbiorcy są różni i czerpią różnorakie inspiracje z nie
obiecujących bynajmniej tego rodzaju pobudzeń utworów – niejaki Charles Manson czerpał
bezpośrednie wręcz impulsy do orgii i morderstw z Biblii, która dla milionów ludzi jest
kodeksem cnót i kanonów moralnych. Podjęto tedy próby uściślenia tego kryterium przez
analizę i ocenę intencji, jakimi powodował się autor przy tworzeniu dzieła: daje się tu
przecież wskazać oczywiste przykłady tandety, żerowania na niskich instynktach i
prymitywnych upodobaniach niewyrobionego czytelnika i przeciwstawić im dzieła
„bezinteresownie” zgłębiające tajniki seksu i eksplorujące żywioł słownictwa erotycznego.
Ale takie rozróżnienie jest nie dość ostre, a ponadto w filologu budzi poważne
metodologiczne wątpliwości. Filolog nie jest bowiem spowiednikiem oceniającym intencje
autora, lecz badaczem analizującym tekst literacki; dodać zresztą trzeba, że zdarzają się
utwory podyktowane najżarliwszymi intencjamimoralistycznymi, a gorszące w swej
obiektywnej wymowie...
Filolog tedy zbadać musi wewnętrzną strukturę tekstu i jego odniesienia do kontekstu
literackiego, w jakim się pojawił i w jakim funkcjonuje. Jeśli motywy, zwane potocznie
obscenicznymi, są integralną, funkcjonalną częścią konstrukcji literackiej i poznawczej
utworu, a nie efekciarską ornamentyką, że już pominę brudne chwyty spekulacyjnej natury,
musimy ten zamysł zrozumieć i uszanować, choćbyśmy go nie akceptowali. Miarę zaś tego
uznania określimy, przymierzając utwór do kontekstu literackiego, do tego, co w tej
dziedzinie napisano wcześniej lub w tym samym czasie i do czego utwór ten najczęściej w
zamierzony sposób się odnosi: przełamuje językowe tabu, konwenanse i ograniczenia,
poszerza i pogłębia badanie człowieczych doznań – albo przeciwnie, wprowadza dyskrecję i
rygor stylistyczny w dziedziny opanowane uprzednio przez słowne rozpasanie i pokrywa
sferą niedomówień sprawy wyeksploatowane już przez ekshibicjonistów. Ten właśnie proces
świadomego odwrotu od językowego weryzmu obserwujemy w dziedzinie erotyki literackiej
ostatnio – i odświeżanie językowej wrażliwości w tym zakresie nie musi wcale polegać na
otwieraniu dostępu językowemu żywiołowi; po przejściu takiej fali naturalną rzeczy koleją
następuje okres zdyscyplinowania i samoograniczeń. W każdym jednak przypadku rzecz
zasadza się na spożytkowaniu określonych narzędzi językowych i aparatury analitycznej w
sposób wzbogacający literaturę, poszerzający i pogłębiający wrażliwość estetyczną i etyczną
(także przez zaprzeczenie zastygłym schematom i formułkom) kształtowanego przez tę
literaturę odbiorcy.
Nie są to z pewnością ustalenia nazbyt ścisłe, mają właściwie charakter zaledwie
orientacyjny. Nie byłoby zresztą z pewnością rzeczą zdrową dokładnie wyznaczać granice
klasyfikacji; sądy wartościujące wydawać trzeba o każdym właściwie konkretnym dziele z
osobna, a i też uwzględnić przy tym wrażliwość i odporność psychiczną odbiorcy – nie ma w
końcu przymusu poddawania się żadnym literackim przeciążeniom. Osobista rezygnacja z
zakosztowania takich doświadczeń artystycznych nie powinna jednak skłaniać nikogo do
odmawiania innym prawa do ich zaznania.
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Po tej dygresji, poniekąd metodologicznej, wracamy do kwestii języka prozy Henry’ego
Millera. Uznać wypadnie, iż język ten jest funkcją całkowitego i niczym nie ograniczonego
otwarcia na żywioł słowny wszystkich środowisk społecznych, od najbardziej
wyrafinowanych po najprymitywniejsze czy wręcz najbardziej prostackie (wielkomiejski,
lumpowski półświatek), przy czym wykreowany w tej prozie narrator porusza się swobodnie
w tych środowiskach, rejestruje właściwy im język bez żadnych ocenzurowań czy uprzedzeń
(w dialogach, przytoczeniach, zasłyszeniach, rozbudowanej sieci pastiszów i persyflaży
tworzonych także techniką mowy pozornie zależnej), sam zaś własne wypowiedzi konstruuje
wedle zasad najbezwzględniejszego weryzmu językowego. Nie ma w otaczającym go żywiole
słownym wyrazów, które by dyskwalifikował ze względu na językowe czy obyczajowe
konwenanse, jeśli uzna ich znaczeniową adekwatność. Wynikiem tego nastawienia jest
całkowite wchłonięcie kolokwialnego nazewnictwa, frazeologii i idiomatyki seksualnej,
najpełniejsze i najradykalniejsze z kiedykolwiek przed Henrym Millerem stosowanych w
piśmiennictwie artystycznym.
Trudno nie dostrzec w tym zasadniczego przełomu w traktowaniu językowego żywiołu, ale
przełom ten, osadzony w tradycji kultury i literatury amerykańskiej, przybiera jednak nieco
inny charakter niż znacznie mniej zresztą konsekwentne i śmiałe próby przełamywania
językowych tabu podejmowane w literaturze europejskiej. Wprawdzie Henry Miller
niejednokrotnie deklarował swoje ogromne przywiązanie do literatury europejskiej, mieszkał
przez długie lata w Paryżu i tam właśnie podejmował najważniejsze dla swego dzieła
poszukiwania i próby, tam publikował i tam spotkał się najpierw ze zrozumieniem i
poparciem artystycznym; nigdy nie stał się jednak ekspatrydą, jak James, Eliot czy Pound – i
zwłaszcza w sferze języka wydaje się dziedzicem i wytworem kultury amerykańskiej.
Rzecz – jak sądzę – w tym, że w odróżnieniu od takiego na przykład D. H. Lawrence'a
Henry Miller nie musiał obalać rygorów stylu wiktoriańskiego. Owszem, i w Ameryce (a
raczej w piśmiennictwie amerykańskim, częściowo tworzonym przez ekspatrydów) zmieniło
się coś między Henrym Jamesem a Henrym Millerem; piśmiennictwo to jednak nie musiało
pokonywać złoży konwencjonalizacji literackiej, podobnie jak obyczajowość amerykańska
nie miała za przeciwnika zhierarchizowanego i okrzepłego historycznie konwenansu. Co
więcej, najwięksi amerykańscy moraliści, od transcendentalistów po Williama Faulknera, z
powołania występowali jako oskarżyciele martwych i zakłamanych norm obyczajowych, a nie
projektodawcy systemów moralistycznych. Amerykański common man nie był hipostazą
wykoncypowaną w laboratorium doktryn społecznych, ale rzeczywistym produktem
pioniersko–osiedleńczych procesów migracyjnych, kształtującym się na terenach
cywilizacyjnie i obyczajowo dziewiczych, i wtórnie dopiero cedującym część swych wolności
społeczeństwu. Nie musiał się więc niczego wstydzić ani krępować – do Ameryki przybył
właśnie po to, aby się od tego skrępowania uwolnić.
Toteż nawet moralistyka amerykańska cechowała się – od Cottona Mathera, od
kolonialnych jeszcze czasów – starotestamentową dosadnością i otwartością, a proces
dojrzewania piśmiennictwa amerykańskiego, jako najbardziej wysublimowanej formy
samoświadomości zbiorowej nowej społeczności, w naturalny sposób skłaniał do poszerzenia
i pogłębienia zakresu wyrażanych w nim doświadczeń człowieczych. Doświadczenie
językowe było pod tym względem doświadczeniem elementarnym. Nawet spośród
ekspatrydów uląkł się go tylko anglofil Henry James, bo i Eliot, i Pound, a przede wszystkim
Gertruda Stein zabrali ze sobą w świat językowe amalgamaty wytopione w amerykańskim
tyglu. Dos Passos w pospolitym kruszcu językowym utrwalił procesy makrospołeczne,
Masters – ludzkie mikrokosmosy, Henry Miller dal wyraz uczuciowości kształtującej się
przecież także w najbardziej podstawowych formach międzyludzkiego obcowania, Burroughs
zaś, w pewien sposób na podobieństwo Becketta, wykroczył poza wszelki antropocentryzm,
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kreował i artykułował doznania i doświadczenia genetycznych mutantów uosabiających
najbardziej ponure proroctwa o zagładzie i wyrodnieniu rodzaju ludzkiego.
3
Charakterystyka języka Henry’ego Millera, przedstawiona powyżej w syntetycznym
jedynie zarysie, doprowadziła nas do stwierdzenia, iż owo całkowite i wyzbyte wszelkiego
skrępowania wchłonięcie kolokwialnego żywiołu językowego dla celów narracji artystycznej
ma w istocie naturę poetycką i że w pewien sposób odpowiada innym, analogicznym
zabiegom i próbom artystycznym, podejmowanym przez odnowicieli prozy w wieku XX i
zmierzającym nie tylko do odkonwencjonalizowania języka, lecz do jego
sproblematyzowania, do uczynienia zeń czegoś więcej niż owo flaubertowskie, „przejrzyste” i
„niedostrzegalne” narzędzie ekspresji literackiej. Stężenie erotycznej dosadności i otwartości
Języka posłużyło u Millera za wykładnię jego koncepcji człowieka, kryterium prawdy i
szczerości międzyludzkich odniesień w sferze spontanicznych reakcji seksualnych, wolnych
od zakłamania i spaczenia. W zakończeniu zacytowanej na wstępie sceny fizycznego
zbliżenia między byłymi małżonkami, zbliżenia, które obojgu przyniosło pełnię erotycznych
przeżyć, narrator odchodzi do drugiej kobiety, zresztą na jej dramatyczne wezwanie – i to
odejście nie budzi już w dawnej żonie gniewnej zazdrości. „... nasyciwszy się do woli,
prawdopodobnie zdała sobie sprawę z tego – przypuszcza narrator Sexusa – że to bez sensu
odczuwać urazę wobec innej kobiety. Może powiedziała sobie, że jeśli zawsze może się tak
rżnąć jak dzisiaj, to nieważne, że inna rości sobie do mnie pretensje. Być może, po raz
pierwszy w życiu przyszło jej na myśl, że posiadanie jest niczym , jeśli się nie potrafi
oddawać”.
Właśnie oddanie, bezinteresowne i całkowite, nie zakłamane żadnym odruchem
fizjologicznym ani psychologicznym, jest wartością Jedyną i prawdziwą, której poszukuje
bohater i narrator prozy autobiograficznej Henry'ego Millera – patrzący na siebie i swoje
zachowania miłosne krytycznym okiem, jakby się rozdwajał i był zarazem uczestnikiem i
sędzią doświadczenia erotycznego. „W chwili gdy decydował się działać – wyznaje narrator
Sexusa – stawałem się kimś innym – aktorem. I zawsze przesadzałem w swej roli.
Przypuszczam, że u podstaw tego dziwnego zachowania kryła się nieuleczalna antypatia do
oszustwa. Nawet jeśli chodziło o ratowanie własnej skóry, oszukiwałem niechętnie. Złamać
opór kobiety, sprawić, by cię pokochała, rozbudzić jej zazdrość, odegrać ją z powrotem – nie
byłem w stanie dokonywać takich wyczynów, choćby podświadomie korzystając z
dozwolonych metod. Nie odczuwałem triumfu ani zadowolenia, dopóki kobieta nie poddała
się dobrowolnie”.
Może właśnie to poznawcze zdystansowanie narratora (tak trudne do osiągnięcia w
narracji w pierwszej osobie!) sprawia, że erotyka Millera jest poezją i aktem samopoznania, a
nie artystycznie niegodnym spekulowaniem drastycznościami? Może bezwzględna odwaga
samoobrachunku z fizjologicznym i psychiczno–moralnym mechanizmem miłości sprawia, iż
wierzymy w wyznanie innego z jego bohaterów, Van Nordena ze Zwrotnika Raka,
nienasyconego Don Juana współczesnego, sławiącego fizyczne zalety którejś ze swych
niezliczonych kochanek i zamykającego ich rejestr nieoczekiwanym pytaniem: „Możesz sobie
wyobrazić, jaka by była, gdyby miała jakieś uczucia?” Najpiękniejsze sceny erotyczne u
Henry'ego Millera – to właśnie absolutne współgranie fizyczne i duchowe dwojga
kochanków, jakie staje się udziałem narratora Sexusa i Mony w pierwszej partii tej powieści i
jakie tworzy najdojrzalszą chyba we współczesnej prozie wielką poezję miłosną. Jeśli kiedyś
Petrarka przerósł średniowiecznych żaków, pokrywających marginesy inkunabułów
nieśmiałymi westchnieniami miłosnymi, i minstreli, wznoszących kunsztowne pienia na cześć
wyidealizowanych symboli kobiecości, i wyśpiewał namiętną miłość do cudzej przecież
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kobiety; jeśli Baudelaire odnajdywał „kwiaty zła” w mrocznych zaułkach wielkomiejskiej
obyczajowości, to Miller obnażył mechanizm rozkoszy fizycznej utajonej w nie nazwanym
przez wieki akcie miłosnym – i proklamował zapamiętanie miłosne najwyższym doznaniem
człowieka, „ponieważ – jak pisze w Zwrotniku Raka – w Banque de France nie ma nic, na co
można by je wymienić”. Może tylko estetyczne doznania narratora na wystawie Matisse'a
dają się porównać z radością jego seksualnych spełnień – a w każdym razie są równie pięknie
opisane.
4
„Rewolucja seksualna” w literaturze potoczyła się dalej, ale można mleć wątpliwości, czy
odbywało się to szlakiem wytkniętym przez Henry'ego Millera.
Najbardziej z tego względu znamienne wydaje się doświadczenie literackie Williama
Burroughsa. Na jego literackich początkach ciąży odium wyjątkowo dramatycznego skandalu,
pozaliterackiej zresztą natury; parodiując słynną scenę z Wilhelma Tella, pisarz zabił własną
żonę – sąd uznał, że ta tragiczna zabawa odbywała się w stanie obopólnej niepoczytalności,
wywołanej alkoholiczną euforią. Takie właśnie stany euforii alkoholicznnej i narkotycznej,
charakterystyczne dla środowiska ówczesnych beatników orgie seksualne, naruszające
wszelkie możliwe tabu obyczajowe i moralne, eksplorował Burroughs w swych pierwszych
powieściach, od debiutanckiej Junkie (1953) przez Nagi lunch (l 959), The Soft Machine
(1961), The Ticket That Exploded (l962), po Nova Express (1964). Patronował temu
pisarstwu, podobnie jak całemu ówczesnemu ruchowi beatnikowskiemu, Allen Ginsberg,
poeta niezmiernie utalentowany, głosiciel „nowej wrażliwości” wymierzonej przeciw
obyczajowości mieszczańskiej i uwalniającej człowieka od lęków i uprzedzeń wynikłych z
represywnych reguł etyki normatywnej. Obok Ginsberga i Jacka Kerouaca –”papieży” ruchu
– za mistrza i proroka tej niczym nie krępowanej ani nie zakłamywanej uczuciowości uznać
by wypadało zarówno Louisa Ferdinanda Celine'a (na którego Burroughs wielokrotnie się
powołuje), jak i Jeana Geneta, ewokującego płomienną (i nader drastycznie przedstawioną)
miłość do homoseksualisty–kolaboranta; rozpacz po jego utracie, wyrażona z wyjątkową
zaiste silą artystycznej ekspresji, przedstawiona jest jako uczucie autentyczniejsze od
zakłamanych patriotycznych uniesień episjerów fetujących wyzwolenie Paryża w sierpniu
1944 roku. Można by więc uznać, że ten wczesny etap twórczości Burroughsa to jak gdyby
ostatnie ogniwo przekornego, prowokacyjnego wyzwania rzuconego moralności burżuazyjnej
przez zbuntowanego samotnika, chcącego dochować wierności wszelkim swoim odruchom i
potrzebom psychologicznym i fizjologicznym i broniącego prawa do nich. Podobnie też jak w
poprzednich wypadkach, od D. H. Lawrence'a przez Joyce'a do Henry'ego Millera, aparat
represyjny stojący na straży ładu społecznego i obyczajowego zwrócił się przeciw
Burroughsowi (odmówiono mu wręcz prawa wjazdu do Anglii jako „gorszycielowi
publicznemu”). Tak jak Sartre proklamował Geneta „męczennikiem i świętym” (w słynnym
studium tak właśnie zatytułowanym), tak cały zastęp znanych pisarzy (Norman Maller, Mary
McCarthy, John Ciardi) i myślicieli (Marshall McLuhan) stanął w obronie odwagi cywilnej i
artystycznej uczciwości pisarza, odsłaniającego najbardziej nawet wstydliwe i tajone przed
„normalnym” światem zakamarki duszy ludzkiej, słabości, schorzenia i dewiacje, przecież
człowiecze z natury, na równi z innymi ludzkimi przypadłościami i uwikłaniami.
Burroughs dostarczył zresztą cennego argumentu swym obrońcom, wyrwawszy się z
paroletniego transu narkotycznego (w którym pogrążył się po śmierci żony, zaszywając się w
najbardziej zakonspirowanych zaułkach Tangeru) i dość przekonująco uzasadniwszy w swym
pisarstwie możliwość wyzwolenia się spod tyranii tego zabójczego nałogu, a nawet
przedstawiwszy sposoby pokonywania go i uzyskiwania nad nim przewagi. W jakiś więc
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sposób jego Nagi lunch spełnił klasyczną funkcję katartyczną, samooczyszczającą twórcę, i
dostarczył niekonwencjonalnych argumentów nietradycyjnej moralistyce.
Z artystycznego punktu widzenia, który w tych rozważaniach przyjęliśmy, wczesna proza
Burroughsa nie stanowi jednak w istocie żadnego novum, nie dokonuje przełomu we
wprowadzonych już do literatury sposobach widzenia i ujmowania tych dość drastycznych
czy wręcz ekstremalnych doświadczeń ludzkich. W stosunku do prozy Henry'ego Millera nie
wnosi ona właściwie żadnych nowych pierwiastków językowych czy myślowych; poszerza w
pewien sposób zakres spenetrowanego przez pisarza infema ludzkich uwikłań i tragedii,
obejmuje polem widzenia nową, odmienną od obyczajowości bohemy nowojorskiej i
paryskiej, obyczajowość beatnikowską. Ale sprowadza się w zasadzie do uzupełnień czy
poszerzeń „formuły” Millerowskiej – ustępując w moim przekonaniu – pod względem
inwencji i wrażliwości językowej swej poprzedniczce. Sądzić można, że Burroughs sam
odczuł zagrożenie perspektywą epigonizmu jaka się przed nim zarysowała, i stąd pewne
przesunięcie jego poszukiwań pisarskich, dokonane na przełomie lat siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych (choć pod pewnymi względami zapowiadały je już utwory wcześniejsze, jak
cykl złożony z The Wild Boys, napisanych jeszcze w Maroko, a rozwinięty w Exterminator,
Port of Saints i Ah Pook Is Here). Apogeum tej przemiany znajdujemy w powieści Cities of
the Red Night (1981).
Otóż Burroughs odszedł od wszelkich, najbardziej nawet zakamuflowanych i utajonych
przekonań o seksie jako ostatniej szansie ludzkiej wolności i autentyczności, zerwał z ową
romantyczną tradycją Lawrence'a, która w Henrym Millerze znalazła ostatniego właściwie
poważnego rzecznika – i przystąpił do kreowania nowych jestestw usytuowanych w nowych
sytuacjach, niedostępnych jeszcze w potocznym doświadczeniu. Bohater powieści Ah Pook Is
Here, niejaki Mr Hart, nikczemny rekin prasowy, jest według określenia autora „raczej
nieporadnym krokodylem z licznikiem Geigera w brzuchu”. Powieści Burroughsa zaludni
cala galeria degeneratów, mutantów genetycznych, przerażających pochodnych zakłóceń w
procesie ewolucyjnym ludzkości, obdarzonych za to szczególnymi właściwościami
telepatycznego odczuwania więzi astralnych na równi z materialną rzeczywistością. W Cities
ofthe Red Night kabalistyka kosmiczna wiąże w szczególną jedność zjawiska takie jak Central
Intelligence Agency i mafia z czarownicami i szamanami z „miast czerwonej nocy” z
prastarej legendy o pustyni Gobi sprzed stu tysięcy lat. Pewne powieściowe wydarzenia
odnoszą się do różnych układów: ktoś zastrzelony na określonej ulicy określonego miasta w
określonym dniu (23 października 1920 roku, na Bleecker Street) znajduje się jednocześnie w
Boulder, w stanie Colorado (jest tam wtedy 17 września 1899 roku) i na Wenus (gdzie mamy
19 listopada 1980 roku). W kosmicznej skali toczy się walka podjęta przez powstańców
wenusjańskich o wyzwolenie galaktyki – i można by to odczytać jako swoisty pastisz
powieści science fiction, połączony z elementami parodiującymi różne elementy
amerykańskiego postmodernizmu, gdyby nie przesłanie ostatnich powieści Burroughsa.
Ten weteran literatury skandalizującej, badającej z niepohamowaną pasją – jak to trafnie
określił John Sutherland (w „London Revlewof Books”) – „inter–zonę niczyjej ziemi, nie
należącej do żadnego mężczyzny (ani tym bardziej do żadnej kobiety), gdzie jego
amoralności mają pełną swobodę gry”, ten gwałciciel wszelkich tabu wraca bowiem w swych
późniejszych książkach do tradycji dziewiętnastowiecznych transcendentalistów, do Davida
Thoreau. W ostatniej swej książce, The Place of Dead Roads (1984) kreśli wizję PA
(Potential America) podejmującej próbę „zatrzymania Rewolucji Przemysłowej, zanim będzie
za późno, próbę ograniczenia przyrostu ludności do rozsądnych wskaźników, zastąpienia
pieniędzy «ilościowych» pieniędzmi «wartościowymi», do decentralizacji, zachowania
zasobów naturalnych”. Można by więc nawet zaryzykować twierdzenie, że dawny bard
pokolenia beatników pod koniec swej pisarskiej drogi staje się jakby prorokiem „zielonych”,
obrońców środowiska naturalnego, pogrobowców ruralistycznej sielanki. Burroughs jak
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gdyby przestraszył się sam perspektyw degeneracji niesionej przez rozwój cywilizacji, na
której marginesach i obrzeżach operował w swych pierwszych, najgłośniejszych
niewątpliwie, w najwyższym stopniu prowokujących opinię książkach. Zgłębiwszy w nich
ostateczną miarę osamotnienia człowieka, jego rozpaczy psychopatologicznej już właściwie,
nie tylko egzystencjalnej, wykreowawszy zastęp genetycznych mutantów rodzaju ludzkiego
będących produktem jego upadku – zmienił Burroughs radykalnie kierunki dalszych
poszukiwań pisarskich i jakby przerażony bezmiarem zagrażającej człowieczeństwu zagłady,
zwrócił się ku wartościom klasycznym, wyidealizowanym zresztą i zmitologizowanym, ku
legendzie o życiu zgodnym z prawami i możliwościami natury ludzkiej i natury świata.
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Międzysłowie XII
Najbardziej ponure wróżby katastrofistów –Jeremiaszów wieku XX – spełniły się jesienią
roku 1939: rozpoczęła się druga wojna światowa. Ale nawet w krajach najciężej
poszkodowanych i najokrutniej represjonowanych nie zdołała ona unicestwić ani twórczości,
ani życia literackiego. Dla wielu pisarzy kataklizm stał się wezwaniem do czynnego udziału w
walce o wolność, nie tylko zresztą piórem.
Postawa ta zrodziła pewne zjawisko, nie mające precedensu w przeszłości: zorganizowane
podziemne życie literackie, konspiracyjny ruch wydawniczy, system nagród i stypendiów
twórczych. Najwyżej rozwinął się ten podziemny ruch literacki w okupowanej Polsce,
przynosząc plon twórczy, imponujący tym bardziej, że wielu pisarzy, krytyków, wydawców
poległo lub zostało przez okupanta straconych. Dość wspomnieć, że w latach okupacji
powstały tak świetne opowiadania Iwaszkiewicza jak „Bitwa na równinie Sedgemoore” czy
„Matka Joanna od Aniołów”, Andrzejewskiego „ Wielki Tydzień”, wiele wspaniałych wierszy
Miłosza i cała twórczość poetycka najwybitniejszego debiutanta okresu wojennego,
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921–1944), poległego w sierpniowym powstaniu
warszawskim. Dodać do nich trzeba twórczość powstającą w tym okresie na emigracji;
najcenniejszym dziełem napisanym poza krajem była powieść Parnickiego „Srebrne orły”,
wydana w Jerozolimie (1944), ukazująca wstępowanie na arenę polityczną Europy
państwowości polskiej w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego –powieść stanowiła
metaforyczną wykładnię powieściową prawa Polski do samodzielnej państwowości.
Wojna przy niosła kolejne bolesne straty światu literatury. W 1942 roku przebywający na
emigracji w Ameryce Południowej autor popularnych biografii, Stefan Zweig (ur. 1891)
popełnił samobójstwo na wieść o postępach ofensywy niemieckiej; w tymże roku, w czasie
likwidacji getta w Drohobyczu, zginął Bruno Schulz. W rok. 1944, w trakcie bojowego lotu.
rozpoznawczego, zaginął francuski prozaik Antoine de Saint–Exupery (ur. 1900).
Pisarze walczący piórem stworzyli w tych latach kilka przynajmniej dziel, które
upamiętniły się w dziejach piśmiennictwa. Nie wszystkie dotyczyły wprost drugiej wojny
światowej; Hemingway w powieści „Komu bije dzwon” (l941), uznanej za klasyczne dzieło
batalistyki nowoczesnej, ukazał z godną szacunku rzetelnością myślową i artystyczną mroczny
dramatyzm walk w obronie republiki hiszpańskiej, za który odpowiedzialność obarczała w
jego ujęciu obie walczące strony; Anna Seghers (l900–1983) w powieści „Siódmy krzyż”
(l942) stworzyła przejmujący grozą obraz hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Wielu
pisarzy sięgało po formy publicystyczne, umożliwiające wypowiadanie się wprost o
rozgrywających się wydarzeniach; największą w tym zakresie rangę intelektualną osiągnęły
radiowe wypowiedzi Tomasza Manna (na falach Głosu Ameryki), najbardziej masowym
odbiorem cieszyły się zaś felietony radiowe znanego dramaturga angielskiego, Johna
B.Priestleya (1894–1984), nadawane przez BBC –autor ich stal się swego rodzaju instytucją
narodową. Z drugiej, przeciwnej strony frontu niezmiernie utalentowany poeta amerykański
Pound, wyznawca osobliwej mieszanki doktryn populistycznych z faszystowskimi fobiami,
uwikłał się w prowadzenie absurdalnej kampanii na falach radia włoskiego (o bardzo
ograniczonym zasięgu nadawczym) –jego pogadanek w języku angielskim, oskarżających
amerykańską plutokrację finansową o spowodowanie wojennych nieszczęść, praktycznie
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biorąc nikt nie słuchał. Działalność ta naraziła go po wojnie na surowe represje; dopiero pod
koniec życia, w latach sześćdziesiątych, powrócił na odpowiadające rondzie jego talentu
miejsce w amerykańskim życiu literackim. Wspomnieć też trzeba o doniesieniach i
reportażach nadsyłanych z frontu walk przez pisarzy podejmujących się funkcji
korespondentów wojennych; pisali takie korespondencje i pisarze radzieccy (zrodził się z tych
obserwacji jedyny po „Cichym Donie” godny artystycznego uznania utwór Szołochowa –
nowela „Los człowieka” (1957) i amerykańscy (John Steinbeck zebrał swoje teksty tego
rodzaju w tom „Była raz wojna”, 1946). Osobną technikę „korespondencką” zastosował
natomiast (debiutujący w roku 1942 mikropowieścią „Obcy”) pisarz francuski, późniejszy
(1956) noblista, Albert Camus (1913–1960); wpisanych od 1943 roku „Listach do przyjaciela
Niemca” (wydanych w 1945) relacje z obserwowanych i doświadczanych przez siebie
wydarzeń łączył z dociekającym ich istoty publicystycznym komentarzem, rozwijającym bliską
mu w owych latach filozoficzną doktrynę egzystencjalizmu.
Prozatorski obraz drugiej wojny światowej uformował się jednak dopiero w kilka, a
niekiedy kilkanaście lat po jej zakończeniu. Najciekawszy kanon utworów powieściowych
poświęconych tej problematyce stworzyła literatura amerykańska. W roku 1948 ukazała się
powieść Irwina Shawa (l913–1984) „Młode lwy”. W tymże roku Norman Mailer (ur. 1923)
wy dal powieść „Nadzy i martwi”. W kilka lat później James Jones (ur. 1921) zdobył rozgłos
pisarski dzięki powieści „Stąd do wieczności” (1951), a po nim Joseph Heller (ur. 1923) w
słynnym „Paragrafie 22” (l961) stworzył groteskową syntezę „militarystycznego bezsensu”.
Wyłonił się więc zastęp talentów określających sytuację artystyczną prozy amerykańskiej w
ciągu trzeciego ćwierćwiecza XX wieku.
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Dwa oblicza wojny
Obraz drugiej wojny światowej, a mówiąc ściślej wkładu Ameryki i Amerykanów w tę
wojnę, stworzony przez literaturę amerykańską, zawiera wyjątkowe wprost skupienie barw
czarnych i akcentów krytycznych. I to właśnie utwory najradykalniejsze w swej krytycznej
wymowie weszły do klasycznego już kanonu trwałych osiągnięć tej literatury w wieku XX.
Jedną z najciekawszych i najoryginalniejszych pod względem artystycznym, krytycznych
wizji wojny w literaturze amerykańskiej jest powieść Josepha Hellera Paragraf 22 (1955).
Powieść ta jest śmiałą, pełną finezji i wdzięku parabolą artystyczną wyrosłą z doświadczeń
bardzo konkretnych. W roku 1967 w czasopiśmie „Holiday” opublikował Heller reportaż z
podróży, odbytej współcześnie do miejsc, gdzie stacjonowała jego eskadra, do miejsc, które
przed laty atakował z powietrza bombami. Wspomina w tym reportażu m.in., jak w czasie
pierwszego rajdu bojowego „przegapił” moment, w którym należało nacisnąć spust luku
bombowego, i cały ładunek spadł na wzgórza, z dala od atakowanego mostu na autostradzie
przy Poggibonsi. Takie realne doświadczenia stały się tworzywem powieściowym.
Przede wszystkim jednak zrodziła tę powieść dojrzała refleksja krytyczna nad sensem i
celami wojny. Heller zrozumiał, że samodzielnie i uczciwie myślący Amerykanin musiał
dokonywać ścisłego rachunku, gdzie mianowicie kończą się rzeczywiste interesy jego
walczącej ojczyzny, interesy zaatakowanej przez hitleryzm demokracji, wolności narodów i
jednostek, a gdzie zaczyna inny zgoła, choć przesłonięty demokratyczną i patriotyczną
frazeologią, interes amerykańskich sfer wojskowych, sfer wojennego businessu.
Takiego właśnie rozgraniczenia tych nietożsamych bynajmniej interesów dokonuje bohater
powieści Hellera, kapitan lotnictwa bombowego, Yossarian. Jest w nim i nie naciągana,
skromna, męska odwaga, i coś ze Szwejka; nutka szwejkowska tym jest wyraźniejsza, że
Yossarian w związku ze swym ormiańskim pochodzeniem czuje pewną odrębność w
konflikcie „innych” narodów, ale przecież nie szczędzi poświęcenia, jak długo walkę uważa
za słuszną i celową. Kiedy jednak podnoszony jest konsekwentnie kontyngent lotów
bojowych (od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu!), choć losy wojny są już właściwie
rozstrzygnięte (akcja toczy się w finalnej fazie walk we Włoszech, na kilka miesięcy przed
zakończeniem wojny), kiedy poświęcenie zmęczonych ponad miarę lotników staje się atutem
w rękach układających swoje kariery dowódców, którzy zbijają sobie kapitał „zasług
militarnych” w Pentagonie, kiedy rozwija się coraz bujniej wielki business przemytu
(wykorzystujący lotnicze możliwości komunikacyjne) i „czarnego rynku” (kapitalna postać
Milo Mordenbindera, wielkiego rekina tych nielegalnych, a tolerowanych przez władze
operacji) – Yossarian zaczyna myśleć już tylko o sobie, odmawia dalszych lotów, decyduje
się uciec do Szwecji.
Sprawa „dezercji” Yossariana ukazana jest w konwencji realistycznej groteski, spiętej
jednak tragicznymi klamrami (śmierć wielu przyjaciół Yossariana, zwiększane stale pensum
lotów), nadającymi powieści prawdziwie dramatyczne ustopniowanie. Przejmująca jest walka
człowieka o ocalenie swego życia i wolności przeciw wszystkim i wszystkiemu: businessowi,
ambicjom soldateski, zaślepieniu patriotycznemu dziewczyny, pielęgniarki ze szpitala
wojskowego, która nie umie dostrzec istoty rozgrywającej się walki i odwraca się od
„dezertera”, wreszcie – w samym już finale – przeciw biernej rezygnacji mądrego i
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uczciwego majora Danby'ego, który wprawdzie widzi wszystkie machinacje za kulisami
wojny, ale pragnie do końca wypełnić swój „żołnierski obowiązek”.
Podobnie ostrą wymowę krytyczną mają inne „klasyczne” amerykańskie powieści
wojenne. Irwin Shaw w utrzymanej w Hemingwayowskiej konwencji powieści Młode lwy
piętnuje przejawy faszystowskiej , rasistowskiej mentalności, pieniącej się zaraz za pierwszą
Unią antyfaszystowskiego frontu. Norman Mailer w Nagich i martwych, również poczętych
pod znakiem Hemingwaya, ukazuje bezcenną ludzką stawkę, jaką „stratedzy” nie wahają się
opłacić wątpliwych spekulacji frontowych, służących jedynie do tego, by owi „stratedzy”
mogli wykazać się inicjatywą i umocnić swoją pozycję wojskową.
James Jones podejmie w powieści Stąd do wieczności ten sam wątek krytyczny, oskarży
cielski– w jeszcze bodaj szerszym zakresie. Stawia swego bohatera – arcyciekawą i szczerze
ujmującą czytelnika postać młodego chłopaka, któremu lata włóczęgi w okresie wielkiego
kryzysu wygarbowały skórę, ale nie potrafiły zabić w nim naturalnej szlachetności, pragnienia
dobra, szczęścia, sprawiedliwości – oko w oko z machiną służącą do „obróbki” surowca
ludzkiego w armii amerykańskiej. I nie chodzi w tej konfrontacji bynajmniej, a w każdym
razie nie przede wszystkim o to, czy Prewitt zgodzi się wystąpić w bokserskiej reprezentacji
pułku. Chodzi o absolutne podporządkowanie jednostki machinie wojennej. Bohater powieści
Jonesa nie chce podporządkować się temu systemowi, przeciwstawia mu zrazu jakieś resztki
zaufania do konstytucji amerykańskiej, jakieś odpryski Rooseveltowskiego „New Dealu” i
wiary w demokrację; po pobycie w obozie karnym, po owej nocy, w której zakatowano na
śmierć jednego z „opornych”, zasłaniając się świadectwem lekarskim, iż umarł wskutek
wylewu wewnętrznego po wypadnięciu z ciężarówki odwożącej więźniów z kamieniołomu
do obozu (analogia do hitlerowskich praktyk i hitlerowskich „świadectw lekarskich”), Prewitt
zarazi się tą obsesją strachu. Będzie już człowiekiem straconym – jego śmierć, mimo iż
pozornie przypadkowa, jest w istocie nieuniknionym jego losem, jest oskarżeniem systemu,
który go unicestwił.
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Międzysłowie XIII
Jeśli pisarze amerykańscy pierwsi zmierzyli się z brzemieniem gorzkich doświadczeń
wyniesionych z frontu walk z hitleryzmem i militaryzmem japońskim, odnotować też trzeba,
pierwszą, liczącą się w piśmiennictwie światowym próbę napiętnowania zbrodniczości
totalitaryzmu sowieckiego: była nią powieść Arthura Koestlera (1905–1983), pisarza
bliskiego kiedyś ruchowi komunistycznemu, zatytułowana. „Ciemność w południe” (1941).
Autor przedstawił w niej odważną interpretację zagadki tzw. procesów moskiewskich (z
drugiej połowy lat trzydziestych), w których wszyscy niemal oskarżeni przyznawali się do
niepopełnionych, absurdalnych niekiedy win. Koestler odmalował system zastraszeń, szantażu
i tortur, który prowadził do całkowitego zatracenia przez ofiary poczucia godności i
tożsamości wewnętrznej. Natomiast George Orwell (l903–1950) w alegorycznej powiastce
filozoficznej „Folwark zwierzęcy” (1945) naszkicował obraz masowego awansu społecznego,
rozbudzającego apetyty rewindykacyjne, dorobkiewiczowskie i karierowiczowskie, upatrując
w tym awansie mechanizm sprawczy procesów społecznych obalających klasyczne pojęcia
prawne, etyczne i obyczajowe.
W literaturze polskiej tomy opowiadań Zofii Nałkowskiej „Medaliony” (1948), Jerzego
Andrzejewskiego (1909–1983) „Noc” (1948), Tadeusza Borowskiego (1922–1951)
„Pożegnanie z Marią” (1948) i Adolfa Rudnickiego (1912–1990) „Szekspir” (1948) oraz
„Ucieczka z Jasnej Polany” (1949) stały się najwcześniejszymi, ale też i najwnikliwszymi
aktami pisarskiego osądu losu, jaki ludzie zgotowali ludziom uznanym za „innych” w
Stutthofie i Oświęcimiu, getcie warszawskim i pod murami ulicznych straceń. Nie ma wśród
polskich czytelników literatury pięknej nikogo, kto by nie odbył tych wstrząsających lektur.
Szczególne zainteresowanie – ze względów zrozumiałych – budziła w świecie literatura
tworzona przez pisarzy wywodzących się ze społeczeństw, które w okres wojennej apokalipsy
wkroczyły jako sprawcy. Pierwszeństwo w rozliczeniach z brzemieniem tej winy przypadło
niemieckiej literaturze emigracyjnej, w pierwszym zaś rzędzie Tomaszowi Mannowi,
pisarzowi, który tę winę napiętnował u samego jej zarania, a następnie poddał ją analizie
historiozoficznej w jednej z największych powieści wieku XX – „Doktorze Faustusie”.
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Faust
Tomasza Manna
Już w noweli Mario i czarodziej (1930) znaleźć można wnikliwą i sugestywną w
artystycznym wyrazie analizę zbiorowej fascynacji, zbiorowej hipnozy, jakiej dokonuje na
widzach zręczny i odrażający zarazem prestidigitator Cipolla, szermujący patriotycznym
frazesem i symboliką nacjonalistyczną. Narzucony przezeń widowni taneczny trans nasuwał
wręcz na myśl wielkie widowiska, pełne paradnych marszów i wrzaskliwych przemówień,
jakie organizowano na stadionach sportowych w dni zjazdów partyjnych NSDAP.
W przeddzień wybuchu wojny przebywający już na emigracji pisarz wystąpił z powieścią
Lotta w Weimarze (1939), w której – na kanwie refleksyjnej narracji przedstawiającej
przebieg wizyty w mieście Goethego wielkiej miłości poety z okresu młodzieńczego, a w
chwili gdy toczy się akcja utworu, nobliwej radczyni dworu Charlotty Kestner z domu Butt –
przedstawił rozwiniętą ocenę zbiorowej psychozy, jakiej uległ jego naród. Wspaniały
monolog wewnętrzny bohatera tego utworu odnosi się przecież do dewiacji moralnych i
ideowych, które spaczyły ten naród w epoce o półtora wieku późniejszej:
„Jak się ich przejednywa? Miewam chwile, kiedy najszczerzej chciałbym ich przejednać!
To powinno się dać zrobić – i szło nawet czasami – bo przecież tak wiele saskiego i
luterańskiego jest w tobie, cieszysz się tym z niemałą przekorą, a jednak zgodnie z formą i
piętnem swego ducha nie możesz obejść się bez wysubtelniania tego w jasność, we wdzięk, w
ironię. Toteż nie dowierzają twojej niemieckości, odczuwasz ją jak jakieś nadużycie, sława,
której wśród nich zażywasz, jest jak nienawiść i męka. Ciężka egzystencja w zmaganiu 'się i
w walce z narodowością, w której jednak znów tkwi się korzeniami. Niechże tak będzie, nie
jestem zbyt wrażliwy na ból. Ale ze nienawidzą jasności, nie jest w porządku. Że nie znają
uroku prawdy, jest pożałowania godne. Że tak drogi jest im wrzask i szał, i wszelki wściekły
brak umiaru, jest odrażające, że z wielką wiarą oddają się każdemu ekstatycznemu łajdakowi,
który budzi, co w nich jest najniższego, utwierdza ich w zbrodniach i uczy pojmować
nacjonalizm jako izolację i brutalstwo – tak że zawsze wydają się sobie wielcy i wspaniali,
gdy cała ich godność do reszty jest stracona, a oni sami z tak urągliwą żółcią spoglądają na
tych, w których obcokrajowcy widzą i szanują Niemcy – to jest haniebne. Wcale nie chcę ich
przejednywać. Nie cierpią mnie – dobrze, ja ich też nie cierpię i jesteśmy kwita z sobą. Ja dla
siebie mam swoją niemieckość – niechże ich diabeł porwie z ich złośliwym filisterstwem,
które nazywają mianem niemieckości. Zdaje się im, że Niemcy to oni, ale Niemcy to ja i
choćby one do gruntu przepadły, trwałyby nadal we mnie. Miotajcie się, jak chcecie, aby
odeprzeć to, co ja wnoszę, ja i tak was reprezentuję” (przeł. Feliks Konopka).
Ten monolog niesie w sobie rozterkę – i determinację wygnania, wysnutą precyzyjnie z
antyfilisterskich rozdrażnień i oburzeń „olimpijczyka z Weimaru”, zaświadczonych w jego
listach, w Rozmowach z Eckermannem. Rzadko kiedy rekonstrukcja sposobu myślenia
wielkiej postaci sprzed wieku dokonana została trafniej – i zarazem w tak pełnym stopniu
wyraziła wewnętrzny dramat autora owej rekonstrukcji. Nie można chyba wskazać bardziej
przekonującego argumentu uzasadniającego wyłożone już w tej książce przekonanie, iż
Tomasz Mann jest istotnie Goethem wieku XX.
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Zanim pojawił się drukiem najdoskonalszy owoc artystyczny tego utożsamienia, Mann
dopowiedział do końca swą krytykę filisterstwa niemieckiego w Wyznaniach hochsztaplera
Feliksa Krulla (1954), powieści dramatycznej zarazem i satyrycznej, której tytułowy bohater
jest uosobieniem tego wszystkiego, co budziło w pisarzu odrazę i niepokój : płaskości,
awanturnictwa i nędzy moralnej pokolenia, które wtrąciło jego naród w klęskę najcięższą w
całych jego dziejach, zdeptało jego tradycje, odepchnęło jego prawdziwych przedstawicieli. A
potem ukazał się Doktor Faustus (1955) – opus magnum wielkiego pisarza, podsumowanie
całej właściwie jego pisarskiej drogi. W powieści tej poprzez mit faustowski starał się Mann
ogarnąć najrozleglejsze obszary historii i mitologii niemieckiej – podjął w niej pisarz próbę
wcielenia mitu faustowskiego w historię życia współczesnego kompozytora niemieckiego,
Adriana Leverkuhna. Życie to – rozpoczęte u schyłku wieku dziewiętnastego – gaśnie w rok
po najeździe na Polskę.
Leverkuhn jest kompozytorem genialnym, jest najwyższym ucieleśnieniem niemieckiej
kultury duchowej w tym okresie. Podobnie jak Faust u Goethego, Faust ze starej legendy
niemieckiej – Leverkuhn osiąga genialność na mocy paktu z szatanem, ukazanego w
opisanym przez Leverkuhna szesnastowieczną, mistyczną niemczyzną (którą poznał był czasu
swych studiów teologicznych) zwidzeniu. Kryje się za tą wizją – rzecz znamienna –
medycznie ścisłe uzasadnienie. Pakt z szatanem to młodzieńczy związek cielesny
kompozytora z prostytutką, która wszczepiła w jego krew zarazki kiły. Te zarazki wywołują
szczególne właściwości i funkcje duchowe u kompozytora, wytwarzają niezwykłą jego
wrażliwość i aktywność umysłową, zakończoną zresztą tragicznym finałem – sięga tu Mann
po teorię psychologiczną, która zakłada ścisłą współzależność genialności i obłędu, która
genialność obłędem tłumaczy. Ale nie chodzi o tę teorię, choroba, która tworzy genialność
Leverkuhna, a potem wpycha go w obłęd – to przecież wyraźna metafora losu Niemiec
pierwszych dziesięcioleci wieku XX. Niemiec opętanych i genialnych w zbrodni, jakby
związanych mistycznym paktem z szatanem.
Bo powieść Manna jest syntezą dziej ów kultury niemieckiej i społeczeństwa niemieckiego
w ostatnich dziesięcioleciach, jest konkluzją wieloletniego obrachunku pisarza z własnym
narodem, jego kulturą i tradycją, jego „duszą” i jego upadkiem. Rozległość i
wielowarstwowość tej syntezy nie ma właściwie odpowiednika w prozie dwudziestowiecznej
– a i w innych epokach literackich niewiele dałoby się odnaleźć dla niej precedensów (i znów
myśl zwraca się ku Goethemu!).
Tematem osobnej rozprawy mogłaby być filozofia powieści: wszystkie owe kapitalne
problemy, pytania i dyskusje filozoficzne, które się na kartach tej powieści toczą, zarówno
pomiędzy jej bohaterami, jak i w komentarzu spisywanym ex post przez jej narratora.
Znajdzie tu czytelnik wiemy przegląd problematyki filozoficznej, którą żyły uniwersytety
niemieckie w ciągu ostatnich dziesięcioleci, pełny wyraz i odzwierciedlenie niemieckiej
tradycyjnej akademickiej myśli filozoficznej, a także – co najistotniejsze –jej krytyczną
ocenę. Jeszcze inną, osobnej analizy wymagającą warstwą Doktora Faustusa jest jego
warstwa muzyczna. Można chyba z pełnym poczuciem odpowiedzialności powiedzieć, że
literatura światowa nie zna drugiego utworu, który by powiedział tyle o muzyce, ojej istocie
artystycznej, strukturze i brzmieniu, który by niemal pozwolił słyszeć nie tylko muzykę już
znaną (jak choćby ową tak wspaniale ujętą w słowa sonatę Beethovena), ale także nie
napisaną i nie stworzoną nigdy przez nikogo, a przecież istniejącą na kartach tej niezwykłej
powieści, kiedy Tomasz Mann pisze o kompozycjach swego bohatera, Adriana Leverkuhna.
Wszystkie jednak te warstwy i elementy struktury powieściowej podporządkowane są właśnie
owej metaforze, uwypuklonej szczególną kompozycją powieści. Historia życia geniusza,
obłędu i śmierci Adriana Leverkuhna nie jest bowiem przedstawiona bezpośrednio –spisuje ją
i komentuje przyjaciel kompozytora, humanista i filolog, doktor filozofii, Serenus Zeitblom.
Nazwisko to jest autentyczne, zaczerpnął je autor z listów Marcina Lutra. W Lutrze pociągała
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zresztą pisarza jego „niemieckość” i jego – osobliwie przez Manna pojmowana –
„muzyczność” (Aleksander Rogalski przytacza opinię Sörena Kierkegaarda, wedle której
„stosunek Niemca do świata jest abstrakcyjny i mistyczny, tj. muzyczny”); choć z drugiej
znów strony wiele cech jego myśli (jej „antyrzymskość” i „antyeuropejskość”) zatrważało go
i zrażało. Tę uczuciową ambiwalencję pisarza wobec niemieckiej tradycji odzwierciedla dość
wiernie stosunek Zeitbioma do bohatera jego biografii, Leverkuhna, o którym to stosunku
można by właściwie powiedzieć, iż określa go dwoistość „Liebe–Hass”, miłość – nienawiść.
Podobnie dwoiście traktuje Mann najżywiej w powieści dyskutowane ogniwa niemieckiej
tradycji filozoficznej, myśl Fryderyka Nietzschego (z którego puścizny obficie czerpie
Leverkuhn w swych koncepcjach dotyczących roli sztuki i powołania geniusza) i Arthura
Schopenhauera.
Całość narracji Zeitbloma nawiązuje dość wyraźnie do ludowej opowieści Historia von D.
Johann Fausten, w niektórych partiach jest jakby jej pastiszem; w warstwie językowej
powieść jest w dużej mierze parafrazą szesnastowiecznej, „lutersko–reformacyjnej”
niemczyzny, po wirtuozowsku wręcz wystylizowaną. Stylizacja ta uwypukla bardzo głębokie
osadzenie powieści w tej epoce, z której pochodzi nazwisko nie tylko Zeitbloma. Badaczka
twórczości Manna, Gunilla Bergsten, stwierdza (cytuję za Rogalskim):
„Również inne postacie otrzymały swoje nazwiska z Listów Lutra, jak np. Schlaginhaufen,
Scheurl, Kegel, Osiander, Zwiling i Spiegel, a w końcu szwagier Adriana, Schneidewein (u
Lutra występuje w pełnym brzmieniu nazwisko Urszuli Schneidewein) [...], jak również
panieńskie nazwisko Heleny Zeitblom: Olhafen [...]. Mamy tedy wszelkie podstawy, aby
mniemać, że Tomasz Mann zamierzał już przez sam odpowiedni dobór nazwisk dla postaci
powieściowych wywołać u czytelnika skojarzenia z epoką reformacji. Możemy też
stwierdzić, że akcja rozdziału o kole Kridwissa przebiega wyraźnie w trzech płaszczyznach
czasowych: dokonuje się ona w czasie fikcyjnej narracji, to jest około roku 1920; w przyszłej
epoce narodowego socjalizmu; i w czasach Lutra oraz historycznego czy legendarnego
doktora Faustusa. Z faktu tego da się wysunąć świadomą zasadę autora, która posiadała
niezmiernie doniosłe znaczenie dla „generalnej koncepcji powieści„.
Istotnie, w Doktorze Faustusie nakładają się na siebie i krzyżują dwie płaszczyzny
czasowe – czas, w którym rozgrywają się wydarzenia życia Leverkuhna, i czas, w którym
Serenus Zeitbiom spisuje jego historię. Ten drugi czas – to lata 1943–1945. Tak więc
poszczególne etapy życia Leverkuhna są analizą i metaforą kolejnych okresów dziejów
narodu niemieckiego. Ale z kolei odpowiadają im także następujące po sobie wydarzenia z
okresu upadku hitleryzmu, które odnotowuje w swym komentarzu Serenus Zeitbiom. Ta
konstrukcja powieściowa pozwala Mannowi ukazać ostateczne, najgłębiej tragiczne
konsekwencje, które przyniósł faszyzm. I dzięki tej właśnie konstrukcji jest Doktor Faustus
ostatecznym zamknięciem mieszczańskiej niemieckiej tradycji humanistycznej, filozoficznej i
artystycznej, jej osądem i jej pomnikiem. Zawarł Mann w swej powieści ostateczny bilans
rozwoju, rozkładu l upadku epoki, u której narodzin stoi wielka postać Goethego.
Trudno byłoby sprowadzić Tomasza Manna do jednego tylko z jego dzieł, choć (podobnie
jak w przypadku Fausta Goethego) Doktor Faustus wydaje się stanowić sumę jego pisarskich
doświadczeń. Wielkość Manna mierzy się skalą znaczenia całej jego spuścizny, jego wkładu
w czynną walkę z sataniczną mitologią faszyzmu i szaleńczą próbą wcielenia jej w życie.
Myśl niemiecka – filozoficzna, moralna, artystyczna – po Mannie do żadnej formy uległości
wobec tych mitów powrócić już nie może, jeśli nie będzie chciała wyzbyć się do cna
godności. A zarazem Mannowski obrachunek z mitami, jego dociekania nad funkcją mitu w
historii, ujęte w kształt artystyczny o najwyższej doskonałości, czynią go pisarzem o randze
wyjątkowej i niezwykłym zasięgu oddziaływania, czynią go właśnie Goethem naszego wieku
– i proszę wybaczyć, że te formuły powtarzam z uporem maniaka.
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Międzysłowie XIV
Po Wielkim Nieobecnym –jak przekąśliwie nazywano Tomasza Manna, który Niemcy
owładnięte hitleryzmem opuścił jako jeden z pierwszych, a po wojnie osiadł w Szwajcarii i nie
powrócił do obywatelstwa żadnego z ówczesnych państw niemieckich – przyszła pora na
podjęcie rozrachunku z brunatną przeszłością przez pisarzy żyjących pośród swego narodu,
zarówno w dniach jego hańby, jak i w okresie powracania do europejskiej rodziny narodów.
Do najwybitniejszych przedstawicieli tego „obrachunkowego” nurtu literatury niemieckiej
należą: Heinrich Boll (1917–1985), wyróżniony nagrodą Nobla w roku 1972, i Gunter Grass
(ur. 1927), reprezentant pokolenia, które wchodziło w dojrzałe życie już po zakończeniu
wojny.
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Niemieckie obrachunki
z brunatną przeszłością
W słynnym szkicu List do młodego katolika, opublikowanym w roku 1958, pisał Böll:
„Byłem bierny... to, co do was piszę, pozbawione jest wszelkiego osobistego kredytu i
niezdolne do powołania się na nic, oprócz tego niemal mechanicznego alibi, że miałem
piętnaście lat, kiedy Watykan, z własnej inicjatywy, nawiązał stosunki dyplomatyczne z
Hitlerem, i że miałem lat dwadzieścia osiem, kiedy wróciłem z amerykańskiego obozu
jeńców”.
Te właśnie doświadczenia lat bierności są tematem znamiennego nowelistycznego dyptyku
Bolla, zatytułowanego Kiedy wojna wybuchła. Kiedy wojna się skończyła.
Pierwsze z tych dwóch opowiadań ukazuje młodego Niemca, dopiero co powołanego do
wojska, przygniecionego i znudzonego atmosferą koszar, zgnębionego koniecznością
współżycia ze zidiociałymi kolegami, wyrywającego się spotęgowanymi w tej sytuacji
tęsknotami uczuciowymi do dziewczyny z pobliskiego miasta, ale z kolei zakłopotanego tym,
że ona przypisuje tym tęsknotom znaczenie nadmierne i traktuje je jako stale zobowiązanie
uczuciowe.
Jedynym właściwie przeżyciem, jakiego doznaje bohater tego opowiadania w toku
przedstawionych w nim wydarzeń, jest jakieś szczególne uczucie ulgi, że odmarsz na Wschód
przecina ów pogmatwany węzeł uczuciowy, jaki się zadzierzgnął między nim a dziewczyną –
i może krótki moment instynktownego buntu przeciw wyłaniającej się spoza tej koszarowej
krzątaniny grozie wojennej: moment, kiedy przychodzi wiadomość o pierwszym poległym
żołnierzu, mieszkańcu wspólnej koszarowej sali.
Drugie opowiadanie ukazuje tego samego człowieka, starszego już o pięć i pół wojennych
lat. Pociąg z jeńcami niemieckimi przekracza Ren, bohater Bölla, wypełniony do cna
wojennym znużeniem, zwolniony z niewoli, dociera do Bonn, odnajduje telefonicznie kobietę
– inną już niż w noweli pierwszej, kobietę, w której głosie „nigdy nie dźwięczała chęć
wydania się za mąż” (przeł. Teresa Jętkiewicz; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z tego
dyptyku nowelistycznego). Ale teraz bohater opowiadania żywi chęć pozyskania jakiegoś
drugiego człowieka na trwałe, wyrwania się z kręgu ogłupiałych jeńców kultywujących z
maniackim uporem jakieś wojskowe insygnia, z zamkniętego kręgu posterunków, jakimi
zwycięzcy otoczyli pokonanych.
Wyraźne jest w twórczości Bölla pragnienie odnalezienia ludzi, sytuacji i spraw
najprostszych, autentycznych, nie zafałszowanych, odnalezienia ludzi, którzy byli
przedmiotami wojny, nie jej podmiotami ani inspiratorami. Stąd owe dwie przypowieści o
„prostym żołnierzu” zdezorientowanym i skołatanym, ale nie zakłamanym w odruchach i
odczuciach, wolnym od militarystycznej i nacjonalistycznej demagogii i histerii. Jest to w
twórczości Bolla zarówno próba przeciwstawienia się sloganowi o „obowiązku żołnierskim”,
jak i próba dotarcia do tych czytelników, w których obraz udręki zwykłego, biernego,
przygniecionego wydarzeniami żołnierza wzbudzi rezonans w ich własnych doświadczeniach,
którzy podobnie jak bohater tego dyptyku nie szli na wojnę z ochotą, niczego nie chcieli przez
nią osiągnąć i nie przysięgli odwetu, kiedy wojna się skończyła.
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Podobną wymowę mają Nie strzeżone progi (1954) – powieść, w której wojenną
przeszłość wiąże Böll z powojenną, aktualną rzeczywistością. Powieść ta mówi o
powojennym życiu zachodnioniemieckim, o rozbitych rodzinach i osamotnionych kobietach,
o młodym, dorastającym pokoleniu, poczętym w czasie frontowych urlopów. Jest to powieść
o obowiązku pamięci o tych, co popełnili zbrodnię (jak Gaseler, który stal się bezpośrednio
sprawcą śmierci ojca Marcina), i tych, co się stali ofiarami; powieść o sensie narodowych
doświadczeń, których przemyślenie, z którymi obrachowanie się jest jedyną szansą pełnego
oczyszczenia dla narodu niemieckiego.
Wszystkie te wielkie problemy ideowe i moralne ujmuje Böll poprzez najprostsze życiowe
sprawy: samotność kobiet, których mężowie zginęli na wojnie, i psychikę dzieci, które znają
ojców tylko z fotografii. Najlepsze strony powieści Bölla ujęte są właśnie poprzez dziecięcą
psychikę, świat dziecięcych domysłów i wyobrażeń, które pisarz rozumie wyjątkowo
przenikliwie i które kocha. To właśnie ujęcie wytwarza w powieści wyjątkowy ton liryczny,
który nie rozmazuje dramatyzmu, lecz jest dlań dodatkowym podkreśleniem.
Böll nie pozostaje na pacyfistycznym „pożegnaniu z bronią”, nie o bunt organizmu
potrzebującego miłości przeciw karabinowi, mundurowi, koszarom chodzi w jego utworach.
Rodziły się i rozwijały w twórczości Bölla pytania najtrudniejsze i najważniejsze dla pisarza
niemieckiego, który widział i przeżył. Pytania te ubrał Böll w biblijną szatę. Gdzie byłeś,
Adamie? – cytat z Biblii posłużył za tytuł jednej z najbardziej charakterystycznych dla tego
nurtu twórczości Bölla książek. Wracał w niej pisarz do ostatnich dni wojny, dni
niemieckiego odwrotu, kiedy żołnierz uciekającej armii zakochuje się w dziewczynie,
węgierskiej Żydówce. Dziewczyna zostaje zamordowana przy likwidacji resztek obozów i
getta, dokonywanej w miarę odwrotu. Feinhals zaś ginie niemal u progu rodzinnego domu od
jednej z ostatnich kul, wystrzelonych w czasie tej wojny. Motto przestrzegające przed tym, by
nikt nie traktował przymusowego, z poboru udziału w wojnie jako alibi przed
sprawiedliwością, wskazuje na intencje tej świetnej, głęboko dramatycznej książki; mówi ona
o współodpowiedzialności Feinhalsa za śmierć dziewczyny w niemieckim obozie. Biblia jest
tu wykładnikiem tradycji religijnej, w której pisarza wychowano, ale tradycji przeżywanej z
nieoczekiwaną pasją, wziętej nie w konwencjonalnym, lecz żarliwie moralistycznym
rozumieniu: gdzie byliście – pyta Böll swoich bohaterów i swoich czytelników – kiedy
rozstrzeliwano, duszono gazem i wieszano, czemu milczeliście? Nic was nie uwolni od
odpowiedzialności moralnej za to milczące przyzwolenie.
A tym bardziej nic nie usprawiedliwi tego, że milczycie teraz, kiedy niepodobna już
zasłaniać się terrorem, że pogodziliście się z tym, co się stało, i żyjecie tak, jakby tego nie
było. Kolejnym etapem drogi pisarskiej Bölla stała się negacja aktualnej powojennej
rzeczywistości zachodnioniemieckiej, negacja wyrażająca się w dwóch różnych, ale
wspólnych co do istoty nurtach jego twórczości.
Jednym z tych nurtów była groteska – taka właśnie jak w noweli o doktorze Murkem,
który „nagrywa” na taśmy milczenie, chwile ciszy w trakcie obcowania z dziewczyną, czy w
znakomitym opowiadaniu Nie tylko na Boże Narodzenie, ukazującym obłęd poczciwej cioci
Mili, która nie dopuszcza do świadomości, że była wojna, że różni jej krewni zginęli pod
Kurskiem, nad Londynem i w Ardenach, że właśnie jest czerwiec, a nie grudzień – i stroi
choinkę, intonuje kolędę Stille Nacht i czeka, żeby zgromadzili się wszyscy. Albo taka jak w
opowiadaniu Coś się stanie, doprowadzającym z kolei do absurdu ową aktywność, ów zapał
obłędny w realizowaniu hasła „bogaćcie się”, wskrzeszonego znów na ruinach Europy. Mało
kto w literaturze zachodnioniemieckiej ostrzej wykpił własne społeczeństwo.
A drugim nurtem jest oskarżenie – i znów mało kto w tej literaturze (może Günter Grass)
włożył w nie więcej pasji. Przewija się ono przez wiele powieści i nowel Bölla, dotyczy
całego kompleksu spraw. W powieści Nie strzeżone progi był to protest przeciw
przemilczaniu zbrodni wojennej, popełnionej przez człowieka, o którym teraz mówi się, iż
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„wypełniał tylko swój żołnierski obowiązek”. W Bilardzie o pół do dziesiątej (1959)
stworzona zostanie niesamowita, fantastyczna wizja świata i człowieka „zarażonego
śmiercią”, porażonego tym, na co zdobyło się jego społeczeństwo; to porażenie wewnętrzne
osiągnie już wręcz stopień jakiejś mistycznej zatraty.
Coś się stanie, coś się musi stać – powtarza bohater wzmiankowanej wyżej noweli Bölla.
Stało się. Pisarz doszedł w pewnym momencie do punktu krytycznego, jego żarliwy protest
moralistyczny i sarkastyczna groteska osiągnęły szczyt – a społeczeństwo nie przestało być
takie, jakie jest, i nie przestało uważać, że literatura jest grą, w której Böll osiągnął znaczną
biegłość, zjednującą mu uznanie.
I wtedy właśnie to się stało. Dokładnie jesienią roku 1963. Wtedy właśnie ukazała się
powieść Bölla zatytułowana Zwierzenia klowna, jedna z najbardziej gorzkich i „czarnych”
książek Bölla. Bo udziałem jej bohatera, Hansa Schniera, stanie się całkowity i zupełny
upadek. Maria, dziewczyna, którą poznał w środowisku postępowych katolików, po czterech
latach współżycia, tylko formalnie nie usankcjonowanego małżeństwem, zrażona tym, że
Hans nie chce się zobowiązać, aby ich dzieci wychowywane były w duchu katolickim (Maria
nie może zresztą mieć dzieci i roni kilkakrotnie), opuści go dla wysokiego dostojnika
państwowego i dla pozycji swoistej „first lady” bońskich środowisk chadeckich. Jej odejście
zepchnie bohatera powieści na dno rozpaczy, upadku psychicznego i fizycznego – rozpije się
on, nie będzie już mógł nawet wykonywać swego błazeńskiego zawodu, odwrócą się odeń
wszyscy znajomi, pozostanie mu już tylko żebrać na schodach dworcowych, na których
usiądzie z gitarą, śpiewając litanię loretańską i podsuwając przechodniom odwrócony
melonik.
Cały ten proces upadku, klęski życiowej, zupełnego osamotnienia, ukazany w powieści z
jakąś zajadłą niemal pasją, opleciony siecią sceptycznych, sarkastycznych niekiedy refleksji,
jakimi Hans Schnier penetruje rozmaite dziedziny życia, obyczajów, religii i filozofii (co
sprawia, że powieść ta nie jest arcydziełem logiki kompozycyjnej i spoistości narracyjnej i
ustępuje pod względem dojrzałości artystycznej innym książkom Bölla), jest właściwie
rozpaczliwym wyznaniem rozterki, zawodu i bólu, jaki stal się udziałem samego pisarza.
Wiele też mówi w tej książce pisarz gorzkiej prawdy o oportunizmie i zakłamaniu moralnym,
które otacza bohatera, o hitlerowskiej przeszłości działaczy chadecji i luminarzy „cudu
gospodarczego”.
Toteż ukazanie się tej powieści wzbudziło falę protestów i oburzenia, głównie w kręgach
chadeckich; kwestionowano zarówno „ortodoksyjność” książki, jak i jej intencje, nie obeszło
się też bez skierowanych pod adresem pisarza pogróżek i szykan.
W trzy lata po Zwierzeniach klowna Böll zadrwił znów ze swego społeczeństwa. Jesienią
1966 roku ukazała się powieść, zatytułowana Koniec podróży służbowej. Jej bohaterami są
dwaj stolarze z małego miasteczka, ojciec i syn. Syn, odbywający właśnie służbę wojskową w
Bundeswehrze, otrzymuje (nawiasem mówiąc, w przeddzień zwolnienia) idiotyczne polecenie
odbycia podróży wojskowym jeepem, po to tylko, aby na liczniku przejechanych przez pojazd
kilometrów pokazała się liczba wymagana do poddania samochodu kolejnemu przeglądowi,
zmianie oleju, smarowaniu itd. Zamiast tłuc się bez celu po autostradach, młody żołnierz
przyjeżdża do własnego domu, wstawia samochód do ogródka i nie gasząc silnika czeka, aż
pojazd osiągnie wymagany przebieg. W drogę powrotną do koszar ojciec i syn wyruszają
razem, ale w pewnym momencie, na środku ulicy, zatrzymują samochód, oblewają go
benzyną i podpalają; następnie śpiewają głośno litanię przy płonącym wozie. (Podobnie
zachowywał się Hans Schnier na stopniach ludnego dworca!). Najzabawniejsze jednak jest w
tej powieści to, że sąd, który rozpatruje sprawę, uniewinnia podpalaczy uznając ich czyn nie
za sabotaż, lecz za happening, szczególny rodzaj „czynnego żartu”.
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I znów, podobnie jak poprzednia, iskrzy się ta powieść zabawnymi spostrzeżeniami,
paradoksami, przekorną drwiną wobec otaczającej pisarza i jego bohaterów rzeczywistości
zachodnioniemieckiej. I znów jest w tej powieści ów szczególny grymas pisarski.
Podobnie w Portrecie grupowym z damą (1971) pewna zdziwaczała pani, matka
(nieślubna) zwichrowanego kontestatora (poczętego w okresie wojny przez radzieckiego
jeńca wojennego, a urodzonego pod bombami na cmentarzu!), odpiera brutalny atak ze strony
mieszczańskiego establishmentu przy czynnej pomocy kolońskich śmieciarzy i pozostaje w
mieszkaniu, z którego chciano ją usunąć.
Najradykalniejsza z tych prawdziwie kontestatorskich powieści, – Utracona cześć
Katarzyny Blum (1974), zrodziła się z podziwu dla autentycznej rozpaczy, bo takim przecież
porywem była podjęta w tej książce pośrednia obrona terrorystów z grupy Baader–Meinhof –
i nietrudno dopatrzyć się w tej historii metafory tłumaczącej charakter i przyczyny
desperackich buntów i odwetów, na jakie porywają się najciężej skrzywdzeni i poniżeni w
epoce dzisiejszej. Siła artystyczna i moralna tej książki uczyniła ją jednym z najbardziej
ważkich głosów w dyskusji o tych dramatycznych, bolesnych sprawach, zmusiła do
spojrzenia na jedną z najtrudniejszych do sprawiedliwej oceny tragedii świata współczesnego
w ten sam ludzki, współczujący i rozumiejący sposób, w jaki Heinrich Böll uczył patrzeć na
tragiczne doświadczenia wojennego wczoraj.
Günter Grass powiedział, że Böll uczynił z Kolonii to, co Joyce uczynił z Dublina, Kafka z
Pragi i co on sam, autor Blaszanego bębenka, próbuje uczynić z Gdańska. Tendencję tę widać
już wyraźnie we wczesnej jego powieści Kot i mysz (1961). Sięga w niej pisarz po motywy i
realia gdańskie i na tle tego miasta w okresie minionej wojny kreśli sylwetkę duchową i
psychologiczną młodego, dorastającego chłopaka, Mahlkego. Chłopak ów odznacza się
pewną szczególną, wyszydzoną zjadliwie przez rówieśników cechą zewnętrzną: wystającą,
olbrzymią grdyką. Aby wyrównać to swoje fizyczne upośledzenie, Mahlke przerasta
wszystkich swych kolegów w gorliwym wypełnianiu zadań stawianych przez Hitlerjugend, a
następnie –wysłany na front – demonstruje całą serię popisów wilczej drapieżności i odwagi
w walce.
Powieść Grassa jest nader interesującym studium procesu dojrzewania skomplikowanego
przez splot czynników psychofizjologicznych, a także społecznych i wychowawczych. Grass
wyraźnie uwypukla owe czynniki, wpływające na los bohatera. Jego powieść nie tworzy
bohatera typowego, ukazuje na tle środowiska młodzieżowego niezwykłość postaci
Mahlkego, gatunkowo przynależy właśnie do opowiadań o zdarzeniach niezwykłych i na
pozór niewiele mówiących.
Ale oczywiście to tylko pozór. Wyznaczone nieprzeciętnymi ambicjami losy Mahlkego
skłaniają bowiem czytelnika do dociekań i rozmyślań nad tym stosunkiem do życia, tym
systemem wychowawczym, który kazał szukać rekompensaty za braki i ograniczenia życiowe
w awansach militarnych i zasługach odniesionych na polach bitew o faszystowski podbój
świata. Jest to system wychowawczy, w którym młodzież deprawuje się i wyrodnieje,
przekształca się w krwiożercze, bezwzględne wilczęta, uważające się z „übermenschów”.
Powieść Grassa nie jest z pewnością „wielką metaforą” o faszyzmie – ale sugeruje także
jedną z interpretacji tego zjawiska, ujmującą je w kategoriach psychologicznych, a po trosze
patologicznych.
Grass sławę w świecie zyskał jednak przede wszystkim jako autor takich książek jak
Blaszany bębenek (1961), Psie lata (1963) i Turbot (1982). I są pewne istotne powody, dla
których te książki Grassa zasługują na szczególną uwagę.
Uświadomić sobie trzeba bowiem wyraźnie, iż skala talentu pisarskiego Grassa jest
funkcją pasji, które są pasjami „negatywnymi” i niszczycielskimi, rozwiniętymi aż po pułap
nihilizmu. Tak, nie zawaham się użyć tego określenia w stosunku do autora powieści Psie
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lata, przerzucającej pomost pomiędzy wizją hitlerowskiej apokalipsy a infernalnym zgoła
obrazem rzeczywistości zachodnioniemieckiej z przełomu lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych. Występujący w tej powieści pies Prinz, zwany inaczej Pluto, należący
kiedyś do Adolfa Hitlera, jest symbolem narodu, któremu pisarz zarzuca psią służalczość, a
straszliwa metafora „robaczywego cudu gospodarczego”, metafora ukazująca podziemną
fabrykę strachów na wróble eksportowanych na cały świat – strachów, które się wyzwalają i
odgrywają orgie będące parafrazą „nocy Walpurgii”, obrazuje ówczesną rzeczywistość
społeczną i polityczną RFN, w której marazm i sytość, cynizm i zobojętnienie moralne dławią
i unicestwiają próbę wzięcia zemsty za „psie lata” wojny i hitleryzmu, jaką podejmuje Walter
Matern, bohater tej gorzkiej, przejmującej rozpaczą i zwątpieniem powieści. Podobną
wymowę ma także Blaszany bębenek, sarkastyczna makabreska piętnująca skarlenie narodu
niemieckiego w okresie hitleryzmu na modelowym niejako przykładzie społeczności
gdańskiej, oglądanej bystrymi oczyma chłopca o świadomości dorosłego, obdarzonego
zdolnością wydawania niezwykle przenikliwych „ultradźwięków”, stanowiących sygnał,
przestrogę przed skrajnym niebezpieczeństwem, a sygnał ten chłopiec wydawać musi
niejednokrotnie.
Ale tym bardziej trzeba umieć doszukać się w utworach Güntera Grassa tych, nikłych
nawet, znamion nadziei i wiary w wartości ludzkie, jakie dadzą się w nich odczytać. I tu
właśnie wyjawia się drugi powód, dla którego twórczość Güntera Grassa zasługuje na
szczególną uwagę polskiego czytelnika.
Tak się bowiem składa, że polskie motywy tematyczne, stosunkowo często spotykane
zarówno w jego poezji, jak i prozie, ogniskują w twórczości Güntera Grassa te napięcia
uczuciowe, które w każdym razie wolne są od sarkazmu, szyderstwa i niewiary i – nawet jeśli
są wtopione w żartobliwy czy ironiczny kontekst stylistyczny –dają upust sentymentowi i
lirycznemu wzruszeniu. Stefan H.Kaszyński dokonał kiedyś na łamach „Nurtu” analizy
„polskich akcentów w wierszach Guntera Grassa”, i jeśli chodzi o twórczość poetycką
pisarza, nie pozostaje mi nic do dodania. Co się natomiast tyczy prozy, to już w Kocie i
myszy, powieści obrazującej dziczenie moralne i duchowe młodzieży w hitlerowskiej „szkole
wilcząt”, jaką była organizacja Hitlerjugend (wsparta odpowiednią edukacją szkolną i
atmosferą panującą w drobnomieszczańskich rodzinach w latach hitleryzmu), uderzała
fascynacja ryngrafem odnalezionym we wraku zatopionego w Zatoce Gdańskiej polskiego
statku. W Blaszanym bębenku, w jego pierwszej części, owo przywiązanie, owa cześć dla
kaszubskich i polskich elementów dawnego pejzażu obyczajowego Gdańska i ziemi gdańskiej
uzewnętrznia się z lirycznym uniesieniem, właściwym autobiograficznemu w jakiejś mierze
zwierzeniu pisarza. Obok Johannesa Bobrowskiego, jednego z najświetniejszych poetów
języka niemieckiego w wieku XX i autora Młyna Lewina i obok Siegfrieda Lenza, autora
Muzeum ziemi ojczystej (1978), stanowiącego najpełniejszą artystyczną ewokację tożsamości
mazurskiej – Günter Grass jest jednym z najgłębiej wzruszonych i ujętych polskością, polską
tradycją, polskim sąsiedztwem, pisarzy tworzących po niemiecku. Turbot – dzieło
historiozoficzno–oniryczne (przywodzące chwilami na myśl „realizm magiczny”) – dołącza
do tej apologii „dobrego sąsiedztwa” syntetyczną wizją mitologii „ziemi ojczystej”,
zwieńczoną solidarnościowym porywem roku 1980.
W każdym zaś razie ta twórczość, fascynująca w swym kształcie formalnym, piętrząca
wątki i krzyżująca płaszczyzny narracyjne, jest najbardziej chyba znamiennym wyrazem
żywotności problematyki obrachunku z przeszłością Niemiec. I ta szlachetna mitologia czyni
Grassa szczególnie bliskim polskiemu czytelnikowi.
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Międzysłowie XV
Niemieckojęzyczna diaspora literacka wydała kilka jeszcze – oprócz dzieła Tomasza
Manna – utworów wybitnych. Zaliczyć do nich trzeba alegoryczną powieść Hermanna Brocha
(1886–1951) „Śmierć Wergilego” (1945), ukazującą rozkład i upadek świata antyku,
zatapianego falą barbarzyńskiej inwazji Europy. Wprost do doświadczeń współczesnego
barbarzyństwa odniósł się inny pisarz uformowany pod względem intelektualnym w
atmosferze intelektualnej i artystycznej Wiednia z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych,
Elias Canetti (1905–1994), laureat Nagrody Nobla (1981).
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Sam przeciw masie
Bohater najważniejszej powieści Eliasa Canettiego, Auto da fé (1935), uczony bibliofil,
obiecuje synkowi dozorcy, że kiedyś, kiedy znajdzie trochę wolnego czasu, zaprosi go do
swej biblioteki i pokaże mu kolekcję cennych znaczków. Chłopiec nie może się doczekać
spełnienia tej obietnicy, przypomina o niej profesorowi. Ten gniewnie wzrusza ramionami –
nigdy nie będzie miał czasu.
Nigdy nie miał go też w nadmiarze autor tej powieści, dramaturg, powieściopisarz i eseista
austriacki. Od kiedy ukończył studia politechniczne (był z wykształcenia chemikiem) i
poświęcił się pisaniu, skupił się na nim niemal bez reszty i pozostawił po sobie
niewyobrażalne wprost ilości zapisanego papieru, odwrotnie proporcjonalne do tej skromnej
stosunkowo liczby utworów, które wydał drukiem. Już jednak tego, co Canetti opublikował,
starczyło, aby go uczynić jednym z najwybitniejszych i najciekawszych pisarzy wieku XX.
Zaczynał właściwie jako dramaturg, i jeśli ktoś chciałby znaleźć w literaturze światowej
klasyczny przykład dramatopisarstwa nie scenicznego (a może wręcz antyscenicznego), niech
sięgnie po Wesele (z roku 1932) i Komedię próżności (z roku 1934). Skupia się w nich autor
jedynie na osobliwej dramaturgii słowa – słowa zasłyszanego, autentycznej, często gwarowej
mowy różnych ludzi, zanotowanej tak wiernie, jakby się posługiwał magnetofonowym
zapisem i zarazem zsyntetyzował tak radykalnie, jakby się miała stać modelem mowy. Chyba
tu, w swym dramatopisarstwie, odsłonił się autor w największym stopniu – ujawnił swą
absolutną fascynację oceanami słów, niagarami bełkotu, w którym coraz to błyśnie
wypłukane z głębokich łożysk ziarnko złota: jakaś myśl, jakieś spostrzeżenie czy skojarzenie,
jakiś koncept.
Z kolei objawił się Canetti jako powieściopisarz, wydając Auto da fé (tytuł oryginału
niemieckiego brzmi inaczej Die Blendung – tłumaczenie polskie powieści powtórzyło jej tytuł
za przekładem angielskim). Było to pierwsze ogniwo zamierzonego na osiem tomów cyklu
studiów powieściowych analizujących różnorakie typy i sposoby odnoszenia się do
rzeczywistości wedle przyjętych zasad doktrynalnych, bezwzględnego podporządkowania
wszelkiego konkretu czystej abstrakcji. Bohater Auto da fé redukuje stopniowo wszelkie
kontakty z rzeczywistością zewnętrzną aż do całkowitego od niej wyizolowania, całkowitego
zamknięcia w kręgu swych szaf bibliotecznych i sprowadzenia swych funkcji życiowych do
wyabstrahowanych spekulacji według ściśle określonych reguł myślenia. Jeśli ktoś chciałby
znaleźć w literaturze przykład tego, co się nazywa „powieścią intelektualną”, niech sięgnie po
to studium perfekcyjnego totalitaryzmu myślowego.
Z artystycznego punktu widzenia Auto da fé jest dziełem krystalicznie czystym – i aktem
heroicznym. Z przesłanek pokrewnych realistycznej „powieści wiedeńskiej”, której akcja
mogłaby się toczyć w „profesorskim domu”, wyciąga autor – niemal na zasadzie reductio ad
absurdum – najradykalniejsze z możliwych wnioski samoograniczjące, doprowadzające w
konsekwencji do wymodelowania poprzez narracyjną strukturę powieści (wyzbywającą się
oczywiście wszelkich reliktów fabularnej akcji) algebraicznego wzoru „Tumora
Mózgowicza”, powieściowego uosobienia „czystego rozumu”.
Powieść Canettiego odniosła sukces nieporównanie większy niż jego sztuki, ale w jakiś
sposób okazała się artystycznie bezpłodna. Nawet totalne negacje możliwości kreacyjnych i
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ekspresyjnych literatury –dokonane przez Joyce'a choćby, skądinąd bliskiego Canettiemu
(pochowano go obok autora Finnegans Wake na zuryskim cmentarzu), czy Becketta (w
„dramaturgii niemego gestu”) – wywołały w piśmiennictwie światowym ferment, wzbudziły
dyskusje, sprzeciwy, kontrpropozycje artystyczne. Auto da fé zjednało sobie uznanie i
szacunek –nabierało zresztą tak zwanej wtórnej aktualności, odnoszone do różnych
„ideowych bzików” naszego stulecia, za które ludzkość zapłaciła ogromną cenę. Ale nie
rozpaliło atmosfery artystycznej, nie zamknęło przed sztuką słowa żadnych dróg, ani też nie
wytyczyło nowych.
I nie nastąpiły po nim – a mówiąc ściślej: nie trafiły do światowej opinii literackiej –
następne ogniwa tego zamierzonego cyklu. Jako prozaik, Canetti przeorientował się
właściwie, nie od razu zresztą, publikując w latach 1977–1985 znany i z polskiego przekładu
cykl autobiograficzny, złożony z Ocalonego języka, Pochodni w uchu i Gry oczu. Nie tylko u
nas książki te cieszą się największym wzięciem. Czytelników frapuje w nich prostota, w
najgłębszym rozumieniu tego pojęcia bezpretensjonalna, wyzbyta tak częstego w
piśmiennictwie autobiograficznym egotyzmu, a zarazem wzruszająco szczera opowieść o
życiowych doświadczeniach pisarza. Ten pasjonujący skądinąd życiorys człowieka
urodzonego w sefardyjskiej rodzinie żydowskiej w Bułgarii, ale wychowanego i kształconego
w Anglii, Austrii, Niemczech i Szwajcarii, intelektualisty, którego pogląd na świat formował
się na styku wszystkich istotnych nurtów myśli i kultury, pisarza wreszcie, którego najdalsze
korzenie tkwią w języku ladino (jakim posługiwali się sefardyjczycy), a który się w
dzieciństwie otarł o bułgarski i rumuński, wykształcił zaś w niemczyźnie i angielszczyźnie,
by jako język swej ekspresji wybrać mowę Goethego i Heinego – stał się jednym z
najbogatszych w piśmiennictwie naszego wieku źródeł wiedzy o rodowodzie istotnej części
środowiska intelektualnego i artystycznego. Zwłaszcza stworzona przez Canettiego panorama
życia artystycznego Wiednia z lat dwudziestych i trzydziestych, galeria portretów jego
protagonistów (których wkład w rozwój sztuki jest coraz wyżej oceniany) uczyniły
autobiografię Canettiego dziełem niemal rozchwytywanym.
Z artystycznego punktu widzenia lokuje się ona na antypodach Auto da fé – tamta powieść
operowała radykalnym redukcjonizmem artystycznym, ta proza zaś urzeka pełną szlachetnej
samodyscypliny swobodą i barwnością narracji. Ma w sobie wiele z gatunku
Entwicklungsroman – powieści o dojrzewaniu życiowym, zwłaszcza w dwóch pierwszych
tomach tego cyklu. Ale cykl urywa się na roku 1937 – skądinąd decydującym w życiowych
losach pisarza. Emigruje on – jeszcze przed Anschlussem Austrii – do Anglii, by osiąść tam
już na stałe, a później dzielić swój czas między lektury odbywane w londyńskiej bibliotece a
pracę pisarską w zurychskim mieszkaniu żony. I znów rodzi się pytanie: czy dalsze ogniwa
autobiograficznego cyklu nie kryją się w jego pośmiertnych papierach?
Z pewnością kryje się w nim wielka obfitość materiału zapisywanego językiem
dyskursywno–logicznym. Wiadomo, że przez całe życie prowadził pisarz dziennik i że
równolegle sporządzał wiele zapisków (w 1973 roku ukazał się ich wybór, zatytułowany
Prowincja ludzka). I z takiego właśnie materiału wyrastała eseistyka Canettiego – znów
skodyfikowana właściwie w jedno tylko dzieło, Masa i władza, wydane w roku 1960.
Masa i władza doczekała się już oceny jako jedno z najwnikliwszych w piśmiennictwie
dwudziestowiecznym studiów totalitaryzmu; porównywano ją z paralelnymi rozważaniami
Hermana Brocha, odnoszono także do filozoficzno–politologicznego dzieła Hanny Arendt –
jest to oczywiście interpretacja w znacznej mierze uprawniona.
Ale na ile sądzić można z nici, wiążących eseistykę Canettiego z jego dramatopisarstwem,
a także z prozą powieściową (i qasi–powieściową memuarystyką), interpretacja ta pomija
istotne cechy wyróżniające autora Masy i władzy, związane z jego osobistą sytuacją i
własnym punktem widzenia. Określenie tego punktu widzenia jako „samotniczy” byłoby
oczywiście banałem. Ale ten pisarz, wędrujący między krainami i językami, uniwersalizujący
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swe doświadczenia „wiecznego tułacza” w formułę myślową dwudziestowiecznej odysei
człowieka myślącego, zdaje się patrzeć na przejawy zbiorowego obłędu ludzi w wieku XX w
sposób dość szczególny. Większość wielkich sędziów totalitaryzmu skupia uwagę na
mechanizmach manipulowania masami ludzkimi, podporządkowania ich dyktaturze i
wpędzenia w ślepy zaułek – pobrzmiewa w tym rozumowaniu echo marksowskiej koncepcji
„gwałcenia historii”. Canetti zdaje się te zjawiska widzieć inaczej, zdaje się skupiać uwagę na
tkwiącej immanentnie w owej masie potrzebie wydania się na gwałt, poddania dyktaturze –
dla zagłuszenia lęku przed osamotnieniem, wyobcowaniem, zepchnięciem pod powierzchnię.
A to poddanie rodzi z kolei lęk przed zatraceniem, pobudza traumę przed śmiercią – i ludzie
wpędzają się w błędne koło, dają się uśmiercać i uśmiercają sami; wedle Canettiego inni to
nie tylko Sartre'owskie piekło, to śmierć, i „tych drugich”, i własna, każda forma współżycia z
innymi rodzi śmiertelne zagrożenie. Śmiertelnym zagrożeniem – czarną „komedią próżności”
– są też te lawiny słów, jakimi ludzie zasypują się nawzajem.
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Międzysłowie XVI
Nie całe jednak pisarstwo światowe podlegało w latach drugiej wojny światowej i w
okresie po niej następującym mniej lub bardziej bezpośredniemu ciśnieniu apokaliptycznych
doświadczeń.
W Stanach jednoczonych Richard Wright (l908–1960) powieścią „Syn swego kraju”
(1940) doprowadził nurt literackiej twórczości Czarnych Amerykanów do pułapu w pełni
dojrzalej artystycznie powieści społecznej „z tezą”, odważnie ukazującej przejawy moralnej
degradacji spotykane w tym środowisku, i zarazem wykazującej, że są one wynikiem
wielowiekowego poniżenia i dyskryminacji, jakim było to środowisko poddane. Powieść ta
odsunęła już w nieodwracalną przeszłość uproszczoną dydaktykę w stylu „Chaty wuja Toma”
i stała się najważniejszym literackim dziełem tzw. murzyńskiego renesansu w USA. W Anglii
Graham Greene (1904–1981) w powieści „Moc i chwała” (1940) podjął wyzwanie
artystyczno–moralne katolickich pisarzy francuskich i stworzył przejmującą moralistycznym
żarem obronę heroicznych zasług grzesznego kapłana, w świetle rygorystycznej etyki
zasługującego na bezwzględne potępienie. W inny sposób – i z innych, w pełni
„outsiderskich” pozycji – atak na integrystyczny sposób myślenia i sądzenia ludzi podjął Jean
Genet (1910–1986), „przeklęty” dramaturg i prozaik francuski, o niekonwencjonalnym
życiorysie przestępcy (w którym Jean Paul Sartre doszukał się cech męczeńskiej świętości),
autor powieści „Matka Boska Kwietna” (1943), będącej w istocie apologetyczną
autobiografią, napisaną niezwykle bogatym, wysmakowanym w swej drastyczności językiem.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej ludzkość uległa euforycznej radości – nie na
długo jednak. Najwyraźniej uzewnętrzniło się to w Związku Radzieckim. Pisarze rosyjscy
podjęli więc na nowo wymagającą szczególnego poświęcenia i odwagi „ twórczość do
szuflady”; z tego właśnie, konspiracyjnego niejako wysiłku zrodziła się m.in. słynna później
powieść Borysa Pasternaka „Doktor Żywago”, ukończona w 1954 roku.
Z osobliwej dla zachodniego świata perspektywy obrachunek z okrucieństwami wojny
podjął wywodzący się z Czarnogóry prozaik serbski, Miodrag Bulatović (1930–1991), łączący
w powieści „ Czerwony kogut leci wprost do nieba” (1950) zobrazowany z ekspresjonistyczną
drapieżnością, horror wojny na Bałkanach z elementami folklorystycznej fantastyki, zbieżnej
pod wieloma względami z latynoskim realizmem magicznym, którym niebawem miała się
zachwycić Europa. W powieściach „Wojna była lepsza” (1977), a zwłaszcza „Gullo Gullo”
(1982) ta szczególna „mieszanka wybuchowa” posłużyła mu do – proroczego poniekąd –
ukazania
bałkańskiej
wersji
powojennej
„nierzeczywistości”,
podminowanej
nierozwiązywalnymi w istocie konfliktami, żywiącymi się etniczną i kulturową odmiennością
mieszkańców tego półwyspu, których „pamięć genetyczną” deformowały stulecia obcych
presji.
Na pierwszą połowę lat pięćdziesiątych tych przypada w Polsce smutny okres narzuconego
pisarzom realizmu socjalistycznego (którego swoistym „aktem erekcyjnym” była powieść
Andrzejewskiego „Popiół i diament”, 1948), ale i na jego obrzeżach, i u jego schyłku
pojawiły się utwory znamionujące jego drastyczny i etyczny krach. W 1953 roku Stawomir
Mrożek (ur. 1930) zadebiutował tomem opowiadań satyrycznych „Półpancerze praktyczne”,
w 1956 zaś ukazała się pierwsza książka idola „zbuntowanego pokolenia” wchodzącego w
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dojrzałe życie w okresie stalinowskiego terroru, Marka Hłaski (1936–1969), „Pierwszy krok
w chmurach”; z drugiej zaś strony Jerzy Andrzejewski w metaforycznej powieści historycznej
o wielkim inkwizytorze hiszpańskim Torquemadzie, zatytułowanej „Ciemności kryją ziemię”
(1957), położył kamień węgielny pod „obrachunkową” –jak ją wtedy nazywano – literaturę
rozliczającą się z terrorem politycznym i policyjnym stalinowskiego okresu w powojennej
historii Polski. Zarazem zaś, w tymże roku pojawił się tom pierwszy Iwaszkiewiczowskiego
cyklu epickiego „Sława i chwała”, a literatura polska zaczynała odzyskiwać zduszony przez
kilka lat poprzednich „długi oddech”. Miało się jednak okazać, że nie uda się jej go utrzymać
bez zakłóceń, aż po koniec lat osiemdziesiątych.
Na tle literatury europejskiej podejmującej problematykę wynikłą z ciążenia wojennych
doświadczeń zarysowało się też osobliwe zjawisko: pisarstwo wyrażające szczególne poczucie
winy tych społeczności, które bezpośrednio grozy wojennej nie zaznały. Najwyraziściej
wyartykułowały się te moralne niepokoje i rozterki oszczędzonych przez los w twórczości
dwóch niemieckojęzycznych pisarzy szwajcarskich:
Friedricha Dürrenmatta (1921–1990) i Maxa Frischa (1911–1991). Pierwszy z nich
wyrobił sobie pozycję w literaturze światowej głównie jako dramaturg, drugi – jako
powieściopisarz.
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Szczelina w szaleństwie
Mało jest chyba w literaturze współczesnej pisarzy, którzy każą tyle myśleć o sobie przy
lekturze ich książek, którzy w tak znacznym stopniu każą wiązać dzieło z autorem, jak Max
Frisch. „Pisać – zanotował on kiedyś w swoim dzienniku – to znaczy: czytać samego siebie”.
Krytycy podkreślają zgodnie, że proza Frischa wyrasta właśnie niemal bezpośrednio z form
pamiętnikarskich, z dziennika, mimo iż powieści jego nie mają charakteru
autobiograficznego; co więcej, ich ton „osobisty”, panujący w nich klimat bezpośredniego
zwierzenia jest świadomym zabiegiem artystycznym zmierzającym (zastanowimy się jeszcze,
z jakim skutkiem) właśnie do „odsubiektywizowania”, do zobiektywizowania postawionych
przez pisarza problemów.
Nawiasem mówiąc, z podobnych pragnień zrodziła się dramaturgia autora Biedermanna i
podpalaczy, a w jego dzienniku pojawiają się akcenty tęsknoty za bardziej jeszcze
zobiektywizowanymi formami wypowiedzi – powie on na przykład o marionetce, iż jest
„znakiem, symbolem, formułą, pismem, pismem, które znaczy nie pragnąc być znaczeniem”.
Stąd też wynikają związki Frischa z epickim teatrem Brechta – związki nieraz u nas
przeceniane, czy raczej błędnie rozumiane. Frisch nie jest wiernym uczniem Brechta, różni się
odeń pod niejednym względem. W opublikowanej niegdyś w paryskim tygodniku „Les
Lettres Francaises” rozmowie z Jeanem Tailleurem mówi o tych różnicach: „Brecht był
pisarzem obiektywnym, wszystkie postaci były dlań ważne. U mnie postaci «liczą się» w
zależności od swego stosunku do postaci centralnej, występują po to tylko, by się jej
sprzeciwiać lub by udzielić repliki. Także w teatrze pozostałem subiektywny. Nie z
wyrozumowania – taka już moja natura”. Ale przecież pozostał Frisch wiemy Brechtowskiej
zasadzie społecznego obiektywizowania się i weryfikowania sztuki teatralnej.
W innej rozmowie – z Horstem Bienkiem – powiada autor Andorry: „Teatr, w odróżnieniu
od liryki, zwraca się zawsze do społeczeństwa. Już od strony zewnętrznej. Nie musi to być
wcale społeczność afirmatywna, lecz po prostu taka, jaka istnieje. (...) Teatr (żeby mnie pan
teraz właściwie zrozumiał, mianowicie dosłownie) jest instytucją polityczną; zakłada on
publiczność, która się opowiada... Nie chcę być zanadto drobiazgowy. A więc to tylko: teatr
jest polemiką ze społeczeństwem, polemika ta ożywia lub korumpuje jego program...”
Podczas gdy „przy dziele powieściowym (...) czytelnik pozostaje sam twarzą w twarz z
książką i nie mogę zbliżyć się do jego reakcji”.
Sprzeczności takie uzewnętrzniają się w jego powieściach równie wyraźnie tworząc ich
szczególny klimat, specyficzne wewnętrzne napięcie między skrajnymi biegunami. Widać to
wyraźnie, kiedy się spojrzy, jaką linię rozwojową wyznaczają powieści Frischa.
Jego debiutancka, nie znana u nas książka Jürg Reinhardt jest stosunkowo ubogą
artystycznie historią nieudanego życia młodego malarza (bohatera tytułowego),
przeżywającego bolesny zawód miłosny (kochanka opuściła go dla bogatego przemysłowca),
niepowodzenia artystyczne, odosabniającego się od świata, wreszcie odbierającego sobie
życie, które nie mogło znaleźć spełnienia w otaczającym bohatera, zmieszczaniałym, płaskim
i pustym świecie. „Jest tylko jeden ratunek – notuje Reinhardt, kiedy opuszcza go Yvonne –
przemijanie. Przeminąć, opuścić świat, odejść od wszystkich radości i cierpień życia”. Nie
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wyszła ta powieść Frischa poza sentymentalny protest przeciw okrucieństwu życia, powielany
już tysiące razy w literaturze od czasów Cierpień młodego Wertera.
Znaczna odległość dzieli tę debiutancką powieść Frischa od obu książek, które rozsławiły
go w świecie jako powieściopisarza – tzn. od powieści Stiller (1954) i Homo Faber (1957). W
powieściach tych rozwinął autor umiejętność skupienia i utrzymania w napięciu uwagi
czytelnika, zdolność nadania fabule powieściowej fascynującej wręcz atrakcyjności. W
powieści Homo Faber czytelnik orientuje się od samego niemal początku, że bohater jest
ojcem dziewczyny, którą spotkał w samolocie i z którą flirtuje, a której nie zna, ponieważ
kobietę będącą jej matką stracił z oczu przed dwudziestu laty. Czytelnik wie o tym
wszystkim, a mimo to pochłonięty jest niemal bez reszty oczekiwaniem, kiedy i w jaki sposób
bohater powieści odkryje pokrewieństwo łączące go z jego młodą kochanką. Tej parafrazie
mitu Edypa nadal bowiem pisarz tyle świeżości i prawdy psychologiczno–obyczajowej, że
przemawia ona niezwykle sugestywnie.
W Stillerze odwaga pisarska posunięta jest bodaj jeszcze dalej: wszystko zdaje się
wskazywać na to, że Mr White jest „farbowanym” Amerykaninem i że rację ma policja
szwajcarska podejrzewająca w nim zaginionego przed siedmiu laty rzeźbiarza zurychskiego –
ale mistyfikacja jest tak zupełna, tak wyzbyta jakichkolwiek drobiazgowych zabiegów, że
czytelnik z kolei wciąga się w przedstawiony w powieści proces „zmiany osobowości” i w
mozolną drogę do odzyskania osobowości właściwej.
Przyciąga również do książek Frischa ich warstwa opisowo–obyczajowa: panorama
współczesnego „wielkiego świata”, obraz życia międzynarodowych rzeczoznawców i
fachowców przemierzających glob ziemski na pokładach pasażerskich odrzutowców albo
luksusowych transatlantyków, jak bohater powieści Homo Faber, lub też obraz gorączkowych
poszukiwań azylu przed własnymi konfliktami w najodleglejszych nawet, egzotycznych
zakątkach świata, co staje się udziałem Stillera czy Sybilli. Jest w ich losach – rzecz wcale
niegodna zlekceważenia – jakiś powiew wielkiej współczesnej przygody, nader przez
czytelników lubianej.
Jest to jednak przygoda zdradliwa – i tu zbliżamy się do najistotniejszej treści pisarstwa
Frischa, do tajemnicy jego potężnego oddziaływania. Na dnie tej przygody czai się bowiem
jedno z głębszych i bardziej przejmujących w literaturze zachodniej ostatnich lat oskarżeń
pustki moralnej i ideowej współczesnej cywilizacji. Nie znajdują oparcia w żadnej głębszej
moralnej racji tytułowi bohaterowie obu powieści Frischa – i stąd ich całkowita klęska
życiowa. Ludzie ci trwonią i tracą swą osobowość, nie mogą odnaleźć swej tożsamości,
swego miejsca w świecie. W dzienniku Frischa znajdują się zdania, które są jakby formułą ich
zagubienia między ponurymi wspomnieniami a brakiem perspektyw na przyszłość, ich
zagubienia w teraźniejszości nie do przyjęcia, bo jest ona tylko „nicością między
przeczuciami i wspomnieniami, które są namacalną przestrzenią naszych uczuć,
teraźniejszość nie jest niczym innym, jak tylko przejściem ową sławną pustką, której się nie
lubi wypełniać”.
Powieść Powiedzmy Gantenbein (1964) wprowadziła do tej twórczości pewne momenty
nowe, będące jednocześnie najpełniejszym bodaj rozwinięciem zasadniczych jej cech,
założeń, celów. Tytułowa postać tej powieści nie jest jej jedynym bohaterem, a nawet
właściwie nie wiadomo, czy można w odniesieniu do niej stosować termin: bohater
powieściowy. Gantenbein udający ślepca, kryjący wszystko widzące oczy pod czarnymi
szkłami przeznaczonymi dla niewidomego (a czyni to „w nadziei, że ludzie będą wobec niego
nieco swobodniejsi, odrobinę wyswobodzeni ze strachu, że ich kłamstwa są widoczne”),
Gantenbein obserwujący żonę w trakcie flirtu nie ukrywanego przed „niewidomym” mężem,
obserwujący rywali w trakcie „tokowania”, przyjaciela w trakcie bogacenia się, innego
jeszcze znajomego w trakcie wyścigu z wyimaginowanym niebezpieczeństwem śmierci,
prostytutkę w trakcie przeobrażania się w damę – ten Gantenbein może być i bywa
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jednocześnie swoim rywalem Einhornem i tępawym Svobodą, któremu uprzednio odebrał był
żonę. Znakomita jest scena, kiedy Gantenbein z zawziętością śledzi miłosną korespondencję
żony z kochankiem – i w pewnym momencie stwierdza, że ma oto w ręce listy, pisane do Lili
w okresie poprzedniego jej małżeństwa, które rozbił. Sama Ula może być i bywa sławną
aktorką i rzetelną „żoną domową”, i narkotyzującą się comtesse. Wiele różnych historii
układa o nich i o wszystkich pozostałych bohaterach tej powieści jej autor – i niepodobna
właściwie uchwycić takich cech konstytutywnych ukazanych przez niego postaci, które
uczyniłyby je skończonymi osobowościami.
Sugestia, jaka wynika z tej konstrukcji postaci powieściowych, dałaby się ująć w taką oto
uproszczoną formułę: każdy z nas mógłby być Gantenbeinem, Einhornem, Svobodą, Lilą,
panną Camillą Huber; niech mi będzie Gantenbein, niech będzie Gantenbein tobie, jemu, nam
wszystkim. Oto „obiektywizacja społeczna” dokonana przez Frischa w tej powieści, oto sens
zawartej w niej sugestii „powszechności”. Gantenbein – wszystkowidzący ślepiec
przyłapujący ludzi w sytuacjach, których strzegą przed każdym cudzym okiem, Gantenbein
przezywający własne złudzenia, wykręty, oszustwa wy ostrzonymi zmysłami niby–
ociemniałego – ten Gantenbein jest najsurowszymi chyba spośród dotychczasowych
bohaterów Frischa są wyrokującym o niemożności życia wedle przyjętych w jego świecie
formuł. Jeśli kiedyś Homo Faber czy Stiller kończyły się śmiercią, totalną klęską bohatera,
teraz ironiczne zakończenie Gantenbeina: teraźniejszość, siedzimy przy stole w cieniu i jemy
chleb, zanim usmaży się ryba, obejmuję ręką butelkę, aby sprawdzić, czy wino
(Vedicchio)jest dość chłodne, pragnienie, później głód, życie podoba mi się...” (przeł. Jacek
Frühling), wywiera swą poetycką alegorycznością wrażenie o wiele silniejsze, o wiele głębiej
odsłania niewygasłą przecież w tym sarkastycznym pisarzu nadzieję, nieustające jego
poszukiwanie prawdy, które – by raz jeszcze zacytować rozmowę z Bienkiem – „jest
szczeliną w szaleństwie”. „Prawdą – dopowiada pisarz tę myśl do końca – są nasze
doświadczenia, wzory przeżyć. Nie tylko dlatego piszemy, dlatego też żyjemy, wymyślamy
historie, które wyrażają nasze wzory przeżyć, które czynią czytelnym nasze doświadczenie”.
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Międzysłowie XVII
Nadwrażliwość,
poczucie
wewnętrznego
skrępowania
trapiące
człowieka
„nieprzystosowanego” do życia, wyalienowanego ze społeczeństwa zaprzątniętego
dorobkiewiczowską krzątaniną wyraziło się w drugiej połowie wieku w różnoraki sposób u
wielu pisarzy o różnorodnych genealogiach i doświadczeniach. Za najwybitniejszych
przedstawicieli tej konstelacji uznać wypada Malcolma Lowry'ego (1909–1957), autora
jednej z czołowych „powieści kultowych” tej epoki – ”Pod wulkanem” (1947),
DylanaThomasa (1914–1953) oraz Jerome'a Davida Salingera (ur. 1919), którego powieść
„Buszujący w zbożu” (1957) była w burzliwych latach sześćdziesiątych biblią kontestującej
młodzieży Zachodu.
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Różne warianty nadwrażliwości
1
Powieść Pod wulkanem kosztowała autora dwanaście lat pracy; jej owocem jest
rzeczywiście dzieło o nieskazitelnej doskonałości formalnej, skonstruowane niezwykle
misternie – każde niemal zdanie, każda aluzja ma w nim swój „punkt odniesienia”, a jest tych
aluzji sporo: odnaleźć w niej można pogłosy Biblii i Sofoklesa, Dantego, Marlowe'a,
Szekspira, Goethego, Bunyana, Swedenborga, Matthew Arnolda, ale przede wszystkim –
Jamesa Joyce'a. Podobnie jak w Ulissesie, akcja Pod wulkanem toczy się w ciągu jednego
dnia; jeden z krytyków angielskich nazwał ten dzień, parafrazując Joyce'owskie określenie
„Bloomsday” – „Doomsday”, dniem zagłady, dniem podsumowującym niejako cały tragizm
życia bohatera. Misterna sieć wspomnień i reminiscencji skupia w toku wydarzeń owego dnia
całość doświadczeń bohatera; rzeczywiście, synteza taka wymagała od autora niezwykłej
precyzji i pomysłowości konstrukcyjnej. Jeśli dodać do tego piękno stylu i języka (Conrad
Aiken napisał o tej książce, że „jest szczerą radością dla każdego, dla kogo angielski jest
językiem ojczystym”), zrozumiemy zachwyt, jaki w świecie wzbudziła.
Ale nie sama sprawność formalna jest w powieści najciekawsza. Bohaterem powieści jest
człowiek gruntownie „skłócony z życiem”, który rozpił się aż do stadium delirium tremens,
ponieważ uznał swą egzystencję w świecie wpadającym właśnie w odmęty drugiej wojny
światowej – za niemożliwą. Ta niemożność pogodzenia się ze światem, niemożność
przystania na dyktowane przezeń warunki, jest najistotniejszym i najciekawszym problemem
powieści Lowry'ego. Konsul nie umie traktować świata i wielkich, rozgrywających się w nim
wydarzeń jako spraw, które go nie dotyczą. W czasie pierwszej wojny światowej był oficerem
marynarki, dowódcą statku-pułapki polującego na niemieckie łodzie podwodne. Brał udział w
walkach republikanów z faszystami w Hiszpanii – i boli go dziś nie tylko klęska republiki, ale
przede wszystkim chyba to, że sam, jako cudzoziemiec, nie poniósł całej ceny przegranej.
Kiedy rozpętuje się druga wojna światowa, jest człowiekiem rozbitym wewnętrznie,
zagubionym w odległej prowincji meksykańskiej, bezsilnym wobec wydarzeń. Ale nie potrafi
uczynić ze swego wygnania i opuszczenia bezpiecznego azylu, nie potrafi wykraść sobie
spokojnej egzystencji w świecie, który właśnie odmawia prawa do spokoju i bezpieczeństwa
milionom niewinnych ludzi. O tysiące kilometrów od walczących frontów, „na antypodach”,
w meksykańskiej spelunce Konsul świadomie szukać będzie zwady z awanturnikami i
śmierci, bo do śmierci jako ostatecznej konsekwencji zmierza jego tragiczne „skłócenie z
życiem”. Konsul jest rzadką w literaturze, przekonującą pod względem konstrukcji
psychologicznej postacią, której serce rzeczywiście nie potrafi bić dla siebie tylko i naprawdę
„cierpi za miliony”.
I w tej wrażliwości sumienia, tej niezgodzie na zło, obłudę, egoizm, krzywdę, w tej
niemożności pogodzenia się z takim układem życia, który się na nich opiera – widzę
najistotniejszą i niezmiernie cenna wartość powieści Malcolma Lowry’ego.
2
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Maurice Nadeau, krytyk wytrawny i rozmiłowany w tropieniu nawiązań do różnych
mitów, nieco chyba żartobliwie pisał o autorze Pod wulkanem, że jest postacią fantastyczną,
w którą wcielił się diabeł, od dwustu lat, od narodzin Goethego, daremnie poszukujący
człowieka zdolnego dobrowolnie i w pełni świadomie zaprzedać duszę piekłu...
Te i tym podobne „pomysły interpretacyjne” posłużyły do rozpowszechnienia w świecie
„legendy o Lowrym”. Podobna legenda okryła postać DylanaThomasa, ale rzecz ciekawa:
nikt właściwie nie spostrzegł, ze ten poeta, prozaik i dramaturg angielski, również
wychowany na Joysie, jest jakby powołanym do realnego życia bohaterem prozy Lowry'ego,
ucieleśnieniem rozdzierających ją niepokojów i konfliktów moralnych.
Szczenięcy portret artysty (1940) jest książką gorzką, przekorną wobec autobiografii
Joyce'a, do której nawiązuje swym tytułem, książką szczerą i bulwersującą jak – Spowiedź
chuligana. Od czasów Jesienina nikt chyba z wybitnych poetów nie był w takim stopniu co
Dylan Thomas owładnięty desperacką żądzą samounicestwienia. Jego nowele
autobiograficzne wprowadzają czytelnika w ten właśnie tragiczny, wisielczy właściwie klimat
z namiętną, niemal już ekshibicjonistyczną pasją.
Twórczość poetycka, a w dużym stopniu i dramaturgiczna Dylana Thomasa (sztuka
radiowa Pod Mlecznym Lasem, 1954, uważana jest za jeden z najpiękniejszych w literaturze
brytyjskiej powrotów w „kraj lat dziecinnych”) wypełniona jest żrącą wprost tęsknotą za
zmitologizowaną, nierzeczywistą ziemią rodzinną, za rytmem natury i zgodnym z nim
rytmem życia walijskich wieśniaków. Ale pisana jest dla ludzi z miasta, obliczona na ich
smak i wrażliwość, ubiega się o ich uznanie, nie ma w niej samorodnej swojskości, mimo
całej swej spontaniczności, jest przemyślana i „literacka”. W tomie jego Selected Letters jest
m.in. wymowny list do Pameli Hansford Johnson, w którym Thomas pisze, iż jest „częścią
pracy poety brać zniszczone i sprostytuowane słowa, jak np. piękne słowo «blond»;
oczyszczać je ze śladów zbrukania i posyłać je z powrotem na rynek, świeże i dziewicze”.
Poezja jego jest też taką wyszukaną, bliską chwilami pastiszowi, wymyślną i wyrafinowaną
grą słów, odświeżającą ich znaczenia, wysubtelniającą ich wdzięk, blask, eufoniczność ich
brzmienia. Krytycy, którzy zetknęli się z Thomasem, świadczą zgodnie, iż miał on piękny
głos i cudownie podawał nim własne teksty – lubił nade wszystko atmosferę kameralnych
spotkań literackich, kiedy mógł fascynować słuchaczy i swoją poezją, i swoją osobowością.
Lubił – i gardził tym jednocześnie. Mało kto wystawił brytyjskiemu środowisku
artystycznemu świadectwo równie niepochlebne, równie ostre w satyrycznej wymowie.
Myliłby się jednak ktoś, kto by chciał uznać Dylana Thomasa za skłóconego ze
środowiskiem, grawitującego ku patologii dziwaka, chuligana literackiego, lokalną
osobliwość londyńskiego środowiska artystycznego, jakich wiele ma każdy duży ośrodek
kulturalny. Myliłby się także ktoś, kto by – zgodnie nawet z rygorami badań filologicznych –
pragnął oderwać dzieło od autora i kto by oświadczył, że legenda Thomasa zgoła go nie
interesuje i że godne uwagi są jedynie stworzone przez poetę strofy. Twórczość Dylana
Thomasa zrozumieć i odczuć można tylko w ścisłym związku z jego tragicznymi losami,
których jest wysublimowanym wyrazem.
Wpisał w nią bowiem Thomas całą swą przekorę, cały bunt –naiwny, sprowadzony do
rozmiarów osobistej „niezgody na świat”, ale najszczerszy. Przeciw partykularnemu
zaściankowi walijskiemu, jego urojeniom, urazom i kompleksom, od których w poezji
odrywał się ku romantycznej ułudzie, a które w prozie odsłaniał z satyrycznym
temperamentem. Przeciw żałosnej szamotaninie seksualnej, przeciw „targowisku próżności”
panującemu w londyńskim środowisku artystycznym. Przeciw całemu systemowi życia,
opartemu na wszechwładzy pieniądza, przeciw wynikającemu zeń układowi karier i
awansów, przeciw płaskości aspiracji i ambicji życiowych, przeciw pustce ideowej i moralnej
i skorumpowaniu sztuki, pozorującej „wolność” – rozwiązłością.
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Nie mogąc tej funkcji odnaleźć, a nie zadowalając się pozorami i zręcznym
„przystosowaniem”, popadł poeta w krańcową, totalną negację, nie upozowaną –
najszczerszą. Zagubiony w świecie, zrażony do świata – Dylan Thomas dotarł do samych, jak
pisał, „wrót piekielnych”, zarówno w swym życiu, jak i w swej sztuce.
Jego tragiczna legenda wraz z jego twórczością jest przejmującym świadectwem
wystawionym życiu opartemu o zasady , na które nie można się zgodzić. I jeśli świadectwo to
uznać trzeba za skrajne, patologiczne już może – to nie dla żadnej zewnętrznej przyczyny,
lecz z nadmiaru wrażliwości.
3
Na dorobek literacki Jerome'a D.Salingera składają się: powieść Buszujący w zbożu (1951),
tom Dziewięciu opowiadań (1953, ukazywały się najpierw w „New Yorkerze” i innych
czasopismach), cykl obszerniejszych nowel zebrany w dwa tomy Franny i Zooey (1961) i
Wyżej podnieście strop, cieśle. Seymour: introdukcja (1963). Pierwsza z tych książek
poszerzała swą popularność i umacniała kultową pozycję z każdym kolejnym rokiem, aż po
chwilę obecną, w której zalicza się ją już bezspornie do klasyki amerykańskiej na równi z
powieściami Marka Twaine'a o Tomku Sawyerze i Hucku Finnie. Pozostałe książki skryły się
nieco w jej cieniu, ale w każdym razie nie podległy erozji.
W istocie bowiem opowiadania z pierwszego tomu nowelistycznego są bardzo blisko
spokrewnione z Buszującym w zbożu – ewokuje w tych książkach autor przede wszystkim
świat wrażliwości dziecięcej. Świat spontanicznej, nie skażonej konwencjonalnymi
schematami wyobraźni i nie spętanych więzami konwenansu uczuć dziecięcych był dla autora
prawdziwą miarą wartości moralnych i źródłem autentycznego przeżywania. Rzeczywistą
wartość stanowili dla autora ci ludzie ze świata dorosłych, którzy nie utracili wewnętrznej
łączności ze światem dzieci –jak Boo Boo, sportretowana mistrzowsko kilkoma zaledwie
zdaniami w pięknej noweli „Nad jeziorem” –albo wręcz nie zechcieli opuścić tego świata –
jak Seymour, popełniający samobójstwo w okolicznościach przedstawionych w noweli
„Idealny dzień na ryby” z dyskrecją niezwykłą na tle opanowanej freudystycznymi
namiętnościami literatury amerykańskiej.
Buszujący w zbożu (tytuł tej powieści nawiązuje do witalnej i nie skonwencjonalizowanej
poezji Roberta Burnsa) ukazuje chłopaka, który nie może pogodzić się z atmosferą panującą
w nobliwym college'u, gdzie w czasie niedzielnych wizyt rodziców dyrektor zabawia długimi
rozmowami bogaczy, a zbywa półsłówkami zaledwie zamożnych. Nie jest to jednak
oczywiście powieść o niedoskonałościach systemu szkolnictwa, Holden buntuje się nie
przeciw „budzie” samej, ale przeciw ambicjom i aspiracjom dorosłych, którzy na przykład
„martwią się najlżejszym zadrapaniem lakieru, ustawicznie gadają o tym, ile mil przejechali
na jednym galonie benzyny, a ledwie kupią sobie nowiuteńki wóz, już zaczynają myśleć, jak
by go tu zamienić na jeszcze nowszy (...). To wcale nie znaczy – dodaje Holden zwracając się
przeciw innej, pokrewnej modzie – żebym przepadał za starymi wozami” (przeł. Maria
Skibniewska). Holden buntuje się przeciw rządzonemu takimi modami życiu, przeciw
wszelkim prawom i obowiązkom dorosłego świata, w którym wartość człowieka określa się
według jego pozycji materialnej i społecznej, a tę pozycję odgaduje według marki
samochodu, jakim ten człowiek przyjeżdża w niedzielę w odwiedziny do przebywającego w
internacie podmiejskiego college'u syna.
Powieść dostarcza obfitego materiału spostrzeżeń natury społeczno–obyczajowej
uzasadniających ten bunt bohatera, jego daremną ucieczkę w krainę przygody opromienionej
urokami wytworzonymi w dziecięcej wyobraźni jego młodszej siostrzyczki Phoebe. Ale
nowele Salingera ten sam motyw negacji płaskiej i zbanalizowanej, ale jakże często okrutnej
rzeczywistości amerykańskiej (dyskretnie zaznaczone motywy wojenne sygnalizują to
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okrucieństwo z przejmującym dramatyzmem) ujmują głębiej jeszcze. Bohater jednej z nich
(„Teddy”), traktowany przez starszych raz jako cudowne dziecko, raz jako dziwoląg,
zapytany, co by zmienił w systemie wychowania, odpowiada z namysłem (a jako czytelnik
Korczaka nie umiem się powstrzymać przed zacytowaniem jego słów): „Zdaje mi się, że na
początek po prostu zebrałbym wszystkie dzieci i pokazał im, jak medytować. Starałbym się
im pokazać, jak mogą dowiedzieć się, kim są, a nie tylko jak się nazywają i tym podobne
rzeczy... A pewnie jeszcze przedtem postarałbym się, żeby wyrzuciły z siebie wszystko, co
kiedykolwiek powiedzieli im rodzice i inni ludzie. To znaczy, że choćby rodzice powiedzieli
im tylko, że słoń jest duży, kazałbym im wyrzucić z siebie i to. Słoń jest duży tylko, kiedy
znajduje się obok czegoś innego – psa czy panienki. Nie powiedziałbym nawet, że trawa jest
zielona, one zaczną oczekiwać od trawy, że będzie wyglądać w pewien sposób – zamiast w
jakiś inny, który może być równie dobry, a nawet dużo lepszy...” (przeł. Krzysztof Zarzecki).
I znów – wystrzegając się wszelkich kropek nad i – nie sposób nie dostrzec w ucieczce
Holdena i w wywodach Teddy'ego negujących dyktat konwencji postrzegania i rozumienia
świata korzeni późniejszych postaw dzieci–kwiatów, pramodelu Formanowskiego filmu Hair
i podobnych zjawisk subkultury i kontrkultury młodzieżowej.
W późniejszych novellach Salingera jego koncepcja utopistyczna podlega pewnemu
odnaiwnieniu, dramatycznej modyfikacji. Zmienia się zresztą struktura formalna jego prozy:
pisarz zarzuca klasyczną konwencję powieści młodzieżowej (w której utrzymany jest
Buszujący w zbożu), a tradycyjną formę opowiadania łamie w sposób, który dałoby się
określić modnym mianem postmodernistycznego. Widać to najwyraźniej w Introdukcji, która
jest rodzajem eseistycznego studium psychologicznego, fabularyzowanego w sposób dość
szczególny: element akcji dotyczy tu mianowicie autora, będącego narratorem utworu,
komentującym poszczególne jego fragmenty w miarę ich spisywania (tak jak to się dzieje w
powieści o powieści).
I nie są to bynajmniej przewartościowania czysto formalne; stanowią wykładnię
artystyczną istotnego pogłębienia motywacji intelektualnej i psychologicznej, jaką autor
wspiera zachowania i losy swych bohaterów i bohaterek.
Wyżej podnieście strop, cieśle jest nie tylko ciętą satyrą na obrządki weselne (stworzył taką
satyrę Robert Altman w znanym, też już dziś klasycznym filmie) i jedną z najbardziej
finezyjnych w literaturze amerykańskiej kpin z rozpowszechnionej w tej literaturze – i w tej
obyczajowości – manii traktowania psychoanalizy jako panaceum na wszelkie konflikty życia
uczuciowego, lecz także przejmująco szczerą obroną czystości i głębi uczuć, równą tej, jaką
cechuje się okres dzieciństwa. Tę czystość i głębię Seymour pragnie zachować w życiu
dorosłym, w związkach i stosunkach międzyludzkich właściwych wiekowi dojrzałemu.
Ale żaden z tych konfliktów nie daje się rozwiązać i przed żadnym nie daje się już uciec w
zboże – nie da się bowiem przebuszować życia.
Symbol Grubej Paniusi zaś, stworzony kiedyś przez Seymoura, aby zachęcić młodsze
rodzeństwo do przykładania się do dziecięcych audycji radiowych, w których występowali
młodociani Glassowie, jest już po prostu swego rodzaju magicznym zaklęciem, stworzonym
w dziecięcej wyobraźni l wzywającym do dobrej roboty. Zooey tak ją charakteryzuje:
„Widziałem ją siedzącą od rana do wieczora na werandzie i opędzającą się od much, przy
radioodbiorniku nastawionym stale na pełny regulator. Wyobrażam sobie, że jest okropny
upał i że ta Paniusia może ma raka, boja wiem co jeszcze” (przeł. Maria Skibniewska).
To był ów wirtualny słuchacz audycji Mądrego dziecka, ważniejszy od bandy kretynów w
studiu, oraz Spikera kretyna, patronujących programowi biznesmenów–kretynów.
Te perfekcjonistyczne zalecenia nie przydadzą się jednak na nic Seymourowi. Dziwna to
doprawdy i fascynująca postać literacka, obdarzona każdą niemal zaletą ludzką, która
szeleściłaby papierem (jak bohater bez skazy), gdyby nie wirtuozeria narracyjna autora. Cała
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Introdukcja jest właściwie pełnym dezynwoltury stylistycznej szyderstwem narratora z
własnej niemoty, uniemożliwiającej mu nakreślenie żywego i przekonującego portretu brata.
Otóż Seymour notuje w swoim dzienniku: „Psychoanalityk (...) powziął, o ile
zrozumiałem, podejrzenie, że mam swego rodzaju kompleks doskonałości. Bardzo dużo i
zupełnie inteligentnie mówił o tym, jak dobrze Jest żyć w zgodzie z niedoskonałością życia,
akceptując słabości własne i bliźnich” (przeł. Maria Skibniewska). Tego właśnie Seymour nie
potrafi. Uroda Muriel (jak kiedyś dziecięcy wdzięk Charlotty, partnerki Glassów z audycji
radiowych, w którą Seymour cisnął kamieniem), wygodne szczęście u jej boku wydaje mu się
nie do pogodzenia z okrucieństwem, szpetotą i cierpieniem spotykającymi innych ludzi. Nie
zechce więc przystać na ten świat, który nie potrafi uwierzyć w istnienie bananowych rybek,
który ze wzgardą odwraca się od dziecięcej wrażliwości i wyobraźni. I w którym nie ma już
zboża dostatecznie bujnego, w jakim dorosły mógłby bezkarnie buszować.
W noweli „Idealny dzień na ryby” Salinger ukazał samobójstwo Seymoura będącego
swoistym act gratuit – czynem niezrozumiałym i jakby pozbawionym sensu. W Introdukcji
dowiódł, że było ono nieuniknioną i nieodwołalną konsekwencją postawy człowieka, co w
czasie gry w pokera, „ gdy miał sekwens albo fula czy też coś jeszcze lepszego, nie licytował,
a nawet kapitulował od razu przed partnerem, jeśli go lubił, chociaż ten biedak miał ledwie
jedną parę dziesiątek”. Człowiek, który będąc urodzonym piłkarzem, „jeżeli na środku .pola,
gdy niósł piłkę, nie zapałał nagle litością dla nadbiegającego przeciwnika – bywał dla swej
drużyny cennym graczem”. Samobójstwu temu nie może też zapobiec żaden nasyłany prze
rodzinę żony psychoanalityk, którego „nędznym aparatem słuchowym można w najlepszym
przypadku wykryć i może zidentyfikować parę zbłąkanych nikłych alikwot – rzadziej już
nawet kontrapunkt – dochodzących z zewnątrz niespokojnego dzieciństwa czy też
zakłóconego libido” (przeł. Maria Skibniewska).
Aparat słuchowy Jerome'a Davida Salingera był nieporównanie wrażliwszy i pozwolił mu
na stworzenie Buszującego w zbożu – powieści kultowej dla kilku już pokoleń – i całego,
uzasadniającego ją, nowelistycznego oplotu.
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Międzysłowie XVIII
Omówione wyżej literackie analizy wyobcowania i zagubienia w świecie rodziły się z
górnych – chciałoby się powiedzieć – „czystych” ambicji artystycznych, a zyskały imponującą
popularność dzięki temu, że odpowiedziały na wewnętrzne potrzeby i zainteresowania
szerokich kręgów czytelniczych. I żaden z przedstawionych wyżej pisarzy nie czynił koncesji
na rzecz łatwych upodobań i nawyków czytelniczych. Zapewne też sukces owych utworów,
wypełnionych autentycznymi treściami duchowymi i intelektualnymi, ambitnych pod
względem artystycznym, zdopingował także pisarzy, stawiających sobie za cel zdobycie jak
najliczniejszych rzesz czytelników, twórców literatury w dobrym rozumieniu tego pojęcia
popularnej – do „podnoszenia poprzeczki” zarówno myślowej, jak i estetycznej. A ten godny
uznania wysiłek kilku przynajmniej spośród mistrzów literatury popularnej uczynił ich
pisarzami nie tylko popularnymi, ale cenionymi, wyróżnianymi także najzaszczytniejszym
literackim wawrzynem – Nagrodą Nobla. Należeli do takich pisarzy nobliści Ernest
Hemingway (1889–1961, Nobel 1954) i Isaac Bashevis Singer (1904–1991, Nobel 1978), a
także nie uhonorowani tą nagrodą John Steinbeck (1902–1968), Alberto Moravia (1907–
1990) i wymieniany już Graham Greene, który w powojennym okresie obrał kurs na
sproblematyzowaną (głównie pod względem politycznym) powieść masową.
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Różne oblicza popularności
1
Twórczość Hemingwaya kojarzy się zazwyczaj z przygodą, z egzotyczną knieją
myśliwską, z zalaną światłem areną – tą dosłowną, na której toczy się corrida, wielka
namiętność pisarza, i tą przenośną, wielką areną najważniejszych wydarzeń historii
współczesnej, ku którym lgnął z niemal naiwnym zaciekawieniem. W tym chwilami
pozerskim, niekiedy zawadiackim tropieniu przygód wielkich i największych, w stawianiu
swych bohaterów oko w oko z najbardziej dramatycznymi sytuacjami tkwiła jednak dość
istotna pisarska myśl, którą można by scharakteryzować następująco: człowieka nie ocenia się
wedle słów, lecz wedle czynów. W Pożegnaniu z bronią pisał Hemingway: „Abstrakcyjne
wyrażenia, jak sława, honor, męstwo, święty, brzmiały nieprzyzwoicie obok nazw wsi,
numerów gościńców, numerów pułków i dat” (przeł. Bronisław Zieliński). W naszej epoce
namnożyło się wiele pojęć pustych i wzajemnie sprzecznych, na których żerowali i żerują
demagodzy; temu światu rozproszonego fałszu, wywindowanych na piedestał hipostaz i pojęć
pozbawionych znaczenia, przeciwstawia się Hemingway, kiedy uzbraja swą prozę w
antyintelektualny pancerz, kiedy w obrazie człowieka interesuje go przede wszystkim jego
wytrzymałość i sprawność życiowa, często także biologiczna prężność. Jeśli mamy nawet
niekiedy u Hemingwaya do czynienia z tą biologiczną przesadą, wykrzywieniem nawet – to
rodzą się one przecież z poszukiwania ucieczki przed fałszem intelektualnym i ideowym, nie
zaś ze świadomej tendencji zafałszowania obrazu człowieka, co pisarzowi niegdyś zarzucano.
Każdy pisarz po swojemu ukazuje dramat życia ludzkiego – dla Hemingwaya jest nim
stopień odporności człowieka na otaczającą go przemoc, fałsz lub zagładę. Jego
wytrzymałość na niebezpieczeństwo, ból i strach, wreszcie jego siła w walce z własną
słabością. Autor kapitalnej biografii Ernesta Hemingwaya, David Lynn, wykazał dowodnie,
że taka pisarska postawa jest wynikiem dramatycznych zmagań pisarza z własnymi
kompleksami i ograniczeniami wewnętrznymi: „Cierpienia Hemingwaya rozpoczęły się już w
dzieciństwie i towarzyszyły mu aż do śmierci, jak smuga pozostawiana na powierzchni
jeziora przez rękę wysuniętą za burtę żeglującej łodzi. Niepewność co do rozmiarów lęku o
samego siebie skłaniała go do pisania opowiadań, w których usiłował zmagać się z
nieuporządkowaniem swego wewnętrznego świata poprzez tworzenie jego fikcyjnego
odpowiednika. Być może w stopniu większym od wszystkich swych współczesnych, z
wyłączeniem Thomasa Wolfe'a, notorycznie odtwarzał swe własne życie w swej sztuce nie
poprzez niepowstrzymany wylew zwierzeń, jak to czynił Wolfe, lecz poprzez wyjątkowe
stylistyczne zdyscyplinowanie własnej inwencji i poprzez powściągliwą postawę narratora,
który – wbrew ograniczonemu rozumieniu samego siebie – szuka możliwości odkrycia i
wyrażenia drążących go konfliktów wewnętrznych, a także jakiegoś sposobu ich rozwiązania.
Jak to sam wyraził, pragnął, by ludzie odczuwali więcej, niż są w stanie zrozumieć – a
wiedział także, że nadejdzie dzień, w którym jego przemyślnie stylizowane powieści
odczytywane będą w sposób zupełnie odmienny niż za jego życia. W roku 1954, po
otrzymaniu wiadomości o przyznaniu mu Nagrody Nobla, skierował do Akademii Szwedzkiej
następujące słowa: «W tym, co człowiek pisze, różne sprawy mogą nie być natychmiast
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dostrzegalne i niekiedy jest to sytuacja dla niego korzystna; ale z czasem stają się one całkiem
jasne i wskutek tego, a także dzięki alchemii słowa, którą pisarz rozporządza, jego pisarstwo
utrwala swą pozycję, albo też zostaje zapomniane .
Różne sprawy nie mogą być natychmiast dostrzegalne także i w tym, co człowiek robi.
Jeśli przeanalizowanie dzieła Hemingwaya może przynieść cenne wyniki, przeanalizowanie
jego życiowych doświadczeń może dowieść, iż mimo ciężkich błędów, jakie popełniał, był
postacią bardziej heroiczną, niż głosiła najchwalebniejsza wersja mitu o nim. Ustami
Fredericka Henry'ego z Pożegnania z bronią wyraził następujący pogląd: «Skoro ludzie
przychodzą na świat z taką odwagą, świat musi ich zabić, aby ich złamać, a więc ich zabija.
Świat łamie każdego, stąd tylu silnych pozostaje na polach bitew. Ale ci, którzy się nie
uginają, giną. Giną po równi dobrzy, szlachetni i dzielni. Jeśli do nich nie należysz, też
możesz być pewien tego, że zginiesz, ale światu nie będzie do tego pilno” . Fragment jednego
z powyższych zdań posłużyć mógłby pisarzowi za własny epigraf: «silny na polu przegranej
bitwy* . Gdyż Ernest Hemingway był rozdartym wewnętrznymi konfliktami, udręczonym
człowiekiem, który swe cierpienia przekuł w najgłębiej zapadające w pamięci utwory
literackie naszego stulecia”.
Stary człowiek wytrzyma kilka nocy i dni samotnej walki z olbrzymim delfinem, a później
z rekinami, które mu pożerały wspaniały połów. „Człowieka można zniszczyć, ale nie można
złamać” (przeł. Bronisław Zieliński) – napisze Hemingway w tej opowieści, wykrojonej z
paru tysięcy stron nigdy nie spełnionego zamierzenia epickiego, zatytułowanej Stary człowiek
i morze. Formułę tę wypowiada i potwierdza całą swą twórczością.
W powieści Komu bije dzwon Robert Jordan musi wykazać się pełną sprawnością
żołnierza, zwiadowcy, dywersanta.
Nowela Krótkie, szczęśliwe życie Francisa Macombera – w zbiorze Śniegi Kilimandżaro –
ukazuje, jak silny jest w człowieku strach, jak skutecznie potrafi paraliżować. Trzeba pokonać
tę niemoc spotęgowaną wyobraźnią ludzką. W Komu bije dzwon przykładem takiej żywej,
śmiertelnej walki z lękiem jest Joaquin, pragnący być matadorem i zmagający się z lękiem
przed walką z bykiem na udeptanej arenie. Temu przezwyciężeniu przez człowieka wszelkich
pustych zapowiedzi i niskiego strachu służy brutalność, ów „antyintelektualizm” prozy
Hemingwaya.
Niewiele jest też w literaturze współczesnej książek mówiących o miłości – gorącej,
zmysłowej, pełnej najwyższej cielesnej rozkoszy – w sposób tak subtelny, właściwie nawet
tkliwy, pełen poezji, jak Komu bije dzwon. Powieść ta jest w istocie wykładnią marzeń
pisarza, którego życie uczuciowe układało się dość nieszczęśliwie. Miłość Roberta i Marii jest
natomiast jedną z najpiękniejszych miłości w literaturze, weszła już z pewnością do wielkiej
klasyki literackiej. Ale nie tylko o miłość chodzi w tym obrazie szlachetnych uczuć ludzkich,
których autentyczność i trwałość sprawdzona została w najtrudniejszych chwilach życia.
Każda z postaci tej książki, wszyscy członkowie oddziału partyzanckiego Pabla – i
sąsiedniego oddziału El Sorda – są pełnymi i wypróbowanymi indywidualnościami, które w
sumie tworzą wspólnie działający – mimo tych czy innych tendencji odśrodkowych, mimo
indywidualistycznych i „watażkowych” pokus – głęboko solidarny w najtrudniejszych
chwilach zespół. Obraz takiego zespołu ludzkiego, zdolnego do największych ofiar
(poświęcenie El Sorda, osłaniającego własnym życiem akcję na most), jest rzeczą w
literaturze amerykańskiej nową, jest niewątpliwym doświadczeniem wyniesionym przez
Hemingwaya z hiszpańskiej rewolucji. Najpiękniejszą i najciekawszą niewątpliwie z tej
galerii postaci jest Pilar, kobieta o gorącej krwi i mądrym, dobrym sercu, uosobienie
umiłowania życia. Opowiadania i wspomnienia Pilar należą do najpiękniejszych i najbardziej
dramatycznych fragmentów powieści.
Ten obraz wzniosłości i siły człowieka jest w powieści swoistym wstępem do obrazu
historii. Tworzy go Hemingway właśnie poprzez człowieka, który ocenia i dokonuje wyboru
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moralnego i ideowego, opowiada się za nadrzędną racją ideową, oddaje życie za tę ideę, którą
uznał za słuszną. Pisarz w niczym nie upraszcza moralnego rachunku, po obu stronach frontu
rozmieszcza zarówno odwagę, jak i małość, cierpienie, nieszczęście, a także okrucieństwo. I
dzięki temu, że ten rachunek moralny nieszczęść jest pełny, tym silniej przemawia do
czytelnika przesłanie tej powieści – apologia umiłowania wolności, żywionego przez lud
hiszpański.
Jest także w powieści drugi, dalszy plan, w którym autor wprowadza nas w
skomplikowany świat autentycznych postaci wojny hiszpańskiej. Komu bije dzwon bowiem
zawiera w sobie elementy tzw. powieści z kluczem, w której – pod nazwiskami fikcyjnymi
powieściowych bohaterów – kryją się niekiedy autentyczne postaci. Można więc w tym planie
powieści odszukać generała Waltera, dowódcę jednej z Brygad Międzynarodowych, dla
którego doświadczenia i inteligencji Jordan żywi głęboki szacunek. Można odszukać znanego
dziennikarza radzieckiego, korespondenta „Prawdy”, Michaiła Kolcowa, którego Dziennik
hiszpański zachował pod wieloma względami trwałą wartość dokumentalną.
Zaczerpnięte z Johna Donne'a uwypuklone w tytule motto powieści głosi: „Śmierć
każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy
nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie” (przeł. Bronisław Zieliński).
Jest to swoisty moralny pułap, etyczny l zarazem estetyczny szczyt, jaki Hemingway
osiągnął w swej twórczej wędrówce, nie wolnej od pobłądzeń artystycznych i żenujących
niekiedy mielizn, na jakie wprowadzało go efekciarstwo i pogoń za sukcesem. Obok Starego
człowieka i morza – Dzwon jest tytułem do jego nieprzemijającej chwały – i jednym z
najszlachetniejszych dokonań w dziedzinie powieści popularnej.
2
Podobnie ocenić trzeba z perspektywy czasu powieść Johna Steinbecka Grona gniewu
(1939), która swego czasu wywołała istną burzę dyskusji w Kongresie amerykańskim;
powołano nawet specjalną komisję do zbadania okoliczności przedstawionej w opowieści
śmierci głodowej zrujnowanych farmerów z Oklahomy dążących na Zachód, do
kalifornijskiej „ziemi obiecanej”.
Chociaż tyle cech artystycznych różni powieść Steinbecka od tego, co zazwyczaj
rozumiemy pod tym mianem, Grona gniewu są niewątpliwie właśnie powieścią epicką
wyrosłą na podłożu powieści popularnej. I nie stoi temu na przeszkodzie dość krótki, jak na
epikę, paromiesięczny zaledwie czas trwania powieściowej akcji. Nie przeczą temu również
zgoła nieepickie, nie „zobiektywizowane” i nie przesądzone z góry losy ludzkie, nie przeczy
dramatyczne, nierówne tętno tej prozy, nie przeczą całe partie prozatorskiego liryzmu.
Uderza w tej powieści przede wszystkim rozległe pole pisarskiego widzenia, będące
zewnętrzną niejako cechą epickości tej książki. Paromiesięczna wędrówka wysiedlonej ze
swej ziemi w stanie Oklahoma rodziny drobnych dzierżawców, Joadów, staje się dla pisarza
okazją do ogarnięcia wielkich zmian i procesów społecznych, zachodzących w południowych
stanach w latach wielkiego kryzysu. W powieści urasta rozległy, przytłaczający ogromem i
dramatyzmem obraz wywłaszczenia całej klasy drobnych dzierżawców, dawnych drobnych
farmerów – posiadaczy ziemskich, których ziemia (odkupiona od nich uprzednio i
wydzierżawiona im przez banki i towarzystwa rolnicze) teraz staje się przedmiotem potężnej,
monopolistycznej kapitalizacji, równie bezwzględnej i drapieżnej, jak ta dawna, sprzed kilku
wieków w Anglii, stanowiąca klasyczny przykład dla ekonomii politycznej, kiedy to owce
landlordów zjadły cale rzesze farmerów. Wysiedlone rodziny – wabione do Kalifornii
ulotkami i szerzoną nieustannie famą o tamtejszym dobrobycie – ciągną całymi masami na
Zachód, by tam zasilić rezerwową armię sił roboczych, niezbędną dla pogłębienia wyzysku.
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Jeśli Marks odczytywał prawa ekonomii politycznej z wypełnionych obrazami ludzkich
dramatów kart powieści Balzaka, to lektura powieści Steinbecka przynosi bynajmniej nie
uboższą wiedzę o społeczeństwie amerykańskim, o tragicznym kryzysie, który przeżywało
ono w latach trzydziestych. Przyczynia się do tego budowa tej powieści; obok zwykłego
wątku akcji, przedstawiającego perypetie rodziny Joadów (wątku utrzymanego w
dramatycznej, nowoczesnej technice i tonacji), snuje się wątek, który jest swoistym
odpowiednikiem tego, co w klasycznej epice powieściowej nazywa się „komentarzem
epickim”.
Jednakże – powtarzam – jest to tylko pewien odpowiednik tego komentarza. Nie ma on
bowiem nic wspólnego z bezpośrednim wywodem autorskim – takim, jaki znamy choćby z
Wojny i pokoju Lwa Tołstoja. Wprawdzie odbiega on od wydarzeń dotyczących bezpośrednio
bohaterów wątku powieściowego, ślizga się jak reflektor po całej okolicy zjawisk
społecznych, które ich otaczają, rozświetla niedostępne dla ich oczu mroki kryjące przyczyny
wydarzeń, które odsłonić może dopiero wiedza zbiorowa, społeczna. Ale wszystkie te epickie
uogólnienia i wnioski odnoszące się do mechanizmu społecznego wyrażane są za pomocą
tych samych pojęć, których używają i którymi myślą bohaterowie książki. Tylko że myśli,
zdań i opinii, które tworzą ten „komentarz epicki”, jest znacznie więcej, są one esencją
poglądów i przypuszczeń tysięcy ludzi wędrujących tym samym co Joadowie szlakiem do
Kalifornii, doznających tych samych przeżyć, uczuć i doświadczeń. Toteż komentarz ten jest
jakby chórem głosów wszystkich tych uchodźców; sprawy i problemy, ukazane w losach
Joadów, podniesione są w nim do społecznej, epickiej potęgi.
Taka oto zasada budowy tej powieści pociąga za sobą czy może nawet określa –jej ludowy
charakter. Cały surowiec, z którego zbudowana jest ta powieść, to właśnie uczucia, myśli,
przeżycia i obyczaje amerykańskiego ludu (bo przecież ludem są ci wydziedziczeni
dzierżawcy), jego moralność, poczucie sprawiedliwości i więzi międzyludzkiej. Z tych pojęć,
norm moralnych i obyczajowych, z tych kategorii myślowych tworzy pisarz narrację, one
służą mu do naświetlenia i oceny zjawisk, one określają uczuciową barwę poszczególnych
opisów, epizodów l scen, one stają się miarą oceny przedstawionych ludzkich charakterów.
Że ten swoiście ludowy charakter prozy Steinbecka nie był czymś wyjątkowym, świadczą
wymownie takie wcześniejsze i późniejsze jego książki, jak Tortilla Flat (1935), Ulica
Nadbrzeżna (l945), a przede wszystkim Perła (1948). Choć inna jest zupełnie tematyka tej
powieści (jej akcja toczy się w małej osadzie rybaków, poławiaczy pereł na jednym z
wybrzeży Pacyfiku) i inna zupełnie jest jej budowa – tworzywem Perły jest również świat
myśli, wyobrażeń i uczuć ludu, jego wyobraźnia jest surowcem dla wyobraźni pisarskiej, jego
język i reakcje emocjonalne są materiałem dla pisarskiej narracji, jej stylu i dramatycznego
tempa.
Jest jeszcze inne, jak sądzę, pokrewieństwo pomiędzy tymi dwiema, tak różnymi
książkami. Dla bohaterów Gron gniewu Kalifornia, wymarzona „ziemia obiecana”, staje się
prawdziwym piekłem nędzy, poniżenia i goryczy. Dla Kina i Juany, pary rybackiej znad
ciepłego morza, znaleziona olbrzymia perła staje się przedmiotem mściwej zawiści i
zbrodniczych napadów, przyczyną utraty dziecka i największych nieszczęść w życiu – i
dlatego się jej wyrzekają. Gorycz najcięższych doświadczeń społecznych tkwi w rozwiązaniu
obu tych książek.
Tworzy zaś ona w sumie zjawisko dosyć szczególne: wyrosły z literatury popularnej
swoisty typ epiki ludowej. Dążył do jej stworzenia także Erskine Caldwell (1903–1987),
przede wszystkim w Drodze tytoniowej (1932) i Poletku Pana Boga (1933), ale jednak
zabrakło mu „epickiego oddechu”.
3
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Trzy były główne drogi wiodące do artystycznej uniwersalizacji doświadczeń ludzi z
diaspory żydowskiej w krajach południowo – wschodniego obrzeża Europy w epoce
zamkniętej holocaustem. I poszukiwania prowadzone na każdej z nich, uwieńczone zostały
Nagrodą Nobla – dla Eliasa Canettiego, dla Szmuela Agnona i dla Isaaca Bashevisa Singera
(pomijam tu Nellę Sachs, współlaureatkę Nobla, dzielącą ten wawrzyn z Agnonem, bo w jej
poezji doświadczenia te zaszyfrowały się w szczególny, odmienny od kodów prozatorskich
sposób).
Canetti wybrał jeden z języków zewnętrznego otoczenia, niemczyznę, wtopił w nią swe
sefardyjskie dziedzictwo kulturowe z tak nieodpartą kreacyjną mocą i taką wirtuozerią
stylistyczną, że stał się jednym z najświetniejszych mistrzów prozy niemieckojęzycznej w
wieku dwudziestym. Tłumacze Canettiego mogliby coś o tym powiedzieć.
Agnon – najmniej dotąd w Polsce znany – dokonał innego cudu. Osiadłszy w Izraelu,
włączył się w dzieło przywrócenia do życia martwego wtedy języka hebrajskiego; i tak jak
ten liturgiczny język zaczął służyć jako narzędzie komunikacji nowej społeczności
pionierskiej we wszystkich dziedzinach jej zbiorowej egzystencji, tak u Agnona doczekał się
najwyższej sublimacji jako narzędzie współczesnej ekspresji literackiej, osadzonej w jednej z
najstarszych tradycji językowych, jaką ludzkość zdołała zachować. Stąd się bierze opór, który
jego twórczość stawia tłumaczom. I pewnie ze względu na te trudności tłumaczeniowe tak
mało mieliśmy dotąd możliwości obcowania z prozą Agnona.
Isaac Bashevis Singer zaczynał pisać po hebrajsku, ale – za poradą brata, godnego
przypomnienia autora Josie Kałba, Izraela Joszuy Singera – przyjął za język swej ekspresji
literackiej jidysz, z jego antenatami artystycznymi, z jego osadzeniem w bujnym ówcześnie,
kwitnącym życiu umysłowym i kulturalnym, którego jednym z centrów była międzywojenna
Warszawa. Wyjechał z niej w roku 1935 z zamiarem udania się do Palestyny, zatrzymał się
jednak po drodze w Stanach, by osiąść tam do końca życia. I wtopił się w środowisko
transplantowane z Radzymina i warszawskich Nalewek do Miami i na Piątą Aleję
nowojorskiego Manhattanu, bo pewnie nie umiałby, nie byłby w stanie pisać wyrwany z
macierzystego dlań środowiska.
Po półwieczu jego pisarskiej działalności stało się już jasne, że jest najwybitniejszym
„opowiadaczem historii” w literaturze żydowskiej, czyli literaturze w języku jidysz, i że stało
się to niejako za sprawą przeniesienia testamentu artystycznego takich pisarzy jak Szolem
Alejchem z Europy za Atlantyk, szlakiem wielkiego exodusu. Rozpoczęty – na wielką skalę –
w okresie pogromów w Rosji, stał się niejako proroczym wyczuciem shoahu; po nim ta
migracja nabrała w świadomości współczesnej skali ostatecznej, bo – jak słusznie
powiedziano – Auschwitz jest w dziejach człowieczeństwa nowym grzechem pierworodnym,
skazą, której nie można zmazać z sumienia ani pamięci.
Ale jest w twórczości Singera coś więcej. Zastanawiano się kiedyś nad tym, w jakie relacje
wchodzi portretowany przezeń świat żydowski z otaczającym go światem polskim. Osobność
żydowskiego życia opisywanego przez Singera budziła niekiedy zadziwienie – i była
niewątpliwie świadectwem tego wyosobnienia, które w dniach zagłady zaciążyło tragicznie
nad losem ludzi skazanych na najbardziej samotną i zbiorową zarazem śmierć. Ale też
znaleźć można na kartach jego opowiadań i powieści liczne przykłady przenikania ze
środowiskiem polskim, przenikania wzajemnego składającego się na wspólnotę losu ludzi
zamieszkujących wspólną ziemię. Nie można natomiast znaleźć ani śladu żadnych
kompleksów, żadnego poczucia „przebywania u kogoś w gościnie”, żadnego „wyobcowania”
z rodzinnego krajobrazu, naturalnego i ludzkiego, z ziemi ojczystej.
Właśnie: myślę, że to, co najbardziej w książkach Singera zaciekawia – choć może nawet
wzdragamy się to sobie uświadomić, a w każdym razie uchylamy się od zwerbalizowania
tego odczucia – to zawarte w nich, nieodparte przeświadczenie, że ta ziemia jest nam
wspólna, że w sposób całkowicie naturalny zakorzenieni w niej jesteśmy wszyscy po równi,
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że nikt nie posiadł prawa wyłączności w stosunku do niej; nikt też tu nikogo nie zapraszał w
gościnę ani litościwie nie przygarniał, przybyliśmy tutaj wszyscy, wcześniej lub później,
najczęściej nie wiedząc, ani skąd przybyliśmy, ani kiedy przywędrowaliśmy nieodgadnionymi
szlakami odysei człowieczej. I sąsiadowaliśmy ze sobą przez stulecia, zbliżając się ku sobie i
oddalając, poddani procesom wzajemnej osmozy w skali makro (skali społeczności) i skali
mikro (skali naszych osobowości). Bywały okresy, kiedy to, co nas różniło, przyciągało nas
właśnie do siebie, a bywało też odwrotnie – jak to u ludzi. I to jest przesłanie zawarte w
powieściowym obrazie przeszłości na kartach utworów Singera. Przesłanie z utajonym w
podtekście bólem i rozpaczą po ostatecznej utracie tego świata.
Bo nie tylko że go po holokauście nie ma i już nigdy nie będzie, ale w ogóle nie mógłby
już zaistnieć. Zaoceaniczna diaspora, wskrzeszająca pamięć o nim i portretowana przy tych
zajęciach przez Singera z subtelną i lekko ironiczną tkliwością, nosi w sobie świadomość tego
drugiego grzechu pierworodnego ludzkości, nie wyzbędzie się tej świadomości, nie mogłaby
się wyzbyć i nigdy wyzbywać się nie powinna. Miarą naszej zdolności rozumienia świata jest
nasza zdolność do pojmowania ostatecznych tragedii i klęsk człowieczeństwa – i nasza
zdolność do uświadomienia sobie tego grzechu. Twórczość Singera zbiera wszelkie
przesłanki po temu, by się w jej czytelnikach ta świadomość obudziła, ale jej nie narzuca,
nikogo nie obwinia ani nie oskarża. Stawia nas oko w oko z naszym sumieniem.
Ale jest jeszcze druga przyczyna, dla której książki Singera odbierane są u nas tak żywo i
tak się nam stają bliskie. Ta przyczyna wiąże się z kontekstem literackim, w którym rodziła
się i kształtowała literatura żydowska, literatura w języku jidysz. Ten kontekst, szerszy niż jej
własne źródła językowe, ale niemal równie bezpośredni, to była przecież
dziewiętnastowieczna polska (a także rosyjska) powieść społeczno–obyczajowa blisko z sobą
spokrewnionych literatur słowiańskich tego czasu. To w odniesieniu bezpośrednim do tego
kontekstu kształtował się model narracyjny i strukturalny prozy żydowskiej, powieści i
noweli w języku Jidysz (bo znów doświadczenia poezji w tym języku są tu nieco odmienne,
wiążą ją chyba bliżej ze słowiańską moderną). I ten ton, tak swojski, tak własny. odnajdujemy
w prozie Singera, tłumaczonej na polski w sposób uruchamiający właśnie tę naszą pamięć
leksykalną, syntaktyczną i frazeologiczną, to nasze przywiązanie do Meira Ezofowicza i Eli
Makowera. Tyle że nie wolno poprzestać na samym ukołysaniu tak dobrze znaną muzyką
słowa, nie wolno zamknąć uszu na to, że jest to lament żałobny.
Jedna jeszcze kwestia wiąże się z językiem i stylem Singera – i ta też może zafrapować.
Zdarzyło mi się często obcować z jego prozą w przekładach angielskich, w których tworzeniu
uczestniczył (a w zasadzie zachodzi nawet przypuszczenie, że wtopił się w angielszczyznę w
takim stopniu, iż był współautorem angielskojęzycznego kształtu większości swych
utworów), części polskich przekładów dokonano zresztą z języka angielskiego. I to też brzmi
w naszych uszach znajomo, spotyka się i nakłada na język powieści amerykańskiej nurtu
żydowskiego, odzwierciedlającej zachowania obyczajowe i językowe tamtejszych środowisk
żydowskich o europejskim i bardzo często polskim rodowodzie. Za sprawą Singera – i kiedy
go czytam po angielsku, i kiedy go czytam po polsku – uświadamiam sobie po raz kolejny, ile
literatura amerykańska (i język „amerykański”) zawdzięcza europejskim korzeniom
znamiennej części swych twórców i to korzeniom tkwiącym właśnie na wschodnich
obrzeżach naszej części świata.
Na tle popularnej literatury amerykańskiej proza Singera wyróżnia się dzięki temu
swoistym epickim zakorzenieniem w bogatej tradycji literackiej – i stała się jednym z
najszlachetniejszych jej dokonań.
4
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Pisało się o Albercie Moravii, że – w latach czterdziestych i pierwszej połowie lat
pięćdziesiątych – był czołowym wyrazicielem kierunku neorealistycznego w prozie włoskiej.
Jego utwory mają charakter jakby rozwiniętych anegdot, przedstawiają całą galerię
różnorodnych zdarzeń z życia rzymskiego, przede wszystkim z kręgów ludowych, a także ze
świata przestępstw, wielkomiejskiego „kantu” i szczególnej fantazji, honoru „błędnych
rycerzy” z bocznych ulic wielkiego miasta. Forma narracyjna nowel Moravii przystosowana
jest do ich charakteru –jest to relacja w pierwszej osobie, pogłębiająca wrażenie
bezpośredniego autentyzmu, promieniującego z bogactwa i plastyki realiów, pejzaży
ulicznych i rynkowych. Autentyzm jako efekt estetyczny jest tu więc naczelnym niejako
celem artystycznym. Był to cel wspólny wszystkim twórcom, neorealistom, zarówno
pisarzom, jak filmowcom – chodziło tu jakby o odkłamanie rzeczywistości, odkrycie jej
prawdziwego kształtu spod sloganów nagromadzonych przez dziesięciolecia faszystowskiej
propagandy. I miał głęboką rację Moravia, kiedy w jednym z wywiadów w roku 1966 mówił,
iż właściwie tylko antyfaszyzm łączył pisarzy skupionych w ruchu neorealistycznym, był
jedyną wspólną formą ich zaangażowania.
W sposób jeszcze wyraźniejszy wypowiada się ta postawa w powieściach Moravii,
powstałych w jego „neorealistycznym” okresie –takich jak Rzymianka (1947), Matka i córka
(1954), Pogarda (1957). Są one z zasady pisane w pierwszej osobie, jak gdyby rzeczywiście
stanowiły wspomnienia rzymskiej dziewczyny (Rzymianka) albo mieszczki chłopskiego
pochodzenia, która znalazła się nagle w niezwykłych wojennych okolicznościach wraz z
dorastającą córką (Matka i córka). W Pogardzie mamy do czynienia również z autentycznymi
jakby wspomnieniami młodego scenarzysty. Ta prostota jest zresztą tylko pozorna – jest to w
gruncie rzeczy czysta i precyzyjna konstrukcja powieściowa. Powieści Moravii odznaczają się
nieporównanie pełniejszą od pamiętnikarskiej rozległością spojrzenia epickiego, a zarazem
umiejętnością sprowadzania zebranych przez pisarza spostrzeżeń do kategorii pojęciowych i
psychologicznych właściwych jego bohaterom.
Zamykając się na pozór w kręgu tych kategorii, powieści te odwołują się jako do kryterium
rozstrzygającego – do wewnętrznej niejako prawdy przeżyć ich bohaterów, do zgodności ich
czynów i myśli z wymaganiami i prawami życia. Unika w nich Moravia jakichś
uogólniających formuł ideologicznych – z prawdziwą natomiast szczerością wypowiada
humanistyczne zrozumienie i szacunek dla człowieka, głębokie umiłowanie życia nie
zafałszowanego i autentycznego, sprzeciw wobec tego wszystkiego, co swobodę tego życia
ogranicza i paczy. I ta właśnie postawa pisarska zjednała Moravii szacunek – i popularność
wśród niebywale licznych rzesz czytelniczych w wielu krajach Europy.
Z takim samym krytycznym nastawieniem moralistycznym wkroczył następnie pisarz w
nowe regiony tematyczne, związane z ujemnymi zjawiskami i odpryskami włoskiego „cudu
gospodarczego” (w dawnych nowelach instynktownie niejako ciążył ku sytuacjom
wytworzonym przez tradycyjną włoską biedę lub wyostrzoną, wojenną i tuż powojenną nędzę
– podobnie działo się w Rzymiance czy Matce i córce). Wyrazem artystycznym tego zwrotu
tematycznego stały się nowele z tomu Automat. Ukazywały się one zrazu (w latach 1959–
1960) w formie felietonów w dzienniku „Corriere della Sera”, ale nie miały już tego
charakteru codziennej kroniki życia miasta, co dawne Opowiadania rzymskie. Warstwa
spostrzeżeń i opisów, jak zawsze u Moravii wyrazistych i trafnych, służyła jedynie za
odskocznię do konstruowania „modelowych” niejako sytuacji psychologicznych,
wyrażających nudę, pustkę egzystencji ludzi, których ze społeczeństwem wiążą jedynie
stosunki rzeczowe, konsumpcyjne. Luksusowa, zautomatyzowana i klimatyzowana pustka
współczesnego życia mieszczańskiego ukazana jest tu w różnorodnych sytuacjach
przykładowych – oto stały kryzys nerwowy sfrustrowanej dziewczyny, oto rozstanie ludzi,
którzy nic już sobie nie mają do powiedzenia, zatracili się całkowicie w dorobkiewiczowskiej
krzątaninie.
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Z tego poczucia pustki (bo pisarz nie tylko stwierdzają u swoich bohaterów, w jakiejś
mierze odczuwają wraz z nimi) wyrosły powieści Nuda (1960) i Uwaga (1965). Co się tyczy
pierwszej, sam Moravia dał w jednym ze swoich szkiców znakomitą jej wykładnię jako
obrazu kryzysu i zwyrodnienia form współżycia społecznego ludzi we współczesnym świecie.
Nuda – stwierdza bohater powieści – „jest w końcowym rachunku niemożliwością i
niezdolnością do wyjścia poza siebie samego” (przeł. Zofia Ernstowa).
Bohaterem Uwagi jest Francesco Merighi, który kiedyś, wiedziony pragnieniem
odnalezienia „autentyczności”, poślubił proletariacką dziewczynę. Corę, „pannę z dzieckiem”
spłodzonym w czasie wojny przez jakiegoś żołnierza niemieckiego. Ulokowawszy ją we
własnym, zamożnym domu, próbował napisać powieść o swej „prawdziwej miłości”; próby te
nie powiodły się, miłość wygasła – i dziesięć lat spędził Merighi w podróżach reporterskich,
aby się w ten sposób oderwać od Cory nie porzucając jej jednocześnie. Teraz, w chwili gdy
toczy się akcja powieści, porzuca dziennikarstwo i postanawia podjąć na nowo swą nie
dokończoną powieść.
Jest to więc kolejna „powieść o powieści”, o pisaniu powieści, i to wedle nowej metody
artystycznej. „Nie udała ci się powieść jako historia, jako akcja, jako odkrycie i wreszcie jako
dramat. Spróbuj więc napisać powieść bez historii, bez akcji, bez dramatu, powieść, w której
nic się nie dzieje. Co jest przeciwieństwem akcji dramatycznej? Przeciwieństwem akcji
dramatycznej jest codzienność, jest to, co dzieje się w życiu dzień po dniu. W pierwszej
swojej powieści chciałeś opowiedzieć dramat i pozostawiłeś na boku codzienność; teraz
musisz spróbować opisać codzienność, odrzucając całkowicie dramat. Spróbuj, czy
odrzucając każdy gatunek akcji nie uzyskasz autentyczności, której nie uzyskałeś poprzez
akcję” (przeł. Zofia Ernstawa).
Daremnie – dziennik Merighiego jest dziennikiem powieści nie napisanej, dziennikiem
mówiącym o niemożności napisania powieści (nawet nową metodą), która wyraziłaby
autentyczną i żywą prawdę. Uwaga jest chyba jedną z najbardziej gorzkich książek Moravii.
Jest swoistym wyrazem bezsiły artysty wobec życia obojętnego na wewnętrzne potrzeby
bohatera, życia toczącego się własnym torem.
Akt twórczy, który byłby wyzwoleniem, stał się niemożliwością, koło się niejako
zamknęło. Uwaga jest bliższa debiutanckiej powieści Obojętni niż jakiejkolwiek
„antypowieści”.
Taki „punkt dojścia”, taka konkluzja wieloletnich poszukiwań moralistycznych pisarza
sprawiły, że w literaturę popularną modelu europejskiego wniósł Moravia ton autentycznej
jeremiady.
5
Graham Greene był jednym z najsilniejszych olśnień literackich mej wczesnej młodości,
przypadającej na połowę lat pięćdziesiątych – i nie zawracałbym czytelnikom głowy takimi
zwierzeniami, gdybym tego zachwytu nie dzielił z największymi znakomitościami życia
umysłowego tego czasu. Odkryli go byli wtedy właśnie Francuzi (kolejny to pisarz
anglojęzyczny, który światową karierę zawdzięczał paryskiej konfirmacji literackiej), ogłosili
połączeniem Simenona z Mauriakiem (Francois, oczywiście, Claude w tych latach pisywał
szkolne wypracowania) i wpisali w nurt odnowicielskiej czy też – jak by się chciało dziś
powiedzieć – „niezależnej” literatury katolickiej. Był to zabieg śmiały (bo ani Greene sam nie
lubił określać się jako pisarz katolicki, ani rodacy nie mieli go za papistę), ale skuteczny.
Włączono w ten sposób Grahama Greene'a w poczet pisarzy–moralistów, co – jak wiadomo –
obezwładnia na ogół krytyków, a w wyróżnionych tym mianem autorach zabija zwykle
wszelką zdolność niekonwencjonalnego myślenia.
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Sedno sprawy (1948) – najsławniejsza powieść Grahama Greene'a – zwraca się ostrzem
wcale nie przeciw „ateizmowi – najgorszej z religii”, jak się dziś zwykli wyrażać światli
mężowie powołani do obrony prawa, lecz przeciw zelantyzmowi religijnemu i tej, zawsze u
nas pospolitej, skłonności do wyręczania Pana Boga w sądzeniu innych ludzi z taką
wszechwiedzą o wszystkich sprawach życia i śmierci i z taką bezwzględnością, że Sąd
Ostateczny można by już właściwie odwołać.
Drugim wstrząsem była wtedy dla nas, wcześniej zresztą od Sedna sprawy, bo już w roku
1940 napisana powieść The Power and the Glory – rozczytywaliśmy się w jej oryginale, na
przekład polski wypadło poczekać aż do lat popaździernikowych, bo powieść w
niekorzystnym świetle przedstawiła rewolucję meksykańską (w reportażu The Lawless Roads,
opublikowanym rok wcześniej, „dołożył” pisarz tej rewolucji znacznie ostrzej). Pamiętam
jeszcze osobliwy smak tych książek, wyciąganych okrężnymi drogami z niedostępnych
wówczas zbiorów British Council, wybłagiwanych od nielicznych prywatnych posiadaczy...
W Mocy i chwale (bo taki jej później nadano polski tytuł) bohaterem jest ksiądz,
przekradający się od wsi do wsi z religijnymi posługami, zakazanymi wówczas przez
rewolucyjną władzę, gnębiony nędzą i strachem, szukający zapomnienia w alkoholu i
przygodnej rozkoszy seksualnej, ksiądz obarczony grzechem śmiertelnym i najdalszy od
obiegowego wizerunku kapłana i misjonarza. Nie darmo dopatrywano się w tej powieści
swoistej repliki na Pamiętnik wiejskiego proboszcza Georgesa Bernanosa. Ale właśnie ten
upadły ksiądz do końca wypełniać będzie swe posłannictwo i wyrzeknie się szansy ocalenia,
aby nie odmówić ostatniej posługi rannemu gangsterowi. I to na nim właściwie, i na takich
jak on ułomnych ludziach, zasadza się biblijna „moc i chwała” ecclaesiae militantis.
Prawdziwy patos poznawczy takiej literatury zasadzał się na jej kategorycznej niezgodzie
na zastany, tradycyjny model katolicyzmu – miała ona odwagę postulować model radykalnie
nowatorski (jak się później okazało, nie tylko na owe czasy), zrywający z mentalnością
samoafirmującą, z tym zadufaniem w sobie i uroszczeniami do nieomylności, których rozkwit
obserwujemy hoc diae.
Samotna wyniosłość tych szczytowych osiągnięć pisarskich na tle późniejszej, przez kilka
dekad przecież pracowicie uprawianej twórczości Greene'a rodzi pytanie: czy mianowicie
pisarz nie wyczerpał się był wtedy właśnie, w pełni swego rozkwitu, czy się przedwcześnie
nie skończył? Krytyka stawiała mu nieraz tak brutalne zarzuty.
Czytelnicy nie podzielali tych zarzutów. Seria „entertainments” – detektywistyczno–
politycznych powieści z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zyskała ogromną popularność i
nawet przyniosła pisarzowi sporo zaszczytów, z rozpatrywaniem go jako kandydata do Nobla
włącznie. Dziś większość tych powieści – takich jak Spokojny Amerykanin (1955), Nasz
człowiek w Hawanie (1958), Trąd (1959), Komedianci (1966), Podróże z moją ciotką (1970),
a także Konsul honorowy (1973) – wydać się już musi przestarzała. Zeszły z tapety sprawy,
które zaprzątały uwagę pisarza: przejmowanie przez Amerykanów francuskich awuarów
kolonialistycznych w Indochinach, dojrzewanie przewrotu castrowskiego na Kubie, tragedia
kongolańska czy też ekscesy „papy–doca” Duvaliera na Haiti.
Dałoby się oczywiście bronić pisarza wskazując na niejednoznaczność, a nawet
zróżnicowanie jego opcji. Komedianci w końcu uprzedzili jakby naciski zewnętrzne
zmierzające do zmniejszenia dystansu dzielącego Haiti od standardów demokracji typu
amerykańskiego, a Trzeci człowiek (1950) jest pierwszą w detektywistyce politycznej
powieścią o rozgrywkach wywiadu brytyjskiego z radzieckim.
Z literackiego zaś punktu widzenia te powieści, nierównej zresztą wartości (Trąd jest z
pewnością najsłabszy, niedowarzony właściwie, Komedianci w moim przekonaniu są świetną
literaturą drugiej klasy), choć nie zrodzone z najwyższych ambicji autorskich, mogą być
pokazem umiejętności narracyjnych, sztuki utrzymywania czytelnika w napięciu z
jednoczesnym serwowaniem mu rzetelnej i wcale niebanalnej wiedzy o człowieku, jego
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uczuciach i odczuciach. I może szczególnym potwierdzeniem wartości wkładu Grahama
Greene'a w rozwój tego typu piśmiennictwa jest to, że zeń tak chętnie czerpali kontynuatorzy:
przecież nie byłoby bez niego Johna Le Carre, a w każdym razie takiego Le Carrć'ego,
jakiego znamy.
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Międzysłowie XIX
Być może, upowszechnienie oświaty i niezwykle szeroki zasięg społeczny wykształcenia
uniwersyteckiego sprawiły, że w gatunku powieści popularnej wykształcił się (przede
wszystkim w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez tryby wyższego pod względem
formalnoprawnym wykształcenia przechodzi pięćdziesiąt procent populacji) nowy
podgatunek, tzw. powieść uniwersytecka. Jest to swoista odmiana powieści środowiskowej,
powstała ze skrzyżowania romansu z ambitniejszą prozą tzw. intelektualną – akcja z reguły
toczy się na uniwersyteckich campusach, aprotagonistami są z zasady wykładowcy (zwani u
nas „nauczycielami akademickimi”), często uwikłani w romanse ze studentkami. Ale tkanka
narracyjna obejmuje oczywiście nie tylko powikłania uczuciowe, lecz przenikające
problematykę myślowa, intelektualną i moralną, wiążącą się z zasadniczymi problemami i
konfliktami ideowymi współczesnego świata.
Najwybitniejszym niewątpliwie i uhonorowanym Nagrodą Nobla (w roku 1976)
przedstawicielem tego typu piśmiennictwa jest Saul Bellow (ur. 1915), ale talenty Johna
Bartha (ur. 1930) czy Philipa Rotha (ur. 1933) nie wydają mu się ustępować.
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Powieść uniwersytecka na rozdrożu
Nie cała, rzecz jasna, „powieść uniwersytecka” stawiała sobie tak znów ambitne zadania
(popularna u nas kiedyś powieść Bernarda Malamuda Nowe życie ograniczała się właściwie
do wyrażenia uczuciowych i seksualnych udręk pewnego wykładowcy jednego z
prowincjonalnych uniwersytetów, równie niefortunnego kochanka co kierowcy!), ale na
uwagę zasługują przede wszystkim utwory niosące jakąś istotniejszą problematykę
intelektualną. I w tym właśnie ambitnym nurcie „powieści uniwersyteckiej” dał się w
sześćdziesiątych zwłaszcza latach zaobserwować wyraźny i głęboki oddźwięk dramatycznych
konfliktów i walk politycznych tych lat, prowadzący niejednego spośród twórców tego nurtu
ku najważniejszym problemom współczesności. (Właśnie przecież w środowisku
uniwersyteckim brały niejednokrotnie początek cale nurty polityczne – jak choćby ruch
protestu przeciw interwencji w Wietnamie).
W „powieści uniwersyteckiej” można odnajdywać zarówno genealogie, jak i „punkty
dojścia” jej protagonistów, sięgające niekiedy daleko poza campusy i dziedzińce
akademickie. Można w niej też odnaleźć zarówno „opisową” materię powieści obyczajowej,
jak i problematykę par excellence polityczną czy ideologiczną o charakterze wybitnie
pozaśrodowiskowym. Spróbujmy się tedy przyjrzeć temu złożonemu zjawisku na przykładzie
kilku jego, znanych u nas, przedstawicieli.
1
Saul Bellow zyskał rozgłos głównie za sprawą Herzoga (1964). Tytułowy bohater tej
powieści jest typowym sfrustrowanym intelektualistą, który nie tylko poniósł osobistą klęskę
uwikłany, w układy obyczajowe stwarzające śmiertelne zagrożenie dla autentycznych więzi
uczuciowych, przede wszystkim jednak zwątpił w wartość wiedzy i nauki, przekonał się –
jako historyk myśli społecznej – że wiedza humanistyczna we współczesnej cywilizacji nie
tylko utraciła zdolność stwarzania syntezy, ale że rozchwiały się wszelkie transmisje między
teorią a praktyką społeczną. Rzeczywistość nie tylko nie przynosi realizacji założeń i
wartości, które uznała teoria, ale częstokroć w ogóle nie daje się zracjonalizować. Co więcej,
zanika nawet możliwość porozumiewania się ludzi co do zasad i wartości teoretycznie
słusznych, niepodobna dogadać się z nikim co do zsumowania doświadczeń, świat myśli i
wiedzy dezintegruje się całkowicie i pozostaje w nim tylko szansa na formalną, urzędniczo–
akademicką karierę, która Herzoga nie satysfakcjonuje ani nie pociąga.
Ta dezintegracja świata myśli i wiedzy wpędza bohatera powieści w manię pisania listów
do wszystkich i o wszystkim – epistolografia kwitnie wszędzie dookoła, tyle że niezliczone
wypowiedzi otwarte służą wyłącznie ekspresji własnych doznań i emocji, a nie wymianie
myśli czy też sumowaniu intelektualnego doświadczenia. W tej sytuacji człowiek, który dąży
do automatycznego p o r o z u m i e n i a się z innymi ludźmi, zarówno współpartnerami
intelektualnego procesu pojmowania świata, jak i najbliższymi współtowarzyszami życiowej
drogi, traktowany być musi niczym szaleniec – i istotnie stacza się w obłęd; taką przecież
wymowę, negliżowaną przez niektórych recenzentów, ma wedle mnie finał tej powieści.
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Autentyczny obłęd Herzoga przybiera formę rezygnacji, biernego poddania się losowi,
którym pokierują teraz uosobienia „establishmentu” – przedsiębiorczy brat i wyrafinowana
seksualnie kochanka.
Jeśli stwierdzam tu pochodny stosunek powieści Bellowa wobec uformowanego już i
krążącego stereotypu, to nie zmierzam bynajmniej do zdyskwalifikowania Herzoga jako
utworu artystycznie wtórnego. Przeciwnie, skłonny jestem uznać racje wielu krytyków
amerykańskich, którzy widzą w autorze tej powieści jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli „pisarstwa uniwersyteckiego”. Mit uniwersyteckiego intelektualisty, jaki ten
krąg literacki wytworzył, jest oczywiście dziełem wspólnym i Bellow w jego uformowaniu z
pewnością magna pars fuit.
Ale nie sposób nie widzieć, że są w tym nurcie zjawiska pod pewnymi względami
odważniejsze. Na przykład znana z polskiego przekładu powieść Johna Bartha Koniec drogi
(1958) zawiera cenny akcent samooceny czy wręcz samooskarżenia: jej bohater, który zwolni
się całkowicie od wszelkiej współodpowiedzialności za innych ludzi i za współżycie
społeczne, skoro są one –jego zdaniem – od podstaw fałszywe, uświadomi sobie, iż nie może
się uchylić od odpowiedzialności za kobietę, która do tej formy wewnętrznego
wyemancypowania nie doszła i żadnych w tym kierunku nie znajduje w sobie powołań. Już
na tym, najbardziej intymnym „styku międzyludzkim” zaatakowana została przez tę literaturę
zasada „wyłączenia się”, „wypisania” z wszelkich układów społecznych – a książka Bartha,
podobnie jak i Herzog zresztą, pochodzi sprzed połowy lat sześćdziesiątych. Okres późniejszy
zarysował tak ostre podziały wewnętrzne w społeczeństwie amerykańskim (przede wszystkim
na tle stosunku do wojny wietnamskiej w najszerszym rozumieniu tej kwestii, wraz ze
wszystkimi jej wewnętrznymi i zewnętrznymi konsekwencjami), iż nie mógł nie zrodzić
głosów, które do sprawy współodpowiedzialności intelektualisty za całokształt życia
społecznego podeszły w inny sposób, nie ograniczając się do prostego désintéressement.
Herzog jest więc już w pewien sposób pozycją historyczną – i chyba także pozycją
zamykającą jakiś etap w drodze pisarskiej Bellowa.
Przyznanie –jesienią 1976 roku – Saulowi Bellowowi literackiej Nagrody Nobla (za
całokształt twórczości) zbiegło się niemal w czasie z ukazaniem się jego powieści Dar
Humboldta. Ale nagroda ta nie była chyba jedyną ani główną przyczyną, dla której powieść
uznać trzeba za najcenniejsze osiągnięcie pisarskie Bellowa. Myślę, że silniej niż w Herzogu
doszły w niej do głosu epickie aspiracje autora, że w ironicznie (autoironicznie?)
potraktowaną historię życia wziętego, majętnego i wciąż ponętnego dla kobiet pisarza
chicagowskiego wpisał autor dość rozległą wiedzę z zakresu –jeśli tak wolno powiedzieć –
historii społecznej amerykańskich środowisk intelektualnych. Rozterki i frustracje narratora,
jego dramatyczne zmagania z wszechpotęgą pierwszej, rozwiedzionej z nim żony i z
oplatającymi go mackami zależności i szantażów ze strony przenikających się nawzajem
środowisk biznesu i przestępstwa, jego rozdrażnienie próżnością kochanki i próżnością
własną (rozpacz po zniszczeniu luksusowego snobistycznego samochodu!) – wszystkie te
neurotyczne zapaści i „breakdowny” osadzone są w nieporównanie pełniejszym i bogatszym
kontekście doświadczeń życiowych człowieka, który nie zaznał nigdy wiarogodnego
sprawdzianu własnych możliwości, który nie znalazł rzeczywistego układu odniesienia dla
własnych dokonań życiowych.
2
W pokrewnych regionach tematycznych formowało się pisarstwo Philipa Rotha. Pisarz ten
debiutował w roku 1963 tomem opowiadań Goodbye, Columbus; zwłaszcza tytułowa novella
zbioru jest utworem zastanawiającym. Od czasu bowiem, kiedy Goethe napisał Cierpienia
młodego Wertera, miłość dwojga ludzi, których różni – czy dzieli – pozycja społeczna, stała
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się jednym ze stałych tematów literackich. Wydawać by się więc mogło, że jest to temat do
gruntu już wyeksploatowany, jak większość zresztą tzw. tematów ogólnoludzkich. A przecież
pisarze nie rezygnują z ich ustawicznego podejmowania; jeśli nawet owocem tego trudu są
całe sterty utworów wtórnych i martwych, to przecież co pewien czas komuś udaje się
powiedzieć coś świeżego i znaczącego o przełamywaniu się odwiecznych spraw doli
człowieczej w świadomości i obyczajowości ludzi z jego otoczenia, jego środowiska. Taki
właśnie sukces artystyczny stał się udziałem autora opowieści Goodbye, Columbus.
Jest to przede wszystkim opowieść o miłości, miłości do pewnego momentu w życiu
obojga bohaterów szczerej – i ukazanej z całkowitą szczerością (oczywiście artystyczną, nie
„zwierzeniową”). Bohater Rotha, młody intelektualista zatrudniony w bibliotece publicznej
miasta Newark, jeżdżący starym modelem plymoutha i mieszkający w dzielnicy robotniczych
domków, nie jest właściwą „partią” dla córki „króla umywalek i misek klozetowych”,
wzbogaconego na wojennych dostawach urządzeń sanitarnych dla wszystkich budowli i
koszar armii amerykańskiej, okrętów wojennych i lazaretów polowych. Pogrubiam teraz ten
konflikt w niezręcznym streszczeniu – u Rotha jest on zaznaczony delikatnie, paroma
zaledwie kreskami: choćby owym niepokojem pana Patimkina przy obiedzie, że gość jego
córki je tak mało, a człowiek, który je „jak ptaszek”, pewnie pracuje też „jak ptaszek”; choćby
w owym powracającym na usta Brendy pytaniu, czy Neil wiąże swą przyszłość z biblioteką;
choćby wreszcie w owych po pijacku nieskładnych, nie doprowadzonych do końca, a przecież
aż nadto wymownych rozmowach w czasie ślubu brata Brendy, Rona.
Oto owe różnice dzielące współczesną amerykańską Lottę od współczesnego
amerykańskiego Werthera, różnice, które prowadzić muszą do zerwania. Nie co dzień zdarza
się w literaturze amerykańskiej utwór, który by powiedział tak wiele (a zarazem tak zwięźle)
prawdy o charakterystycznym dla inteligenckiej młodzieży amerykańskiej sposobie
traktowania i przezywania miłości, o beztroskiej radości kochania i o nieubłaganych,
przesądzających o losie człowieka prawach jego społecznego bytu. Analiza tej nieudanej,
zgasłej miłości czyni utwór Rotha prawdziwym dramatem społecznym – w jego współczesnej
skali i w specyficznym kształcie obyczajowym żydowskich środowisk amerykańskich.
Kolejne powieści Rotha przedstawiają jak gdyby kolejne etapy uniwersyteckiej kariery
jego „syntetycznego bohatera” – młodego uniwersyteckiego intelektualisty. Swoistą
kulminację osiągnął ten luźny, nieformalny cykl powieściowy w Kompleksie Portnoya
(1969), analizującym kompleksy i frustracje seksualne pewnego nadwrażliwego
intelektualisty uniwersyteckiego. Powieść ta napisana z niewątpliwą wirtuozerią stylistyczną,
odważnie atakowała obyczajowe tabu; była sukcesem niepospolitym, nie tylko rynkowym
zresztą, znaleźć w niej można sporo interesującej wiedzy psychologicznej i obyczajowej o
środowisku, tożsamym zresztą z macierzystym środowiskiem Herzoga z powieści Bellowa.
Podobnie novella Pierś (1972) nie była utworem o rynkowej jedynie atrakcyjności –jest to
ambitna, bardzo „literacka”, nawiązująca do Kafki (Przemiana) i Gogola (Nos) historia o
człowieku, również zresztą wykładowcy uniwersyteckim, który się i przemienił w kobiecą
pierś. Przewrotność tego utworu polega nie na kpinie z przywidzeń bohatera, lecz na ostrej
kpinie z rzeczywistości obyczajowej i społecznej, z kształtujących ją obiegowych mitów i
stereotypów, które dokonują w mentalności ludzkiej przemian bardziej jeszcze niezwykłych i
nieprawdopodobnych. W późniejszych książkach gromadził Roth przyczynki do chronique
scandaleuse tego środowiska.
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Międzysłowie XX
Obserwatorowi amerykańskiej sceny literackiej rzuca się w oczy przyrośnięcie nurtu
„powieści uniwersyteckiej” w ostatnich dwóch dekadach, w latach osiemdziesiątych i
dziewięćdziesiątych. Być może, wynika to z wyeksplorowania tego obszaru tematycznego
(wkroczyła nań natomiast literatura angielska, przede wszystkim za sprawą W. S. Byatt,
autorki interesującej powieści „Posiadanie”). Istotniejszym powodem zmierzchu, „powieści
uniwersyteckiej” wydaje się jednak jej bezradność wobec problemów trapiących
protagonistów tego typu utworów: nie są oni w stanie wyrwać się ze świata, który ich dręczy i
dławi, a tkwiąc w nim, odsłaniają przed czytelnikiem wciąż te same rozterki i dylematy,
których powtarzalność staje się etycznie i artystycznie jałowa.
Z tej właśnie rutyny egzystencjalnej zrodziło się zjawisko, które poeta i dramaturg polski,
Tadeusz Różewicz (ur. 1930) nazwał „ naszą małą stabilizacją” (tak brzmiał podtytuł sztuki
„Świadkowie”, 1964). Na jego podłożu wyrósł cały nurt literacki, zwany „małym
realizmem”. Składały się nań utwory powieściowe i nowelistyczne odzwierciedlające
powszechną polską codzienność – wolne już wprawdzie od wszelkiej propagandowej
tendencyjności, ale też i rezygnujące z drążenia głębszych warstw tej powszedniości.
Nie znaczy to oczywiście, by cała twórczość literacka owych lat utrzymana była w takim
klimacie duchowym i artystycznym. Równolegle rozwijał się bowiem swoisty „front odmowy”
odbijający od tej matowej atmosfery. Edward Stachura (1937–1979) i w poezji, i w prozie
(opowieść „Falując na wietrze”, 1966, powieść „Cała jaskrawość”, 1969) realizował mit
wagabundy, unikającego jak zarazy wszelkiego osadzenia się w życiu ,,na stałe”.
W dziedzinie powieściopisarstwa pełnię talentu objawił Andrzej Kuśniewicz (1904–1989)
publikując znakomite socjopsychologiczne studium powieściowe poświęcone postawie
ideowego faszysty, zatytułowane „Eroica” (l969), a Teodor Parnicki w sześciotomowym cyklu
„Nowa baśń” (1962–1970), opartym na niezwykle rozległej, encyklopedycznej wiedzy
historycznej, stworzył nowatorską wizję formowania się państwowości polskiej, której śmiałe
hipotezy (mieszczące się w ramach potwierdzonych źródłami faktów historycznych) inicjowały
typ powieści fantastyczno–historycznej, jaki autor ten wymyślił i rozwijał po ostatnie lata
życia.
We Francji swoistą parodię artystyczną powieści środowiskowej, a zarazem świetne
studium nieuchronnego bankructwa mentalności postawy dorobkiewiczowskiej stworzył
Georges Perec (ur. 1936) w powieści „Rzeczy” (1965). W krajach położonych po wschodniej
stronie „żelaznej kurtyny” błyskotliwą rozprawę z dławiącą je duchową stagnacją
przeprowadził Milan Kundera (ur. 1929) w powieści „Żart” (1967).
Nie cała oczywiście proza artystyczna (i oczywiście nie cała poezja) oscylowała między
owymi biegunami „małej stabilizacji” wschodniego i zachodniego typu. Ton ostrego
sarkazmu wobec panującego ładu obyczajowego i społecznego wypełniał zarówno
debiutancką powieść Thomasa Bernharda (1931–1989), najzdolniejszego z powojennych
prozaików austriackich, zatytułowaną „Mróz” (1963), jak również debiutancką
„antypowieść” Petera Handke (ur. 1942) „Szerszenie” (1966). Rozkwitł w latach
sześćdziesiątych w pełni talent pisarski Italo Calvino (1923–1985), który w tomie „Opowieści
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kosmikomicznych” (1965) zebrał najcenniejsze utwory nowelistyczne uformowane w jego
rozsmakowanej w pastiszu i innych formach stylizacji, przebogatej wyobraźni pisarskiej, a z
drugiej strony – Bohumila Hrabala (1914–1997), który w „Pociągach pod specjalnym
nadzorem” (1965) stworzył prawdziwą perełkę obyczajowej prozy czeskiej, skupiającą w
sobie zarówno dobrotliwą wyrozumiałość dla ludzkich słabości, jak i szczery podziw dla nie
upozowanych, spontanicznych niejako aktów heroizmu. Rezydujący w Paryżu ekspatryda
argentyński Julio Cortazar (1914–1983) stworzył swe arcydzieło, powieść „Gra w klasy”
(1969), łączące awangardową dezynwolturę kompozycyjną z kartezjańską precyzją
intelektualnego przesłania, wzywającego myślące jednostki do szukania uczuciowej „nici
Ariadny” umożliwiającej wydostanie się z labiryntu najeżonego niebezpieczeństwami
współczesnego życia, a rozmiłowany w literaturze francuskiej japoński prozaik Shūsaku Endō
(ur. 1923) w powieści „Milczenie” (1966) wyjścia takiego upatrywał w medytacji,
wzorowanej na praktykach duchowych Wschodu, ale żywiącej się duchowym dziedzictwem
zachodniego chrześcijaństwa. W Stanach Zjednoczonych zabłysnął awangardowy prozaik
Thomas Pynchon (ur. 1937) autor bulwersującej powieści „V” (1963). Nowo wstępująca na
światową arenę literacka twórczość pisarzy izraelskich uzyskała nobilitację właśnie w postaci
Nagrody Nobla, przyznanej w roku 1966 rozwijającemu tradycję opowieści chasydzkich,
wybitnemu prozaikowi piszącemu w języku hebrajskim, Szmuelowi Agnonowi (1888–1970).
W szerszym nieco kontekście – nie tyle już powieści uniwersyteckiej”, ile owej „powieści
intelektualnej” –pojawiło się natomiast pisarstwo Nadine Gordimer (ur. 1923), laureatki
Nagrody Nobla z roku 1991. Jest ono rzadkim w drugiej połowie wieku przykładem tzw.
literatury zaangażowanej, będącej formą czynnego uczestnictwa pisarza w działalności
politycznej, uczestnictwa, które nie tylko (jak to się kiedyś nagminnie zdarzało) nie gasi
pisarskiego talentu, ale przeciwnie, zasila go cenną inspiracją etyczną i intelektualną.
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Zasługi i racje
Nadine Gordimer
Nadine Gordimer wkroczyła do literatury w początku lat pięćdziesiątych i w ciągu dwóch
następnych dekad stworzyła modelowy niemal wzorzec tego, co się w owym czasie określało
mianem „literatury zaangażowanej”, będącej unowocześnioną formą klasycznego roman a
these, powieści z tezą. Tą tezą, czyli –jak powiedzielibyśmy dzisiaj: przesłaniem, twórczości
powieściowej i nowelistycznej autorki Świata obcych ludzi (1958) był protest przeciw
rasizmowi w jego najjaskrawszej w drugiej połowie wieku XX, apartheidowej postaci,
okopanej wówczas w Republice Południowej Afryki; protest wynikający ze wstydu tak
dojmującego, że nie zezwalał na obojętność, na żadną splendid isolation, że zmuszał do
zajęcia postawy otwartego sprzeciwu.
Spadkobierczyni wielkiej tradycji literatury angielskiej, tradycji finezyjnego
psychologizmu Virginii Woolf z jednej strony, a z drugiej – sarkastycznego obrachunku
Jonathana Swifta z okrucieństwami wyczynianymi przez Brytyjczyków w Irlandii, umiała
Nadine Gordimer stworzyć w swych nowelach i powieściach z lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych całą galerię postaci dochodzących do takiej postawy w sposób
konsekwentny i dojrzały, a zarazem objawiany powściągliwie i dyskretnie, bez najmniejszego
nalotu pozerstwa i ostentacji.
Bohater powieści Świat obcych ludzi, młody londyński wydawca, przenosi się do
Johannesburga w poszukiwaniu lepszych perspektyw zawodowych, a po trosze też i dlatego,
że znużył się już nieco życiem rodzinnym, toczącym się ustawicznie w rytmie działalności
swoistego „komitetu protestacyjnego”. Ci światli liberałowie bez ustanku bowiem „zajmują
stanowisko” wobec różnych aktualnych wydarzeń, czyniąc to jednak w sposób nie narażający
bynajmniej na szwank ich od pokoleń ustabilizowanych interesów. Tobiasz Hood –bo tak się
bohater powieści nazywa – ponieważ chce być człowiekiem uczciwym, nie będzie się mógł
pogodzić z tym, że nie wypada „białemu” przyjmować u siebie w domu „kolorowych” –
Afrykanów i Hindusów, z którymi się szczerze zaprzyjaźnił. Nie będzie się mógł pogodzić z
losem Afrykanów w żadnym z jego wariantów, ani z nędzą panującą w tubylczych
„lokacjach” podmiejskich ani z karierowiczowskimi próbami odłączenia osobistego losu od
losów własnej społeczności podejmowanymi przez zarażone cynizmem jednostki. I wskutek
tej niezgody na nieprawości społecznych „układów” – stanie się „człowiekiem
zaangażowanym” w walkę z rasizmem.
Bardziej bodaj jeszcze osobisty charakter (choć wypada powściągnąć domysły dotyczące
kryptoautobiograficznego charakteru utworu) miała analiza tego procesu „dojrzewania do
zaangażowania” dokonana na przykładzie bohaterki jednej z najpiękniejszych nowel Nadine
Gordimer, zatytułowanej „Zapach śmierci i kwiatów” (z tomu zebranego w Polsce i
zatytułowanego Na pewno w któryś poniedziałek). Najsubtelniejsze to chyba w literaturze
tego typu studium przełamywania osobistych idiosynkrazji przez nadrzędny, kategoryczny
imperatyw moralny.
Mniej udatnie stosowała autorka w swej twórczości przestrogi i mniej przekonujące
formułowała potępienia postaw sobkowskich i kwietystycznych. W noweli „Rodzinny kraj”
odsłoniła pozorność szczęścia, jakie sobie próbowała „wygospodarować” w życiu,
125

zwiedziona mirażem nieoczekiwanego małżeństwa, kobieta kosztem wyrzeczenia się
związków z własnym krajem i rozdzierającymi go konfliktami. Bohater powieści
Konserwatysta (1974), wytrwale kultywujący désintéressement wobec wszelkich spraw
wykraczających poza ramy jego osobistej wygody, zginie w podejrzanych okolicznościach, w
pogoni za kolejną przygodą erotyczną (ale przecież zginąć w ten sposób mógłby także i
aktywista ruchu antyrasistowskiego – i tacy bywają podatni na wezwanie napotkanych na
swych szlakach syren!).
Najcenniejsze wszakże – i uwiarygodnione w jakiś sposób osobistym doświadczeniem
autorki, wyszczutej w okresie „białego terroru” z RPA, osiedlonej od kilkunastu już lat w
USA i uczestniczącej w PEN–owskich akcjach przeciw prześladowaniom pisarzy przez różne
reżymy – są te karty twórczości Nadine Gordimer, na których portretowała bojowników
antyrasistowskiej walki. Takie opowiadania jak „Rubinowe szkiełko” czy tytułowa nowela
zbioru Na pewno w któryś poniedziałek, zachowując ekspresyjną powściągliwość, właściwą
tej wysublimowanej prozie, ukazują z ujmującą otwartością i wnikliwością całą motywację
tych bohaterskich zachowań i postaw. Osiągnęła tu autorka ten stopień „zaangażowania”,
który pokonuje barierę ras nie tylko w płaszczyźnie ogólnej solidarności politycznej, ale także
w płaszczyźnie powszednich, podświadomych niekiedy odruchów i zachowań.
To właśnie dało jej prawo moralne, a zarazem i asumpt do podjęcia próby zgłębienia
konfliktów rozdzierających środowisko murzyńskie od środka. Pierwszą taką próbą była
powieść Gość honorowy (1970), drugą zaś None to Accompany Me (1994); obie powstały w
atmosferze
zaniepokojenia
wywołanego
pierwszymi
rozczarowującymi
świat
doświadczeniami afrykańskiej niepodległości.
W pierwszej z tych książek na tragiczną w skutkach walkę o władzę toczącą się w łonie
młodych afrykańskich elit patrzyła autorka bez uprzedzeń i zacietrzewienia,
charakterystycznego dla różnych nowoczesnych ujęć tej problematyki, w rodzaju rewelacji
Iacopettiego; przez cały czas jest w jej powieści obecne owo „drugie dno” czy, ściślej
mówiąc, tło europejskie, dostarczające bogatego materiału porównawczego z zakresu
różnorakich form wyrodnienia mechanizmów społecznych i politycznych. Portret
afrykańskiego dyktatora stworzony w powieści Gość honorowy uwypukla źródło inspiracji
tego procesu – brzemię kolonializmu ciążące na epoce postkolonialnej.
Ta ciekawa próba stworzenia współczesnego modelu „literatury zaangażowanej” zamyka
się w ostatniej powieści Nadine Gordimer konkluzją dosyć stoicką: stosunek pisarki do ludzi i
spraw uwalnia się od emocjonalnego roznamiętnienia, przybiera charakter czysto
intelektualny zarówno wtedy, kiedy jest aprobatą, jak i wówczas, kiedy staje się krytyczną
negacją obserwowanych i opisywanych zjawisk. Pisarka tak szczerze zaangażowana w walkę
z apartheidem w chwili, gdy walka ta uwieńczona zostaje sukcesem, zamyka się w
osamotnieniu, w którym nikt nie jest w stanie jej towarzyszyć.
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Międzysłowie XXI
Dokonując przeglądu artystycznych sublimacji literatury popularnej, a także artystycznych
sublimacji tradycyjnej powieści środowiskowej oraz tego, co nazywano kiedyś „literaturą
zaangażowaną”, odbiegłem od charakterystyki przewartościowań i przesileń, które
dokonywały się w ciągu kilku ostatnich dekad w szeroko rozumianym nurcie prozy
awangardowej.
Niewątpliwie najciekawszym polem obserwacyjnym jest w tym zakresie literatura
francuska, a przede wszystkim twórczość dwóch noblistów frankofońskich – Alberta Camusa
(1913–1960, Nagroda Nobla 1957) i Claude'a Simona (ur. 1913, Nagroda Nobla 1985), a
także Nathalie Sarraute (1900 –1998), Alaina Robbe–Grilleta (ur. 1922) i Michela Butora
(ur. 1926) – wszystkich łączono w swoim czasie z tzw. nową falą w powieściopisarstwie
francuskim, które to zjawisko nazywano też „nową powieścią” lub wręcz „antypowieścią”.
Swoistą antytezę dla tego nurtu stanowiła twórczość wymienionego już Georgesa Pereca
(1936–1982), przede wszystkim jego programowa niejako powieść „Życie sposób użycia”
(1978), stanowiąca najpełniejsze wcielenie zasad jego kombinatoryki artystycznej.
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Przeobrażenia nowej
powieści francuskiej
Kiedy Albert Camus dostał Nagrodę Nobla w roku 1957, we francuskiej opinii literackiej
zapanowała swoista konsternacja. Nie dlatego przede wszystkim, że go tu i ówdzie uznano
niegodnym tego wawrzynu, że rozwinęło się zwyczajowe w takich razach wysuwanie
kontrkandydatur (żył jeszcze Francois Mauriac i byli ludzie we Francji, którzy nie chcieli się
pogodzić z antykatolickimi resentymentami u członków Akademii Szwedzkiej!), a nawet
sięganie w przeszłość, dla wyliczenia tych, którym ta nagroda nie przypadła. Stało się nagle
widoczne, że po Camusie wawrzyn ten nieprędko zwieńczy skronie jakiegoś Francuza;
światowy awans autora Obcego ujawnił nagle głęboki kryzys prozy francuskiej, brak zaplecza
dla jej rozpoznanych już szczytów.
Przypuszczenia te potwierdziły się w całej rozciągłości – i nie zaprzeczył im bynajmniej
epizod z Sartre'em. Nie dlatego, że autor Dróg wolności Nagrody Nobla nie przyjął, ale
dlatego, że został przez jury wyróżniony raczej jako autor L'Etre et le Neant i Critique de la
raison dialectique niż Mdłości czy Much, jako filozof i spiritus movens potężnego i
wpływowego w świecie ruchu intelektualnego wywodzącego się z myśli egzystencjalistycznej
niż jako prozaik czy dramatopisarz. Dopiero Claude Simon w roku 1985, ponad ćwierć wieku
później, wprowadził prozę francuską na powrót na światową, usankcjonowaną decyzją
Akademii Szwedzkiej agorę literacką – i w pewien sposób zamknął ten cykl jej wewnętrznych
przemian, które Albert Camus rozpoczął.
Już widzę zdziwione miny czytelników, wiążących (słusznie zresztą) Simona z nurtem
nouveau roman, z którym Camus nie miał nic wspólnego (zmarł w roku 1960, zanim ów nurt
na dobre się rozwinął, a rozwinął się w dużej mierze przeciw jego artystycznemu
dziedzictwu). Ale pewne usytuowania historyczno–literackie dokonują się niejako poza
wiedzą i wolą zainteresowanych, krzepną wraz z upływem czasu i gromadzeniem się
doświadczeń literackich, będących wypadkową działań wykraczających daleko poza
subiektywny literacki woluntaryzm. Albert Camus zamknął swą twórczością, świadomie
„redukcjonistyczną” i negującą w sensie artystycznym tradycyjną powieść francuską,
klasyczny etap jej rozwoju. Claude Simon okazał się jedynym jak dotąd talentem literackim
nurtu nouveau roman wybitnym w takim stopniu, by stworzyć nie tylko intrygujące projekcje
frapujących pomysłów formalnych, lecz żywe artystycznie arcydzieło (jedno przynajmniej –
Drogę przez Flandrię).
1
Znużenie Camusa tradycyjną moralistyką powieściową wyraziło się już w j ego pierwszej
debiutanckiej powieści Obcy (1942), w jej radykalnym redukcjonizmie artystycznym, który
kazał pisarzowi zamknąć narrację w kręgu najbanalniejszych realiów przypadkowego dnia
algierskiego lata, a motywacje wewnętrzne zachowań bohatera zdusić męczącym,
paraliżującym wszelkie myślenie upałem do tego stopnia, że najdalej idące z tych zachowań –
zabójstwo napotkanego na plaży Araba – dokonuje się jakby pod wpływem ślepego odruchu.
Bohater Obcego jest w istocie hermetycznie niemal wyobcowany ze świata wartości, wyprany
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z wszelkich powinności moralnych (mechanicznie odbyte odwiedziny u matki w przytułku),
wolny od wszelkich odniesień społecznych czy politycznych. Zabójstwo przezeń popełnione
pozornie wydaje się refleksem konfliktu „białych kolonizatorów” z „arabskimi tubylcami” –
odmienność etniczna ofiary jest tylko uwypukleniem czynnika obcości, nieprzylegania
bohatera powieści do świata, z którym się styka i z którym wchodzi w konflikt.
Z pewnych względów ciekawszą formę przyjął ten redukcjonizm w Dżumie (1947),
najbardziej znanej powieści Camusa. Porównywano ją do Procesu Kafki – i niewątpliwie
nawiązuje Camus do wielkiego oskarżenia wytoczonego światu przez genialnego prażanina;
dochowując jednak wierności „redukcjonistycznemu” modelowi powieściowemu,
stworzonemu przez swego poprzednika, próbuje ogarnąć analizą zjawiska nie tylko
ponadjednostkowe, ale z natury swej społeczne.
Nie trzeba więc traktować tej książki dosłownie, choć obraz Oranu, miasta położonego w
Algierii, mógłby zwieść wyrazistością. Nie bez znaczenia jest w tym względzie data
powstania książki – rok 1947 – pierwszy okres powojenny, kiedy tak żywe i przygniatające
tkwiły w pamięci przeżycia i doświadczenia „czasów pogardy”.
Oto klucz do zrozumienia Dżumy, do rozszyfrowania metafory powieściowej, która
chwilami zresztą jest aż nazbyt przejrzysta – na przykład w tych momentach, kiedy Camus
przedstawia podział zadżumionego społeczeństwa na ludzi z dzielnic mniej i bardziej
dotkniętych epidemią: ci pierwsi czują się szczęśliwsi, mniej skrępowani niewolą i grozą,
„lepsi” od najbardziej nieszczęśliwych.
Z takich scen i epizodów urasta w powieści obraz rozkładowego działania wojny,
oskarżenie jej zgubnego wpływu na społeczeństwo i na człowieka; już w swej pierwszej
warstwie powieść jest potępieniem tego, co w naszej literaturze otrzymało nazwę „zarażenia
śmiercią”. Zjawisko to przybiera różnorodne formy i wcielenia. Tłum miejski pragnie
zmistyfikować swoje zagrożenie, poddaje się szałowi towarzysko–erotycznemu. Każdy na
swój sposób próbuje ucieczki z oblężonego epidemią miasta – powieść Camusa jest
arcyciekawym studium różnorodnych fikcji samoobronnych, jakże dobrze pamiętnych z lat
wojennego oblężenia. Takie fantasmagorie żywią ludzie porażeni wojenną gorączką. Są
jednak i tacy, dla których stan wyjątkowy jest wyjątkową okazją do wzbogacenia się –
spekulacja to przecież jedno z nieodłącznych znamion wojny, to jeszcze jeden rodzaj trądu
wojny, zakażenia złem, bakcyl dżumy.
Czytamy w powieści: „Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nie, nikt na świecie nie
jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie
tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka i nie zakazić go infekcją” (przeł. Joanna Guze; w
tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z Dżumy).
Zdanie to wprowadza nas w tę strefę książki, która wychodzi poza diagnozę i jest
propozycją, dyrektywą postępowania, zaleconą przez pisarza. Dżuma to jedna z rzadkich w
literaturze książek, której część „pozytywna”, a nawet postać autorskiego porte–parole
(doktor Rieux) przekonują swym autentyzmem. Doktor ucieleśnia racje pisarza, racje, które
przeciwstawia on epidemii. Głoszą one: walkę z nią trzeba zacząć od siebie, trzeba zmóc
zarazki w sobie (choćby wypadło umrzeć w tej walce – jak Torrou), byle tylko nie zakazić
nikogo innego. Po drugie – trzeba leczyć ludzi zaatakowanych i zagrożonych, trzeba walczyć
z epidemią, nie wolno się jej poddawać.
Bohaterowie powieści Camusa wypełniali właśnie to, co „należało wypełnić i co
niewątpliwie powinni wypełniać nadal, wbrew terrorowi i jego niestrudzonej broni, mimo
rozdarcia osobistego – wszyscy ludzie, którzy nie mogą być świętymi i nie chcą zgodzić się
na zarazę, starają się jednak być lekarzami”. Misję tę pełnić trzeba nadal, gdyż zło i
„zarażenie śmiercią” nie umiera samo, gdyż – wracając do powieściowej metafory – wiedza
uczy, że „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika, że może przez dziesiątki lat pozostać
uśpiony w meblach i bieliźnie, że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w
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chustach i w papierach i że nadejdzie, być może, dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich
nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście”.
Był autor Dżumy wszechstronnie i głęboko zaangażowany w wielką współczesną dyskusję
polityczną i ideową. Współtowarzyszył francuskiej lewicy niekomunistycznej w wielu
walkach i kampaniach politycznych po wojnie. Ale pośród punktów, w których rozmijał się z
jej drogami – obok stosunku do sowieckich łagrów (których istnienie owa lewica negowała,
on zaś na to przemilczanie zgodzić się nie chciał) – był też punkt szczególnie drażliwy:
Camus był Francuzem z Algieru, nie przychodziło mu łatwo pogodzić się faktem, że naród
algierski, wśród którego wzrastał, dojrzał już do samodzielności.
Bez wątpienia, jego książki rodziły się z głęboko humanistycznej intencji ocalenia
człowieka przed złem, które najpełniej i najokrutniej objawiła miniona wojna. Dżuma –
najwybitniejsza niewątpliwie pozycja w pisarskim dorobku Camusa – była przecież próbą
odpowiedzi na pytania podyktowane wojennymi doświadczeniami.
Te same pytania odczytujemy we wszystkich niemal utworach Camusa. Najwyraźniej
może wyartykułował je w powieści Upadek (1956), która – podobnie jak Dżuma – wywodzi
się także z tradycji kafkowskich; jest to przewód moralistyczny, dokonany nad pewnym
życiem ludzkim, zamkniętym już i skończonym, przewód dowodzący kryzysu, krachu pewnej
postawy życiowej.
Uderza w tej książce pełnia argumentacji psychologicznej i –jeśli tak można rzec –
epickiej dla uzasadnienia klęski życiowej paryskiego adwokata, nazwiskiem Clamence.
Argumentacja ta zawarta jest w formie monologu, kształtowanego niezwykle misternie, z
uwypukleniem miejsc, w które można by „wprowadzić” drugi głos, w których mógłby się
zawiązać dialog. Brzmi więc ten monolog tak, jak nagrana po jednej stronie kabla rozmowa
telefoniczna, której treść, przebieg i tętno uzależnione są przecież od rozmówcy, jego pytań i
kwestii, jego reakcji na opowiadanie.
Tą metodą literacką rozwiązywano dawniej problemy analizy psychologicznej. Pod tym
względem książka Camusa ma świetne momenty, które chciałoby się wprost całymi partiami
cytować; podobnie jak nie brak w niej zaskakująco trafnych uwag i aforyzmów,
wywodzących się z wielkiej tradycji literatury francuskiej. To bogactwo myślowe książki jest
pierwszym chyba uzasadnieniem panującej we Francji opinii, która Upadek uważa za jedno z
najwyższych osiągnięć powojennej prozy francuskiej.
Bohater powieści, wzięty paryski adwokat, żył wedle swego stanu, brał życie tak, jak szło
mu do rąk, i byłby tak żył dalej, gdyby nie to, że: „Na tym świecie można być na wojnie,
małpować miłość, torturować bliźniego, paradować w dziennikach albo po prostu, robiąc na
drutach, mówić źle o swoim sąsiedzie. Ale w pewnych wypadkach ciągnąć dalej, tylko
ciągnąć dalej, oto co naprawdę jest nieludzkie” (przeł. Joanna Guze).
Ten właśnie wypadek zaszedł w życiu Clamence'a. Jest to zdarzenie obozowe, z
tragicznych lat wojny (mieliśmy takie i w naszej literaturze o moralnych załamaniach ludzi
nie wytrzymujących najcięższej wojennej próby) – Clamence odmówił wody, której było
mało, konającemu, ponieważ większą wartość miała ona przecież dla żywych.
I oto całe życie, które w normalnych, pokojowych warunkach mogłoby popularnemu
adwokatowi paryskiemu upływać bez zbytecznych konfliktów, ujawnia swą nicość, fałsz.
Clamence staje się „pokutnikiem”, wyłącza się z życia, by móc je sądzić bez skrępowania, w
swoim monologu daje przejmujące świadectwo pustki życia, gdy nie wspierają go ideowe i
moralne racje, gdy nie określa go i nie kształtuje jakaś zasada naczelna, słowem – odsłania
nicość, upadek egzystencji zakrojonej na miarę mieszczańskiego świata.
Takie przesłanie da się wywieść z Upadku, gdy się zważy na silę odrazy, którą pisarz żywi
do otaczającego go sobkowskiego życia. Ale poza tym życiem, poza wstrząsającym obrazem
jego kryzysu nie ma w książce żadnych zdrowych sił i sprawiedliwych racji, nic się z
człowieka nie ostaje i nie ma żadnej nadziei.
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Upadek jest tedy mroczniejszy od Dżumy – nie ma w nim doktora Rieux ani nikogo, kto by
podjął walkę lub choćby wyraził nadzieję, wiarę w humanistyczny sens życia.
2
Fenomen Camusa polegał więc – w planie artystycznym – w dużej mierze na tym, że przez
swe „redukcjonistyczne” kondensacje i zabiegi abstrahujące „odcedził” on niejako
moralistyczne posłannictwo klasycznej literatury z całego jego tradycyjnego osocza, z
penetracji środowiskowych i konstrukcji historiozoficznych, a przede wszystkim z
rozbudowanej aparatury analitycznej, właściwej psychologizmowi, z którego się
bezpośrednio wywodził, a raczej od którego odbijał ku swym niemal alegorycznym,
modelowym konstrukcjom powieściowym. Od klasycznej moralistyki różniła go tedy metoda
dowodzenia prawdy, upodabniało zaś przekonanie o jej istnieniu i wadze.
Reformatorzy powieści spod znaku „nowej fali” czy wręcz „nowej powieści” zechcieli
pójść dalej. Za ich wielką prorokinię przywykło się uznawać autorkę Portretu nieznajomego
(1947) i Planetarium (1959), Nathalie Sarraute; w jej pisarstwie redukcjonizm artystyczny,
wyzbywanie się konsekwentne i uporczywe wszelkich tradycyjnych wykładników
powieściowej „prawdy” służy już nie „odczyszczaniu” poznawczego przekazu powieści z
deformujących go oplotów, ale wykazaniu, że prawda jest nieuchwytna i niewyrażalna, bo
być może w ogóle jej nie ma. Nie ma sposobu sportretowania nieznajomego, nie ma po temu
ani żadnych uchwytnych danych, ani wiarogodnych poszlak. Planetarium nie stwarza modelu
świata – kosmogonia Nathalie Sarraute jest kosmogonią egzystencjalnej pustki: wątpliwe,
nieokreślone drobiny bytu rozproszone są w kosmicznej próżni niebytu.
Te ewokacje dogłębnego zwątpienia w zasadność poznawczych aspiracji literatury
charakteryzowały się przynajmniej skupieniem artystycznym i dyskrecją – zirytowała ona
nawet Jeana Paula Sartre'a, który w przedmowie do Portretu nieznajomego wyłożył expressis
verbis integralny agnostycyzm Nathalie Sarraute. Nie można tych cech przypisać
najgłośniejszemu bodaj w świecie apostołowi nouveau roman, Alainowi Robbe–Grilletowi. Z
intuicji i supozycji artystycznych prorokini ruchu wysunął on radykalne wnioski, nadając im
niekiedy kształt aforyzmów („Rzeczy są tu ot i nie są one niczym innym jak rzeczami
ograniczonymi przez siebie same”), kiedy indziej znów efektownie migotliwych dyskursów
(„Przed dziełem nie ma nic, żadnej pewności, żadnej tezy, żadnego przesłania. Przekonanie,
że powieściopisarz ma «coś do powiedzenia» i że następnie szuka sposobu, aby to
wypowiedzieć, reprezentuje najpoważniejszy bezsens. Ponieważ to właśnie owo «jak» , ten
sposób mówienia, tworzy projekt pisarza [...], który stanie się później wątpliwą zawartością
jego książki” – obie próbki pochodzą z programowego zbioru esejów Robbe–Grilleta Pour un
nouveau roman, 1963). Bodaj więcej zapału włożył ten pisarz w głoszenie słowem swej
artystycznej ewangelii niż w kodyfikowanie na piśmie założeń nouveau roman, objechał
niemal cały świat z odczytami wygłaszanymi z nie słabnącą oratorską swadą (sam słyszałem
go na konferencji „okrągłego stołu” pisarzy Wschodu i Zachodu w Wiedniu w roku 1965,
kilka lat później w Salle de Lecture w Warszawie – i na zjeździe PEN–Clubu w Tokio w roku
1984!) i w jego eseistyce programowej odnaleźć można wszystkie niemal skutki ulegania
pokusie krasomówstwa.
A w jego powieściopisarstwie? Znamy z polskiego przekładu Gumy 1957), Żaluzję (1957)
i Dom schadzek (1965) – do kanonu jego dokonań powieściowych zaliczyć by jeszcze
wypadało późniejszy Projet pour une revolution a New York (1970), a do najwybitniejszych
dokonań filmowych – L'Annee derniere a Morienbad, L'Immortelle i Trans–Europe Express.
I odnoszę wrażenie, że im bardziej niespożyta wydaje się elokwencja oratorska Robbe–
Grilleta, tym wyraźniej więdną jego powieści (filmy są zagadnieniem osobnym – nie czuję się
kompetentny do orzekania o ich wartościach, ale widać już wyraźnie, że zajęły trwałe miejsce
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w historii „nowego kina” i narzuciły wyobraźni i wrażliwości filmowej obrazy – i rytmy
obrazów – o nieodpartym uroku).
Oczywiście, znaleźć można w powieściach Robbe–Grilleta wiele pomysłów ciekawych,
rozwiązań artystycznych niebanalnych i pod niejednym względem odkrywczych; autor
wyciągnął przecież wnioski ze swych teoretycznych dociekań nad sposobami odwoływania
się do nowych rodzajów wrażliwości czytelnika, tych przede wszystkim, które rozwinęły się
pod wpływem wizualnych technik komunikacji – kina, fotografiki, „gorącego medium” –
telewizji. Krytycy zwracali uwagę na szczególny sposób komponowania epizodów
powieściowych, zmierzający jakby do uchwycenia ich i zamknięcia w unieruchomionym
kadrze. Stąd struktura narracyjna jego powieści opiera się na przesuwających się kadrach,
jakby „klatkach” filmowych (a może raczej obrazkach fotoplastykonowych?).
Z tym wszystkim wizja powieściowa Robbe–Grilleta jest sucha, jednowymiarowa, martwa.
Niektórzy krytycy zachwycali się jego „obiektywizmem opisowym” wobec przedmiotów,
zewnętrznych zachowań ludzkich, sytuacji. Nie umiem oprzeć się wrażeniu, że jest on
wynikiem pewnej indolencji wyobraźni pisarza, uformowanej z reminiscencji filmowych,
literackich (tzw. salonowej literatury), kronik towarzyskich z „kolorowych” magazynów.
Autor posłowia do polskiego wydania Domu schadzek, Adam Ważyk, dopatrywał się w tej
wizji salonowego życia w Hongkongu cech parodii obiegowych o nim wyobrażeń. Może nie
dostaje mi wrażliwości estetycznej, ale nie umiem tych cech dostrzec i nie wiem, czemu by
mianowicie (w sensie estetycznym, rzecz jasna) miały służyć. To statyczne,
skonwencjonalizowane pisarstwo jest w istocie doskonale bezinteresowne, sprowadza się co
najwyżej do sugestii, że życie rzeczywiste jest na równi ze zwidami wyobraźni realne albo
nierealne, jak kto z czytelników Robbe–Grilleta woli.
Twórczość ta nie zjednała mnie, bo nie umiem zachwycić się utworem, który poprzez
misterne szyfry niczego w istocie nie wyraża, ani bólu, ani radości, ani protestu, ani aprobaty,
ani nawet wyniosłej obojętności, która byłaby owocem opanowanych namiętności. Tu „żyje”
co najwyżej wyznanie: „Ciało kobiece zajmowało zawsze dużo miejsca w moich marzeniach,
to pewne” – tłumaczy ono niektóre cechy wyobraźni narratora, ale nie stanowi nawet
dostatecznej motywacji estetycznej dla całokształtu jego wizji. I nie dziwię się, że szansy
ożywienia swej sztuki szuka Robbe–Grillet w filmie, wywodzącym się z „ruchomych
obrazów” (do dziś jeszcze używa się pojęcia moving picture lub w skrócie movies),
nadających zewnętrzną przynajmniej dynamikę jego wizjom. Niektóre z tych filmów –
L'Immortelle czy też Trans–Europe Express – frapują nawet pewną egzotyką, płynnością
pocztówkowych ujęć, pewną tajemniczością aury.
Philippe Sollers wyraził się kiedyś, że „nowa topologia służy do nieubłaganego
zaprzeczenia realistycznym złudzeniom burżuazyjnym”. Zapewne tak, ale u pisarzy
najbardziej świadomych, jak Aragon w swych ostatnich powieściach, Wyrok śmierci i
Blanche. Stworzone przez Aragona zaprzeczenie jest aktem świadomej negacji,
przewartościowania obumarłych i pustych pojęć; fantasmagorie Robbe–Grilleta są natomiast
wyrazem braku jakiejkolwiek dojrzałej koncepcji życia, poza intuicyjnym odczuwaniem jego
przemian.
Pod pewnym względem przewagę nad nimi wydają się mieć powieści Michela Butora,
drugiego obok Robbe–Grilleta przywódcy i teoretyka nouveau roman (który jednak – o
paradoksie! – najciekawsze eseje poświęcił Balzakowi). Odmiany czasu (1956), a zwłaszcza
Przemiana (1957) są dobrymi „powieściami do czytania”; Przemiana odbanalizowuje zużyty
ponad wszelkie opisanie wątek trójkąta małżeńskiego przez ujęcie narracji w drugiej osobie,
dzięki czemu zwraca się pisarz niemal agresywnie wprost do swego czytelnika, każąc mu
reagować na przedstawione w powieści odmiany uników i samozakłamania. Czyta się z
zainteresowaniem, ale czy to rzeczywiście aż „nieubłagane zaprzeczenie złudzeniom
burżuazyjnym”, jak chciał Sollers? Sam autor tego postulatu może najradykalniej próbował
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im zaprzeczyć w Kobietach (1983), łączących w niekonwencjonalnej narracji
autobiograficznej pierwiastki Millerowskiego nonkonformizmu seksualnego z urzeczeniem
myślą i osobowością Karola Wojtyły (stworzył też jego migawkowy portret zawstydzający
swą bezpretensjonalnością wszystkich dotychczasowych polskich hagiografów). Podobny
charakter ma moralistyczna żarliwość Claude'a Mauriaca, próbującego odświeżyć i sprząc z
rytmem dzisiejszego życia dziedzictwo wielkiego ojca – ale niech mi wolno pozostać przy
przekonaniu, że Kłębowisko żmij czy Teresa Desqueyroux Francoisa Mauriaca pozostaną
niedoścignionymi dokonaniami literatury moralistycznej, zachowującymi żywotność poza
swą epoką, wedle praw przysługujących wielkiej klasyce.
Właśnie: z całego epizodu „nowej powieści” (obejmującego lata sześćdziesiąte i
spointowanego przez nouveau nouveau roman z początków lat siedemdziesiątych) dałoby się
ułożyć pasjonującą wręcz antologię chwytów, pomysłów, zabiegów formalnych, które z
pewnością stały się w jakiejś mierze trwałym dorobkiem literatury. Ale czy można wskazać w
tym nurcie jakiegoś pisarza, którego chciałoby się w sposób programowo staroświecki
nazwać „genialnym”, i jakieś dokonanie, które można by uznać za arcydzieło? Jeden jest
chyba tylko pisarz zasługujący na to miano i jedno dzieło w jego dorobku charakteryzuje się,
wedle mnie, tymi cechami. To Claude Simon i przede wszystkim Droga przez Flandrię (a
także w pewnym stopniu Georgiki).
3
Simon nie startował bynajmniej pod znakiem „nowej powieści”, nie należy też do
pokolenia, które ten ruch zrodziło. Jest starszy –miał jeszcze możność otrzeć się własnym
doświadczeniem o wojnę domową w Hiszpanii, a drôle de guerre roku 1940 przeżył cudem
(służył w jednym z ostatnich szwadronów kawaleryjskich w armii francuskiej,
zmasakrowanym przez niemieckie zagony pancerne w sposób równie bezwzględny jak
legendarne polskie szarże kawaleryjskie na czołgi). W pierwszych powieściach (Le Tricheur,
1941, Le Socre du Printemps, 1954) doświadczenia te dochodzą do głosu wprost –
wzbogacone o pogłosy mitów rodzinnych – bez przekodowania w nowy system ekspresji
powieściowej, w trybie nieledwie tradycyjnej prozy autobiograficznej.
Zwrot następuje w połowie lat pięćdziesiątych, w powieści Le Vent (1957), w której
poddaje Claude Simon próbie służebności i funkcjonalności wobec własnych zamiarów
pisarskich wszystkie niemal podstawowe techniki „nowej powieści”: rozbicie chronologii
wydarzeń i związków przyczynowych między nimi, a tym samym odrzucenie fabuły
powieściowej, rozbicie jednorodności, a także logicznego uporządkowania struktur
narracyjnych, zatarcie wszelkich utożsamień narracji z narratorem, stopienie struktury
narracyjnej w magmę, z której wyobraźnia czytelnika dopiero wyprowadzić sobie musi
dramatis personae i przypisać im odpowiednio wyodrębnione wiązki ekspresji językowej.
Stwierdzić też jednocześnie trzeba, że zmieniło się w tym czasie pojmowanie pisarstwa,
jego powołań i funkcji. Na pytanie: dlaczego pisze? – udzielił Simon słynnej, uważanej już za
klasyczną odpowiedzi, którą „nowa powieść” uznała za swą dewizę programową: „Piszę, aby
próbować przypomnieć sobie, co się zdarzyło w chwili, w której pisałem”. Intuicje pisarskie
Simona inkorporowano do programowych założeń ruchu: na kolokwium poświęconym
problemom powieści współczesnej, odbytym w Strasburgu wiosną roku 1970, Jean Ricardou
przedstawił – egzemplifikowany rozwiązaniami literackimi Simona – Zarys teorii
generatorów powieściowych, nakreślający zasadnicze linie podziału: „Tradycyjne jest to, co
stara się uczynić powieść przygodą opowiadania [...]. Czytanie tekstu nowoczesnego nie
oznacza padania ofiarą złudzenia rzeczywistości, oznacza to uważne wkraczanie w
rzeczywistość tekstu i przyspieszenie nowego pojmowania: pojmowania praw jego tworzenia
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się, zasady jego powstawania i wewnętrznego organizowania się” (Le Roman contemporain,
Paris 1971).
Ricardou zapędził się w swych wywodach tak daleko w głąb skomplikowanych sprzężeń
zwrotnych między impulsami zawartymi w samym tekście (za przedmiot analizy obrał La
bataile de Pharsale, powieść Simona z roku 1960) a wyzwalanymi przez nie łańcuchowymi
reakcjami percepcyjnymi u „wirtualnego odbiorcy”, iż zadano mu w dyskusji pytanie, kto
właściwie jest w tej sytuacji autorem, twórcą powieści. Odpowiedział z dezynwolturą
właściwą programotwórcom „nowej powieści”: „«Kto jest w takim razie autorem dzieła?”
Odpowiedź na to pytanie sytuuje się zapewne w kontekście socjo–ekonomiczno–politycznym.
W istocie, mało mnie interesuje, kto jest autorem tekstu. Interesuje mnie natomiast to, co się
dzieje w tekście. Próbowano tę sprawę personalizować. Ale być może to nie jest
najwłaściwsze. Wydaje się, że Valery dostarczył najdoskonalszych rozwiązań tego problemu.
Można u niego znaleźć wszystkie rodzaje spostrzeżeń. Zadowoliłbym się po prostu takim:
«Autorem dzieła z pewnością jest nikt» „.
Odnoszę wrażenie, że rozumowanie to nie odpowiadałoby pojmowaniu pisarstwa przez
Simona, a w każdym razie rozmijałoby się z istotą artystyczną jego najświetniejszych książek
– właśnie Drogi przez Flandrię (1960) i Georgik (1981). Osobowość autora, jego
niepowtarzalna indywidualność odciskają się w nich bowiem znamieniem tak wyraźnym, tak
niezatartym, iż odczytywanie tych utworów sprowadza się (podejrzewam, że jak w przypadku
każdego arcydzieła) do rozpoznawania zawartego w nich przesłania, do rekonstruowania
świata duchowego, w jakim się te dzieła zrodziły, z jakiego się wywodzą – i do
rozszyfrowania kodu, w jakim ich genealogia została przedstawiona.
Właśnie: autor najciekawszych analiz pisarstwa Simona, jakie znam, Stephen Heath, w
studium The Nouveau. Roman. Study in the practice of writing (London 1972), stwierdza
słusznie, iż „dzieło Simona daje się zrozumieć w kontekście praktyki pisarskiej i nie jest
niespodzianką stwierdzić, że dzieło takie, zwracające się ku sferze, „gdzie rzeczywistość
zaczyna mówić” , bywa kłopotliwe dla takich oczekiwań od literatury, o jakich wspominałem
w uwagach poświęconych Robbe–Grilletowi”. Zasługą pisarską Claude'a Simona wydaje się
odrzucenie pokusy pisania utworów dla zilustrowania programowych tez „nowej powieści” i
przywrócenie właściwego porządku między teorią a praktyką pisarską. Simon
przyporządkował techniki i założenia „nowej powieści” swoim zamierzeniom pisarskim –w
każdym razie stało się tak w jego najdoskonalszych utworach –i osiągnął przez to
niepodważalnie głęboki efekt artystyczny zawarowany dla technik funkcjonalnych
poznawczo. Zresztą sięgał nie tylko po techniki „nowej powieści” – korzystał z dokonań
znacznie szerzej rozumianej prozy awangardowej. Rene Marill Alberes w swej Histoire du
roman moderne (Paris 1969) trafnie stwierdza, iż w Drodze przez Flandrię Simon „dla
ukazania gwałtownych następstw urywków myśli kołaczących się w świadomości używa
składni analfabety. Autor, w swym pragnieniu poznania rzeczywistości, zanim zostanie
przetworzona w wywód i w opowiadanie, rozpoczyna powieść w zakresie realiów i stylu od
bezpośredniego zapisu w języku bezpośrednim, takim, jaki znajdowaliśmy już w niektórych
fragmentach prozy Wirginii Woolf i u Faulknera” – a także, jak dodaje później, u Dos Passosa
i Sartre'a (w Drogach wolności, wzorowanych w tym względzie na trylogii USA).
Uzasadnieniem psychologicznym i intelektualnym dla tego językowego zabiegu jest
wprowadzenie do powieści trzech równoprawnych niejako bohaterów i narratorów, ludzi o
różnym stopniu wykształcenia i zróżnicowanej świadomości językowej. To z kolei stwarza
możliwość dalszych operacji narracyjnych: narracja w trzeciej osobie przechodzi niemal
niepostrzeżenie w narrację w osobie pierwszej i vice versa.
Osiągnięciu tego samego efektu czy też jego pogłębieniu służy kompozycja powieści –
określana nieraz jako barokowa; narracja rozwija się nieomal spiralnie, jak fuga muzyczna
przetwarzająca wyjściowe motywy, ale z dynamiką natury właściwie malarskiej, z
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systematycznymi powrotami do tych samych scen, ujmowanych z coraz to innych punktów
widzenia, w stale zmieniającym się świetle. (Na podobnej zasadzie skomponowane są
również niektóre inne powieści Simona, na przykład Le Palace – 1962, a przede wszystkim
Orion aveugle –1972, będąca swoistą trawestacją czy też układem wariacji literackich na
motywach słynnego obrazu Poussina Ślepiec. Tę zasadę stosuje autor konsekwentnie i z
pełnym rozmysłem; co więcej, artykułuje ją w postaci jakby nadrzędnej racji artystycznej.
Zatrzymanie uwagi na drobnych realiach czy szczegółach z otaczającej bohaterów powieści
rzeczywistości materialnej nie jest tylko grymasem przekory wobec fabularnych przyspieszeń
stosowanych powszechnie w prozie konwencjonalnej, strzegącej się na ogół uwięźnięcia w
„opisywactwie”, lecz jest odtworzeniem szczególnego mechanizmu psychologicznego,
doświadczanego powszechnie w sytuacjach ostatecznych – kurczowego chwytania się
postrzeżeniowych władz człowieka bezpośrednio mu dostępnej rzeczywistości, aby
powstrzymać osuwanie się w mroki niepoznawalnego, jawiącego się wyobraźni ludzkiej in
articulo mortis. Spiralne linie barokowej konstrukcji narracyjnej są z kolei nosicielkami
uporczywych nawrotów pamięci ku przeżyciom najgłębiej doznanym i utrwalonym na
wewnętrznych ekranach wyobraźni. Te znów w sytuacjach ostatecznych wiążą człowieka z
doznanym i przeżytym, aby uchronić go przed grozą niepojętego i niewyobrażalnego.
Rozszczepienie zaś narracyjne między pierwszą a trzecią osobą, zacieranie się osobowości i
wzajemna osmoza trzech bohaterów powieści są znamieniem tej straszliwej presji
zewnętrznych mocy, które – jak to już nieraz stwierdzono – zdolne są sprasować aż do
zatarcia granic indywidualnego jestestwa poddane mu ofiary, skumulować cierpienia
jednostek we wspólną rozpacz egzystencjalną całej, mniejszej lub większej, zbiorowości.
Podobne doświadczenia artykułują się w Georgikach (by użyć tego wywiedzionego z
Wergiliusza spolszczenia); genealogia rodzinna, rodzinne mity sięgające epoki Wielkiej
Rewolucji Francuskiej i niejasne, wątpliwe momenty dziejów rodu zdają się tu pełnić funkcję
bardziej jeszcze niż w Drodze przez Flandrię istotną: próby określenia własnej tożsamości są
tu w większym stopniu daremne wobec rozszalałych mocy, które niwelują jednostkowe
istnienie. Upadek hiszpańskiej rewolucji, obóz jeniecki stanowiący upiornie rzeczywistą
pointę „śmiesznej wojny” i ponure tajemnice alkowy powiązane z publicznym terrorem
Konwentu splatają się we wspólny węzeł dławiący wolę życia narratora powieści próbującego
– zgodnie z odwiecznym powołaniem sztuki – pokonać to zagrożenie przez nazwanie je
słowem. Wyszukane skomplikowanie i spiętrzenie tych zagrożeń zdaje się wymagać słów o
szczególnym natężeniu.
W najlepszych powieściach Claude'a Simona widzę więc najsugestywniejsze bodaj w
prozie francuskiej nazwanie koszmaru, przez który ludzkość przeszła – i koszmaru, przed
którym stanęła.
4
Nie jest więc chyba sprawą przypadku, że nurt nouveau roman, z którego Simon wyrósł i
który w pewien sposób przerósł – przygasł, nie przekroczył granic artystycznej
wynalazczości, jakie osiągnął autor Drogi przez Flandrię. Na czoło poszukiwań nowych
formuł artystycznych wysunęła się natomiast niezmiernie interesująca grupa pisarzy, której
patronował Raymond Queneau (1903–1976), autor intrygującej powieści Zazie dans le metro
(1959), która aż po dzień dzisiejszy okazuje się nieprzekładalna na polski. Wokół inspirującej,
poniekąd niemal charyzmatycznej osobowości tego pisarza skupiło się grono młodych
głównie autorów, które przybrało miano OULIPO – I'Ouvroir de Litterature Potentielle,
Pracownia Literatury Potencjalnej. Do najbardziej utalentowanych uczestników tej grupy,
zbierającej się na robocze seminaria w Paryżu, należeli: Włoch Italo Calvino (1923–1985),
Amerykanin Harry Mathews (ur. 1930) i Georges Perec. Łączyła ich determinacja oparcia
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konstrukcji powieściowej na rygorach dorównujących ścisłością prawom formułowanym
przez naukę, co w praktyce – oprócz wierności empiryzmowi obserwacji – skłaniało ich do
posługiwania się swoistą kombinatoryką liczbową w układaniu epizodów i wątków
fabularnych, a to dla uniknięcia ich woluntarystycznego rozchwiania konstrukcji literackiej i
jej „niesprawdzalności”. Szczytowym dokonaniem artystycznym tej metody, uznawanym dziś
przez badaczy literatury za arcydzieło, jest powieść Pereca Życie sposób użycia (cytuję tytuł
za polskim przekładem pióra Wawrzyńca Brzozowskiego – część pierwsza ukazała się w
„Literaturze na Świecie” 1995, nr 11–12; tytuł oryginału: La vie mode d'emploi).
Powieść ta jest jedną z najbardziej oryginalnych prób stworzenia nowego modelu epiki, i
to epiki nakierowanej na udokumentowanie przemian i przewartościowań dokonujących się w
materii psychologiczno–obyczajowej współczesnego społeczeństwa. Polem obserwacyjnym
jest stara kamienica paryska, z której autor jakby zdejmuje frontową ścianę czy też
prześwietlają pisarskim rentgenem, by zbadać życie mieszkańców. Tłumacz powieści,
Wawrzyniec Brzozowski, określa jej założenia konstrukcyjne w taki oto sposób:
„Powieść – jak wiadomo – rozgrywa się na «szachownicy» 10 pól na 10. Każdy z jej
półrozdziałów to jeden z pokoi albo pewna część pomieszczeń wspólnego użytku (hol
wejściowy, klatka schodowa itd.) w pozbawionym fasady budynku. Najpierw zatem pojawił
się problem, jak przemierzyć wszystkie sto pól, nigdy do żadnego z nich nie powracając, a
ponadto – byłby to grzech najcięższy wobec ducha OULIPO – nie zdając się na przypadek
(...). Najbardziej oczywisty wydaje się ruch konika szachowego. Choć owo eulerowskie
rozwiązanie, jakim jest poligraf skoczka, można uznać za zbanalizowane, i w przypadku 64–
polowej szachownicy w dużym stopniu tak jest, to jednak dla szachownicy stupolowej
stanowi nie lada wyzwanie, któremu Perec – wprawdzie z trudem, jak sam twierdzi – ale
stawił jednak czoło. (...)
Po ustaleniu marszruty powstaje pytanie: jak wypełnić pomieszczenia (co do nich wstawić
i jak to rozmieścić, kto ma w nich przebywać i co ma robić, jak ma być ubrany itd.). Perec –
wiemy przyjętej zasadzie estetycznej – odrzuca możliwość opisania pomieszczeń «realnych» ,
wypełnionych w przypadkowy sposób przypadkowymi przedmiotami. Przeprowadza zatem
dwa zabiegi; po pierwsze, tworzy «repertorium» , strukturę składającą się z 20 par list po 10
elementów każda, do czego dochodzi dwudziestoelementowa lista «podwójna» (czyli razem
420 elementów); po drugie, korzysta z pewnego algorytmu, by elementy te rozmieścić w
odpowiednich rozdziałach w sposób ściśle określony” (Wawrzyniec Brzozowski, Maszyna do
produkcji arcydzieła, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11–12).
Ale ta arcyprecyzyjna kombinatoryka liczbowa wzbogacona jest o element uwolniony od
matematycznej konieczności. Raz jeszcze zacytuję tę znakomitą analizę zasad organizujących
dzieło Pereca, jakiej dokonał w swym szkicu Brzozowski: „W całym dziele to, co w y m u s z
o n e, przeplata się z tym, co d o w o l n e; pierwszy etap – wybór elementów – nie jest
sterowany żadnym algorytmem i zależy wyłącznie od woli i inwencji autora”.
I chyba właśnie owa „wola i inwencja” rozstrzygnęły o tym, że Życie sposób użycia jest w
moim przekonaniu arcydziełem, w rewelacyjny sposób odświeżającym i ożywiającym
metody i techniki narracyjne epiki powieściowej. Czyta się tę powieść jako wspaniały obraz
przemian i przewartościowań społecznych, obyczajowych i psychologicznych, dokonujących
się w społeczności paryskiej w toku wieku XX, obraz skrzący się precyzyjnym,
arcyprzenikliwym dowcipem i przekorą.
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Międzysłowie XXII
Te również przewartościowania – i to w ich najaktywniej szych przejawach,
zaobserwowanych w środowisku ludzi najbardziej aktywnych w życiu społecznym i
politycznym – obrał za temat Louis Aragon (1897–1982) w swych ostatnich powieściach – od
„Wielkiego Tygodnia” (1958) poczynając, przez „Wyrok śmierci” (1965), po „Blanche, czyli
zapomnienie” (1967).
Interpretacja i ocena dzieła Aragona muszą objąć je w całości, odnieść się w pierwszym
rzędzie do procesu, jego wewnętrznych przemian i przewartościowań; najważniejszą i
najbardziej intrygującą w nich sprawą jest stosunek ideowych konstansów rozwoju twórczego
tego pisarza do różnokierunkowości artystycznych poszukiwań i propozycji. Pomimo
konsekwentnej wierności obranym w okresie powrotu do „świata rzeczywistego” w latach
trzydziestych zasadom Aragon nieraz poddawał je krytyce po to, by wydobyć z nich nową
jakość, osiągnąć nowe możliwości i zakresy poznawcze myśli marksistowskiej. Dość
wspomnieć konsekwentnie „otwartą” linię programową redagowanego przezeń pisma „Les
Lettres Francaises” i otwarte zaangażowanie pisarza w „realizm bez granic” w latach
siedemdziesiątych, co oznaczało bezwzględne odrzucenie rygorów krępujących sztukę
rewolucyjną.
Nie mieli więc z pewnością racji krytycy, którzy późniejszą fazę rozwoju twórczości
Aragona, zapoczątkowaną w roku 1958 powieścią „Wielki Tydzień”, usiłowali przeciwstawić
poprzedzającemu ją ćwierćwieczu jego działalności pisarskiej. Właśnie bowiem odnalezienie i
gruntowne poznanie „świata rzeczywistego”, od którego Aragon nigdy się nie odwrócił,
nigdy nie próbował zastąpić sprawdzalnej o nim prawdy żadnymi magicznymi zaklęciami,
stało się dlań punktem wyjścia do nowych ujęć i koncepcji artystycznych, zmierzających do
odrodzenia tego, co kiedyś nazywano „epiką rewolucyjną”.
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„Ziarno przyszłości”
W powieści Wielki Tydzień, w rozdziale zatytułowanym „Ziarno przyszłości”, złożył autor
znamienne wyznanie:
„Powieściopisarz nie jest wyłącznie sędzią żądającym zdania sprawy z tego, co było, jest
również jednym z nich, istotą chciwą dowiedzenia się tego, co będzie, badającą namiętnie ich
poszczególne losy w poszukiwaniu wielkiej, odległej jeszcze odpowiedzi. Nie ma tak
ponurego przestępcy, by autor nie szukał drzemiącego w nim światła. Nie ma losu
przesądzonego z góry lub takiego, który zdawał się przesądzony, bym nie żywił nadziei, że
ujrzę w nim zaprzeczenie–owych założeń. Nawet gdyby to miała być historia; jeżeli o mnie
chodzi, przybyłem do Flandrii z Domem Królewskim, nie wiedząc, czy Ludwik XVIII
porzuci istotnie francuską ziemię, co stanie się z Napoleonem, słowo zaś «Waterloo» było dla
mnie tylko zestawieniem kilku liter, miejscem na mapie, przyszłość znowu była niepewna...
rzuciłem raz jeszcze kości, nie wiedząc, jaką drogę obrać...” (przeł. Jadwiga Dmochowska).
To dlatego owo studium psychologiczne głębokiej rozterki królewskiego oficera, który
wraz z dworem ucieka z Paryża przed wskrzeszonym na sto dni Napoleonem, nie jest serią
beletryzujących historię obrazków ani powieścią kostiumową, ale żarliwym wmyśleniem się
w jeden z przełomowych momentów nowożytnej historii, wczuciem się w jego
przełomowość, która polegać musiała właśnie na spiętrzeniu niewiadomych. Od tego
momentu, od Wielkiego Tygodnia, twórczość Aragona stanie się wielkim, namiętnym sporem
z wszelkimi roszczeniami do wszechwiedzy, rojeniami o nieomylności i nieodwołalności
własnych sądów i wyobrażeń, zawłaszczeniami „historycznej prawdy”.
Ale nie polega to bynajmniej na prostym pominięciu ustalonej już przez historiografów
prawdy o owych sześciu dniach poprzedzających Wielkanoc roku 1815, kiedy aż do
obradującego w Wiedniu „tańczącego kongresu” dobiegają odgłosy paniki, która zapanowała
na dworze burbońskim na wieść o marszu zbiega z Elby na Paryż. W gruncie rzeczy
spojrzenie pisarza na tę epokę uformowane jest nie tylko przez dogłębną o niej wiedzę, ale
także przez przemyślenie i przetrawienie doświadczeń historii, doświadczeń klęski Francji w
roku 1940, doświadczeń rewolucyjnych wstrząsów i napięć kształtujących naszą, dzisiejszą
epokę.
Nietrudno też dostrzec w tej powieści wysoki stopień utożsamienia autora z bohaterem,
malarzem Teodorem Gericaultem, nosicielem osobistych rozterek, niepokojów
wewnętrznych, nadziei i poszukiwań Louisa Aragona, który dokonuje w ten sposób
obrachunku z samym sobą, z kierunkiem własnego życiowego zaangażowania, z
konsekwencjami własnego wyboru ideowego i artystycznego.
Sprawa wyboru właśnie jest najistotniejszym problemem Gericaulta w czasie „Wielkiego
Tygodnia” roku 1815, na drogach do Flandrii, wypełnionych uciekającym tłumem
rojalistycznym, do którego przynależy jako królewski muszkieter, wychowanek bogatej,
burżuazyjnej rodziny, jako człowiek rozgoryczony i rozdrażniony złym stosunkiem do sztuki
w czasach cesarstwa. I tu, w tej targanej paniką tłuszczy, w tej sytuacji obnażającej nicość
zachwianego znów rojalistycznego porządku dojrzewa w Gericaulcie przekonanie, że
powinien pójść własną drogą życiową, że bez złudzeń wobec legendy napoleońskiej, bez
ulegania ani orłom, ani liliom opowiedzieć się powinien za tymi, którzy są prawdziwym
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„ziarnem przyszłości” (tak nazywa się rozdział powieści, otwierający malarską niemal
perspektywę na ten żywioł społeczny): za republikańskim, rewolucyjnym ludem, w którym
żyje głęboko pojmowana tradycja Deklaracji praw człowieka i obywatela, który przypatruje
się zmianom na scenie władzy, z oczekiwaniem i wolą upomnienia się o te tradycje, który o
tyle tylko wesprze uciekiniera z Elby, o ile wymoże na nim uszanowanie i spełnienie tych
praw, który wreszcie – w ostatecznym rozrachunku – jest prawdziwym adresatem sztuki.
Wielki Tydzień jest więc swoistym potwierdzeniem wyboru dokonanego ponad osobistym
„rachunkiem krzywd” i ponad bierną, przypadkową inercją społecznego przypisania,
potwierdzeniem słuszności wolnego wyboru podjętego przez człowieka uświadamiającego
sobie logikę historii i sprzymierzającego się solidarnie z siłami nazwanymi przezeń „ziarnem
przyszłości”.
Ostatnia faza twórczości Aragona polegała na dowodzeniu prawdy, iż nie ma wartości
wybór nie sprawdzony i nie ma nic trwalszego niż wybór poddany najtrudniejszym próbom.
Takie powieści, jak Wyrok śmierci i Blanche, czyli zapomnienie, są w istocie sprawdzeniem
siebie, własnych motywów i racji, własnej odporności psychologicznej i moralnej.
Bohater Wyroku śmierci, pisarz o znaczącym nazwisku Celebre, znakomity mąż słynnej
śpiewaczki Ingeborgi d'Usher, nie jest pewien, czy zyskał jej względy jako człowiek, czy jako
znakomitość właśnie. Jego wewnętrzne rozdarcie, rozdwojenie osobowości (słusznie krytyka
wskazywała na podobieństwa z Doktorem Jekyllem i Mister Hyde'em z powieści Stevensona)
dochodzi do stanu, w którym pragnie i próbuje zabić rywala, ale okazuje się wtedy, że ugodził
swoje własne odbicie w czarodziejskim lustrze, które pod ciosem rozsypuje się w miałkie
szkło. Ta stylizowana historia jest wyraźną projekcją własnych udręk i niepokojów pisarza,
weryfikowaniem nieskończonych możliwości psychicznych tkwiących w jego osobowości.
Poddawszy analizie całą tę misterną grę zwidzeń, pozorów, ułud, niepewności, przeistoczeń
wewnętrznych – to wszystko, czym od czasów Prousta żyła literatura pogłębiająca wiedzę o
człowieku, a czym dziś „antyliteratura” próbuje wiedzę o człowieku zastąpić – dochodzi
Aragon do formuły najprostszej: „Jest jedna jedyna rzecz, która się liczy, a wszystko inne to
bzdura. Jedna jedyna rzecz. Być kochanym” (przeł. Krystyna Dolatowska; w tym tłumaczeniu
wszystkie cytaty z tej powieści). Ta formuła, wywiedziona z analizy tkwiącej w każdym
człowieku skomplikowanej dialektyki miłości i zawiści, oddania i egoizmu, wzniosłości i
perwersji – stała się w twórczości Aragona kolejnym hymnem na cześć miłości.
Splata się ta analiza ściśle z rozbudowanym dyskursem o intelektualnych, moralnych i
artystycznych doświadczeniach bohatera – znów chyba będącego, w większym bodaj jeszcze
stopniu niż Gericault z Wielkiego Tygodnia, pisarskim alter ego. Wyrok śmierci jest jakby
„powieścią o powieści”, w której narracja przeplata się z esejem, wspomnieniem, wyznaniem
poetyckim. Dyskurs ten zapoczątkował głęboki proces przewartościowania realizmu, proces
w owym właśnie czasie zainicjowany przez Aragona i nazywany wówczas w jego kręgu
„realizmem bez granic”. Do historii przeszedł jeden z zawartych w powieści Aragona
wywodów:
„Wielka trudność dzisiejszego realizmu, by określić to względnie spokojnie, bynajmniej
nie polega na tym, że kanony, co do których wierzyło się, że mogą go wyznaczać, są
absurdalne, ale na tym, że nie nadają się do zastosowania. Nie chodzi o przejście od realizmu,
który by je uwzględnił, do jakiegoś realizmu innego, odmiennego, jak na przykład od tragedii
klasycznej do dramatu romantycznego przez odrzucenie zasady trzech jedności. Tego rodzaju
metoda mechaniczna i następstwo szkól literackich były dobre w czasach, kiedy człowiek
może wynalazł już taczki, ale jeszcze nie traktował Einsteinowskiego relatywizmu jak starych
rupieci. Wielka trudność, jaką realizm napotyka w swym rozwoju, wiąże się z tym, że na to,
by reguły jego nabrały mocy, trzeba zmienić nie mózg powieściopisarza, ale świat. Rzecz
dziwna, że właśnie ludzie, którzy pragnęli zmienić świat, wierzyli, iż mogą rozpocząć tę
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operację przez mózg pisarzy”. I dalej: „...pisarze słusznie mogliby czynić politykom cierpkie
wyrzuty, że nie zorganizowali dostatecznej produkcji ludzi pozytywnych, których literaci
potrzebują jako modeli do swych powieści, podobnie jak malarze ze szkoły Davida
sprowadzali do pozowania w swych pracowniach atletów na miarę greckiego antyku.
Tymczasem politycy, przeciwnie, oskarżają pisarzy, że nie dostarczają masom bohaterów do
naśladowania. Czyż nie jest to świat odwrócony na opak?”
Wyrok śmierci jest, wedle mnie, swoistym wnioskiem artystycznym wysnutym z
przekonania, że pełne wyzwolenie człowieka wymaga zarówno przekształcenia,
przetworzenia w nową jakość świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego świata uczuć i myśli
ludzkich. Powieść ta jednocześnie proponuje dla ujęcia artystycznego i wypowiedzenia tych
w wieloraki sposób powikłanych odczuć, doznań i przeżyć ludzkich metodę pisarską głęboko
nowatorską, łączącą w ścisłą całość różnorakie elementy i pierwiastki artystyczne. Na tle
francuskiej „nowej powieści” propozycja artystyczna Aragona wyróżniała się dojrzałą,
przemyślaną, funkcjonalną, chciałoby się powiedzieć, odwagą.
Podobną wymowę i charakter artystyczny miała ostatnia ważna powieść w dorobku
Aragona – Blanche, czyli zapomnienie. I tu znaleźć można elementy ściśle osobiste: bohater
powieści urodził się dokładnie tego samego dnia co jej autor, 3 października 1897 roku, wiele
zaś jego wspomnień o surrealistach i dadaistach z lat dwudziestych, o Eluardzie i Bretonie,
ma mniej lub bardziej ścisłe pokrycie we własnych przeżyciach pisarza. Podobnie jak Celebre
z Wyroku śmierci, Graiffier żyjący przez lata wspomnieniem tragicznie przerwanej miłości do
Blanche jest wyrazicielem osobistych doświadczeń i uczuć pisarza, jego sprzeciwów wobec
pewnych zachowań, postaw, stylów przeżywania (na przykład wobec „pigułkowej” miłości,
sparodiowanej w wątku Philippe'a i Marie Noire). I znów te rozterki, niepokoje i sprzeciwy
odnoszone są do pasjonującej politycznej, kulturalnej i obyczajowej panoramy Francji z
drugiej połowy lat sześćdziesiątych, a także do literatury, sztuki, do ówczesnych filmów
Godarda, książek Sollersa i Le Clezia, do dyskusji o lingwistyce. „Wszystko może być
zmyślone, Mario Noire – zwraca się narrator powieści do jej bohaterki – ale nie czas,
ponieważ to czas nas wymyśla, a nie na odwrót”. Człowiek w ujęciu Aragona jest bowiem
wytworem procesów historycznych, jest zarazem podmiotem i przedmiotem historii – i tę
fundamentalną prawdę uwiarygodnia Aragon swym osobistym doświadczeniem życiowym i
artystycznym. „Gra polega na tym – deklarował Aragon u początków swej pisarskiej drogi w
Anicecie – by zanim się umrze, w każdym kierunku osiągnąć swoją granicę”. W swym życiu i
pisarstwie spełnił to postanowienie.
Twórczość Aragona pozostanie z pewnością jednym z najbogatszych i najpełniejszych
artystycznie świadectw naszego czasu, aktów artystycznej wierności wobec świadomie
podjętego wyboru ideowego i artystycznego. Ale przetrwa, w moim przekonaniu, także jak
owo ziarno przyszłości: jako otwarta perspektywa widzenia czasu przyszłego w prawdziwy,
wychodzący mu naprzeciw sposób.
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Międzysłowie XXIII
Zmagania z kryzysem i swoistą „niewolą” literatury dwudziestowiecznej prowadziło też
kilku wybitnych samotników, na swój sposób doprowadzających do granic możliwości
(niemożliwości?) rozrachunek z literaturą jako „wymierzaniem sprawiedliwości” nie
poddającemu się żadnym „ostatecznym bilansom” światu. Byli to: Jorge Louis Borges (1899–
1986), Vladimir Nabokov (1899–1977) i Samuel Beckett (1906–1989). Pierwszy z nich
stworzył, słynną formułę: „Literatura wyczerpania”, konstatującą, że wszystko, co było do
powiedzenia o człowieku, zostało już powiedziane i że można co najwyżej układać z tych
wypowiedzeń nowe pasjanse. Drugi zajął, się kolekcjonowaniem i kontrastowaniem pastiszów
i persyflaży literackich, szczególnie intrygujących w punktach styku między różnymi językami
i tradycjami literackimi. Trzeci wreszcie – negację tradycyjnych sposobów literackiej
artykulacji, wypowiedzianą z taką dobitnością już przez Joyce'a w „Finnegans Wake”,
doprowadził do punktu, w którym możliwa jest już tylko literatura milczącego gestu. On też
jedyny dostał Nagrodę Nobla (1969).
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Borges i
„literatura wyczerpania”
W Szkicu autobiografii („Literatura na Świecie” 1972, nr 10) Jorge Luis Borges
wspomina: „Za prawdziwy początek mojej kariery autora opowiadań uważam zbiór szkiców,
które przedtem kolejno ukazywały się na kolumnach «Critica» w latach 1933–1934, a które
zostały wydane pod tytułem Historia unversale de la infamia [...], te szkice, przeplatane prozą
innego rodzaju, to właściwie żarty, pseudoeseje, które dopiero przywiodły mnie do
prawdziwych opowiadań. Nie miałem zamiaru powtarzać chwytu Marcela Schwoba z jego
Żywotów imaginacyjnych (Schwob wymyślił życiorysy dla nie istniejących postaci),
zdecydowałem się na coś przeciwnego: studiowałem znane mi życiorysy, które potem
świadomie zniekształcałem według własnego widzimisię [...]. Osnowa wątków i wydarzeń
była gotowa; pozostawało haftowanie na tej kanwie rozmaitych wzorów” (przeł. Zofia
Chądzyńska).
„Studiowałem znane życiorysy...” Tak, to wtedy narodziła się w prozie Borgesa ta
szczególna metoda operowania „realiami kulturowymi”: przekazami historycznymi,
świadectwami artystycznymi i pojęciami abstrakcyjnymi z najróżniejszych szkół i stylów
myślenia, którą nazwano „fantastyką erudycyjną”. W jej mechanizm znów najwłaściwiej
wprowadza nas sam Borges, przedstawiając w cytowanej wyżej autobiografii zasadę
konstrukcyjną opowiadania Poszukiwanie Al Matusima, pochodzącego z roku 1935; przyjęło
ono formę omówienia pewnej książki rzekomo opublikowanej w Bombaju.
Tak się złożyło, że długie życie tego zagrożonego dziedziczną, rozwijającą się ślepotą
pisarza upłynęło głównie wśród ksiąg, i to od najwcześniejszej młodości (podobnie jak Sartre
poznawał w dzieciństwie świat poprzez ilustrowane tomy encyklopedii z biblioteki dziadka,
Borges uczył się czytania w anglofońskiej bibliotece ojca), przez lata studiów i dziesięciolecia
żmudnej pracy bibliotekarza, aż po okres, kiedy jego bliscy odczytywali mu na głos
najcenniejsze książki z jego własnych zbiorów. Utwory Borgesa zrodziły się właśnie w tym
świecie, w kręgu doświadczeń, a nawet bodźców z niego przybywających. „Moje kafkowskie
opowiadanie «Biblioteka Babel – pisze autor w cytowanym już, bezcennym dla jego badaczy
„Szkicu” – było koszmarnie zwielokrotnioną wizją mojej biblioteki: numery książek i półek
wymienione w opowiadaniu dosłownie odpowiadały tym, które miałem wokół siebie. Potem
poważni krytycy zastanawiali się nad tymi cyframi, nierzadko przypisując im mistyczny
sens”.
Właśnie biblioteki ze swymi nieprzebranymi bogactwami tekstów zapisanych przez
różnych ludzi w różnych epokach, a do tego rozmowy kawiarniane – niekiedy całonocne – z
przyjaciółmi, między którymi znaleźli się wszyscy niemal najwybitniejsi intelektualiści,
erudyci i artyści argentyńscy naszego wieku, z Adolfo Bioy Casaresem i Ernestem Sabato na
czele, stanowią owo „środowisko naturalne” pisarza, główne źródło inspiracji i układ
odniesienia dla jego samodzielnych poszukiwań artystycznych. W tych poszukiwaniach
Borges staje się niezmiernie samokrytyczny – odcina się rychło od swej młodzieńczej poezji
(obejmuje tą negacją nawet wiersz „Mityczne założenie Buenos Aires”, który stał się niemal
kodem narodowej mitologii argentyńskiej) i stwierdza, że „trudniej mu rozpoznać siebie we
własnych książkach niż w książkach innych”. Wszystko przecież właściwie zostało już
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napisane i wypowiedziane; stąd pochwała sztuki twórczego odbioru: „O rozkoszy rozumienia,
stokroć większa niż wyobrażania sobie lub odczuwania” – taką oto eksklamację z „Pisma
boga” cytuje w swej książce Kalicki. Inne opowiadanie, „Nieśmiertelny”, opatrzone jest
znamiennym mottem z Esejów Francisa Bacona, brzmiącym (w przekładzie Czesława
Znamierowskiego) tak oto: „Salomon powiada: Nie ma na świecie nowej rzeczy. Tak więc
jak Platon wyobrażał sobie, że wszelkie poznanie jest tylko przypomnieniem, tak przeciwnie
Salomon powiada, że wszelka nowość jest tylko zapomnieniem”. Dlatego też pisarz,
zajmujący się ludzkim przeżywaniem i odkrywaniem świata, pozostaje w sytuacji, którą
charakteryzuje autor w poincie tegoż opowiadania, nawiązując do klasycznego znużenia
hamletowskiego: „Słowa, słowa niestosowne i okaleczone, były ubogą jałmużną, jaką
pozostawiły mu godziny i wieki” (przeł. Andrzej Soból–Jurczykowski).
To przekonanie o wiecznej powtarzalności zdarzeń, sytuacji, doświadczeń człowieczych
prowadzi do radykalnych wniosków intelektualnych i artystycznych. W uznawanym za
programowe opowiadaniu „Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”, kreślącym obraz wymyślonego przez
kilka kolejnych pokoleń intelektualistów, fikcyjnego świata, który nabiera zniewalającej
wprost realności (jamais reel, toujours vrai, nigdy realne, zawsze prawdziwe – oto zasada
rządząca Borgesowskimi „fikcjami”), z wyjątkową pieczołowitością odtwarza autor
rozpowszechnioną wśród mieszkańców owego świata doktrynę, wedle której „czas już c a ł y
p r z e m i n ą ł i nasze życie jest zaledwie wspomnieniem lub odbiciem wieczornym,
niewątpliwie zafałszowanym i niepełnym, nieodzyskalnego procesu”. Esej „Kula Pascala”
zamyka się konkluzją umożliwiającą takie oto przypuszczenie: „Może historia powszechna
jest historią różnej intonacji pewnych metafor” (przeł. Edward Stachura) – a opowiadania
Borgesa utrwalają jak gdyby takie poszczególne „intonacje”, wcielenia odwiecznych
archetypów.
Pisarza frapują wizje przyszłości i wizjonerzy, a raczej ta ich szczególna odmiana, która
zaznała jak gdyby fizycznego kontaktu z przyszłością. W eseju „Kwiat Coleridge'a”
nawiązującym do notatki tego poety i myśliciela z „krainy jezior” („Jeżeli człowiek we śnie
wędruje po raju, gdzie na dowód swej bytności dostaje kwiat, po czym po przebudzeniu
znajduje ten kwiat w ręku... Co z tego wynika?” –przeł. Zofia Chądzyńska), analizuje Borges
zabiegi z czasem podjęte przez dwóch pisarzy: Wellsa i Henry'ego Jamesa. W Wehikule czasu
Wells „kontynuuje i zmienia starą tradycję literacką: przewidywanie rzeczy przyszłych.
Izajasz w i d z i upadek Babilonu i odrodzenie Izraela; Eneasz bojową przyszłość swych
potomków Rzymian; wróżbiarka z Eddy Saemundi – powrót bogów; ci, po kolejnej wojnie, w
której nasza planeta przepadnie, odkryją porzucone w trawie świeżej łąki figury szachowe,
którymi dawniej grywali... Inaczej niż w tego rodzaju wizjach przyszłości bohater Wellsa
fizycznie podróżuje w przyszłość. Wraca wyczerpany, zakurzony i zmaltretowany; wraca od
dalekiej ludzkości, która podzieliła się na gatunki wzajemnie się nienawidzące [...], gdy
wraca, ma posiwiałe skronie i z przyszłości przywozi ze sobą zwiędły kwiat...” (przeł.
Andrzej Soból – Jurczykowski).
W nie dokończonej powieści Jamesa The Sense of the Past natomiast „...więzią pomiędzy
rzeczywistością a fantazją (między aktualnością a przeszłością) nie jest kwiat, jak w
poprzednich fikcjach; jest nią portret pochodzący z XVIII wieku, który jakimś tajemniczym
sposobem przedstawia głównego bohatera. Temu, zafascynowanemu owym płótnem, udaje
się wrócić w okres, w którym zostało ono wykonane. Pośród spotykanych ludzi oczywiście
znajduje się i twórca obrazu; przystępuje on do malowania bohatera z lękiem i obrzydzeniem,
przeczuwając coś niezwykłego w tych przyszłych rysach... w ten sposób James stwarza
nieporównywalny «regressus in inftnitum» , jako że jego bohater, Ralph Pendrel, przenosi się
w wiek XVIII zafascynowany starym portretem, aby jednak ten portret zaistniał, Pendrel musi
się przenieść w wiek XVIII. Przyczyna następuje po skutku, motyw podróży jest jedną z jej
konsekwencji” (przeł. Andrzej Soból – Jurczykowski).
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Inną, najistotniejszą konsekwencją takich spekulacji jest pokusa przyjęcia „doktryny czasu
cyklicznego”, wieczystej powtarzalności zdarzeń i procesów historycznych. Borges, kuszony
tą doktryną, poddający się urokom anegdot, które ją ilustrują, wzbogacający własnymi
spekulacjami jej uzasadnienia i motywacje, w końcu się jej przeciwstawia. W niezmiernie
ważnym dla zrozumienia tej dramatycznej walki wewnętrznej pisarza eseju zatytułowanym
programowo „Doktryna czasu cyklicznego” ujmuje ją najpierw w arcysugestywną formułę:
„Liczba wszystkich atomów tworzących świat, mimo iż niezmierna, jest skończona, a tym
samym możliwa jest tylko skończona (aczkolwiek również niezmierzona) liczba permutacji.
W nieskończonym czasie liczba permutacji możliwych powinna być osiągnięta i wszechświat
musi się powtórzyć. Znowu poczęty będziesz z czyjegoś łona, znowu urośnie twój szkielet,
znowu ta sama stronica trafi do rąk twoich, tych samych, znowu przeżyjesz wszystkie
godziny, aż po godzinę twojej niewiarygodnej śmierci” (przeł. Stanisław Zembrzuski).
Rajmund Kalicki wiąże tę formułę ze słynnym zdaniem Nietzschego, które brzmi (cytuję za
Kalickim z przekładu pióra S. Frycza i K. Drzewieckiego): „Jeżeli świat należy wyobrażać
jako określoną wielkość siły i określoną liczbę ognisk siły – a wszelkie inne wyobrażenie
pozostaje nieokreślone i przeto niezdatne do użytku – tedy wypływa stąd, że musi on niby w
grze w kostki przerobić określoną liczbę kombinacji przy tej wielkiej grze istnienia. W
nieskończenie wielkim okresie każda możliwa kombinacja kiedyś musiała być osiągnięta;
więcej jeszcze: osiągana by była nieskończoną liczbę razy”.
Tak zarysowanej doktrynie przeciwstawia autor oparte na pewnych dowodach teorii
mnogości rozumowania (nie będę tu wnikał w szczegóły tego wywodu, nie ma to znaczenia
dla oceny jego konkluzji) i opowiada się za doktryną „wyrównania bilansu cieplnego”
wszechświata. Odnosi się jednak wrażenie, że nie samo przedstawienie nowych dowodów i
hipotez naukowych przeczących „doktrynie czasu cyklicznego” pociąga pisarza. I ten esej, i
wiele innych wypowiedzi pisarskich Borgesa wyraża jego konsekwentny opór przeciw
pokusie przyjęcia – poprzez „doktrynę czasu cyklicznego” – kolejnego argumentu za
nieśmiertelnością. Borges podważa go z heroicznym wręcz uporem. „Być nieśmiertelnym –
powiada w opowiadaniu zatytułowanym «Nieśmiertelny»– nie jest rzeczą niezwykłą; oprócz
człowieka wszystkie zwierzęta są takie, gdyż nie znają śmieci; rzeczą boską, rzeczą straszną,
rzeczą niepojętą jest wiedzieć, że jest się nieśmiertelnym” (przeł. Andrzej Soból–
Jurczykowski). W komentarzu do eseju „Doktryna czasu cyklicznego”, jaki przed laty napisał
dla „Literatury na Świecie” Klemens Szaniawski, zacytowano wywód Borgesa zapierający
wprost dech w piersiach swą odwagą: „Śmierć (lub aluzja do niej) czyni ludzi cennymi i
patetycznymi. Są oni wzruszający, gdyż są widmami; każdy czyn, jakiego dokonują, może
być ostatnim; nie ma twarzy, która nie miałaby się zatrzeć, jak twarz z jakiegoś snu.
Wszystko wśród śmiertelnych posiada wartość jako bezpowrotne i zależne od przypadku.
Wśród nieśmiertelnych natomiast każdy czyn (i każda myśl) jest echem innych, które
poprzedziły go w przeszłości, bez dostrzegalnego początku, lub dokładną zapowiedzią
innych, które w przyszłości będą go zawrotnie powtarzać. Nie ma rzeczy, która nie byłaby
jakby zagubiona wśród niezmordowanych zwierciadeł. Nic nie może się wydarzyć jeden
tylko raz, nic nie jest w czasie wątpliwe. To, co uroczyste, co posiada znaczenie, co
ceremonialne, nie odnosi się do nieśmiertelnych”.
W planie filozoficzno–intelektualnym pisarstwo Borgesa stało się więc jedną z najbardziej
immanentnych, wpisanych jakby w system jej wewnętrznych założeń, a zarazem najbardziej
nieustępliwych negacji „doktryny czasu cyklicznego”, która – za sprawą Oswalda Spenglera
przede wszystkim, jej najwybitniejszego w wieku XX rzecznika – tak znaczny wpływ
wywarła na wielu pisarzy, z Tomaszem Mannem na czele. Jak odbiła się ta zasadnicza
opozycja filozoficzna Borgesa wobec owej doktryny w jego estetycznych i filozoficznych
dociekaniach?
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Kluczem do zrozumienia tej kwestii w ujęciu Borgesa wydaje się jego słynne opowiadanie
„Pierre Menard, autor « Don Kichota»”. Tytułowy bohater tego utworu postanawia napisać na
nowo Don Kichota– i w pewnym przynajmniej zakresie, a także w szczególny sposób spełnia
ten zamiar: kilka fragmentów dzieła Cervantesa uzyskuje dzięki temu zmierzeniu nowe
wcielenie artystyczne. Czytamy w opowiadaniu Borgesa:
„Porównanie stronic Menarda i Cervantesa jest rewelacyjne. Ten ostatni na przykład pisał
(Don Kichot, część pierwsza, rozdział dziewiąty):
«...prawda, której matką jest historia, współzawodniczka czasu, depozytariuszka czynów,
świadek przeszłości, przykład i monit dla teraźniejszości i nauka dla wieków przyszłych» .
Zredagowane w wieku siedemnastym, napisane przez «genialnego laika» Cervantesa,
wyliczenie to jest po postu retoryczną pochwałą historii. Menard pisze natomiast:
«...prawda, której matką jest historia, współzawodniczka czasu, depozytariuszka czynów,
świadek przeszłości, przykład i monit dla teraźniejszości i nauka dla wieków przyszłych» .
Historia – matką prawdy: pomysł jest zadziwiający. Menard, współczesny Williamowi
Jamesowi, nie określa historii jako badania rzeczywistości, ale jako jej źródło. Prawdą
historyczną dla niego nie jest to, co się wydarzyło; jest nią to, co uważamy, że się wydarzyło.
Końcowe zwroty: « przykład i monit dla teraźniejszości i nauka dla wieków przyszłych» , są
bezwstydnie pragmatyczne” (przeł. Zofia Chądzyńska).
To krótkie, lapidarne wręcz (jak większość utworów Borgesa) opowiadanie ma kilka
warstw czy też raczej wyraża myśl dość ustopniowaną. Najpierw jest hołdem złożonym
Cervantesowi: dokładnie, aż do interpunkcji tożsame z historycznym wzorem frazy Pierre'a
Menarda sugerują, iż Don Kichot jest arcydziełem, w którym przecinka nawet nie można
zmienić, tak jest nieskazitelnie doskonale. Dalej, skoro je Menard właściwie cytuje, a nie
parafrazuje, wypełnia wobec niego tę powinność, którą miał na myśli Borges – w konkluzji
eseju „O klasykach” – co według niego jest klasyką: „Klasyczną [...] nie jest książka
posiadająca taki czy inny walor; jest nią książka, którą z najrozmaitszych powodów,
pokolenia ludzi czytają z założoną z góry pasją i tajemniczą lojalnością” (przeł. Andrzej
Soból–Jurczykowski).
Z owego hołdu wypływa pewna myśl, ponętna dla strukturalistów i semiotyków
analizujących różnorakie „zaistnienia” literatury dla różnych ludzi i w różnym czasie, którą
szeroko zanalizował pisarz amerykański John Barth w słynnym eseju „Literatura
wyczerpania” (opublikowanym w „Literaturze na Świecie” 1972, nr 10). Autor Bakunowego
faktora, jeden z najwybitniejszych dziś kontynuatorów objętej tytułem jego eseju formuły
artystycznej, pisze: „Borges nie sobie przypisuje autorstwo Don Kichota i odtwarza go o
wiele mniej niż sam Pierre Menard; zamiast tego tworzy autentyczne dzieło literackie,
którego tematem jest zbędność – być może – tworzenia autentycznych dzieł literackich. Jego
zwycięstwo artystyczne, jeśli mogę tak powiedzieć, polega na tym, iż odkrywa pewien
intelektualny ślepy zaułek (ostateczność) i wykorzystuje go przeciw niemu samemu – owej
ostateczności – po to, by stworzyć nową ludzką wartość oraz nowe dzieło” (przeł. Andrzej
Słomianowski; w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z tego eseju).
Termin „literatura wyczerpania” stał się już u nas pewnym liczmanem pojęciowym, o
banalnych przesłankach („przecież wszystko już zostało powiedziane”) i równie miałkiej
wykładni, wedle której reprezentujący ten typ pisarstwa autorzy są jak gdyby przemyślnymi
kopistami, sporządzają antologie przytoczeń i wyciągów z dzieł licznych poprzedników.
Borgesa nie dałoby się do takiej skali sprowadzić – interesują go nie tyle nawet poszukiwania
współbrzmień czy zbieżności różnych wątków lub idei literackich w ciągu stuleci, ile właśnie
liczne możliwości ich rozumienia w historycznie określonej, jednorazowej realizacji
artystycznej. Don Kichot Menarda, mimo iż zgodny ze wzorem co do znaków pisarskich, jest
dziś innym dziełem, niż był Don Kichot Cervantesa w wieku siedemnastym, i czym innym,
niż jest on dziś, odczytywany jako dzieło klasyczne. To właśnie jest najistotniejszy sens
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opowiadania o autorze n o w e g o Don Kichota – i wszystkie palimpsesty literackie
Borgesa, wszystkie jego żarty i igraszki erudycyjno–imaginacyjne dowodzą tej prawdy.
Podjął ją i do rangi programowej zasady „literatury wyczerpania” podniósł w cytowanym
eseju Barth. „Powiadając «wyczerpanie» nie mam na myśli niczego tak przeżytego, co można
by traktować jako przedmiot fizycznej, moralnej, bądź też intelektualnej dekadencji, a jedynie
zużycie się pewnych możliwości – co naturalnie nie stanowi od razu powodu do rozpaczy.
To, iż wielu artystów kultury Zachodu sprzeczało się przez lata z odziedziczonymi
definicjami środków artystycznego przekazu, rodzajów sztuk i form, rozumie się bez
dyskusji: «pop–art» , «happeningi» teatralne i muzyczne, cala gama owych wspomnianych
sztuk «pośrednich» i «mieszanych» stanowi najświeższe świadectwo tradycji buntowania się
przeciw Tradycji”.
Bunt ten otwiera nader rozległe i urozmaicone możliwości działania artystycznego – i
Barth bardzo wyraziście kreśli kilka zupełnie odmiennych od siebie, różnorako
ukierunkowanych wersji czy też konkretnych realizacji artystycznych tej wyjściowej zasady
„literatury wyczerpania”. Perswaduje swym czytelnikom: „Gdyby zdarzyło wam się być
Vladimirem Nabokovem, moglibyście zwrócić się w stronę owej przeczuwanej ostateczności
pisząc książkę Pale Fire: dobrą powieść napisaną przez wykształconego pedanta, w formie
pedantycznego komentarza do wiersza wymyślonego na tę okazję. Gdybyście byli Borgesem,
moglibyście napisać Labirynty: fikcyjne utwory napisane przez wykształconego bibliotekarza
w formie przypisków –jak je sam nazywa – do wyobrażonych lub hipotetycznych książek. I
pragnę dodać, że zważywszy, że wierzę, iż idea Borgesa jest bardziej interesująca, że
gdybyście byli autorami niniejszego tekstu, napisalibyście coś takiego jak Bakunowy faktor
bądź Giles Goat–Boy: powieści, które imitują formę Powieści, napisane przez autora, który
imituje rolę Autora”.
Kalicki wprowadza termin ars combinatoria, sztuka kombinatoryczna, jeśli tak można
powiedzieć, na określenie sztuki pisarskiej Borgesa (oczywiście mówię tu przez cały czas o
jego dojrzałej prozie, przyjmując za autorem, iż jego iuvenilia, a także znaczna część
puścizny poetyckiej zasługują na okupione tymi prozatorskimi stronicami, wyrozumiałe
zapomnienie). Jest w nim sporo racji, ale trzeba w rozszyfrowaniu tej kombinatoryki brać
także pod uwagę intelektualny, obyczajowy, a niejednokrotnie wręcz polityczny (zawsze
natomiast – historycznie uwarunkowany) kontekst tych nowych odczytań, rewindykacji
intelektualnych, przewartościowań i innych działań, jakim poddane są dawne wątki, motywy,
teksty. Chodzi Borgesowi z reguły o ich aktualizację właśnie, aktualizację nie w tym
rozumieniu gazetowym, natrętnie „aluzyjnym”, ale w rozumieniu filozoficznym: coś się
realizuje, spełnia, staje w określonej chwili, dla określonych ludzi. Stąd nie są bynajmniej
wykroczeniem poza erudycyjne pole operacyjne „gauchowskie” opowiadania Borgesa, w
których archetypy uzyskują realizacje w „bycie prawdziwym”, wolnym od kulturowych
deformacji, a przecież także odpowiadającym ogólnym prawidłowościom istnienia i działania,
skodyfikowanym w różnych tekstach kanonicznych.
Tę kombinatorykę Borgesa nader trafnie scharakteryzował Barth – i niech jego wywód
posłuży nam jako wniosek z tych, uproszczonych z konieczności, dociekań nad naturą
artystyczną twórczości jednego z najbardziej zagadkowych pisarzy naszego wieku:
„Biblioteka Babel zawiera każdą możliwą kombinację charakterów i miejsc, i tym samym
każdą możliwą książkę i każde zdanie, włącznie z naszymi zaprzeczeniami i windykacjami,
historię przyszłości, która nastanie, historię każdej możliwej przyszłości i , chociaż o tym
Borges nie wspomina, encyklopedię nie tylko Tlonu, lecz także każdego innego możliwego
świata – ponieważ, tak jak w uniwersum Lukrecjusza, liczba elementów, a zatem kombinacji,
jest skończona (choć bardzo duża), ale liczba przypadków dla każdego elementu i kombinacji
elementów jest nieskończona, podobnie jak sama biblioteka”.
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Międzysłowie XXIV
Vladimir Nabokov podzielony został w naszym czytelniczym odbiorze niejako na dwie
części: pierwszą stanowi „Lolita” (l955), dwukrotnie już na polski tłumaczona i szczodrze
wznawiana, drugą zaś – cała reszta jego różnorakiej twórczości, mniej się jednak zalecająca
szerokiemu kręgowi czytelniczemu. Przy wykazanej w tej powieści mistrzowskiej umiejętności
odwołania się do wyobraźni czytelnika masowego („Lolita” należy do czołowych bestsellerów
wieku XX), powieść ta jest jednak integralną częścią bardzo ambitnych i w wysokim stopniu
homogenicznych poszukiwań artystycznych tego niezwykłego pisarza – i właśnie całość jego
pisarskiej puścizny zasługuje na wnikliwą uwagę.
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Kto jest ten dziwny
nieznajomy
Kiedy pojawiła się na rynku księgarskim Lolita (1955), jej autor był nie znanym opinii
czytelniczej imigrantem z Europy Wschodniej, jednym z wielu intelektualistów o takim
rodowodzie, hołubionym przez amerykańskie uniwersytety. Powieść rychło uzyskała
niebywały rozgłos, wzmożony przez ekranizację, doczekała się licznych przekładów, ale nie
zmieniła w sposób istotny sytuacji Nabokova jako tajemniczego nieznajomego. Większość
czytelników odebrała jedynie jej warstwę anegdotyczną i z rozpowszechnionym wśród ludzi
wścibskim okrucieństwem wczytywała się w dzieje wytrwałego, powikłanego i boleśnie
beznadziejnego romansu starzejącego się mężczyzny z wykluwającym się z dziecka
podlotkiem o perwersyjnie wręcz prostackiej uczuciowości. Wpływ Nabokova na
świadomość ogólną i język potoczny ograniczył się do wprowadzenia w powszechne użycie
pojęcia „Lolitka”, inspirującego piosenkarzy i anegdociarzy i zastępującego zbyt wyszukane
jak na gust dzisiejszy określenie „nimfetka”.
Znalazło się jednak z upływem lat – zwłaszcza po śmierci pisarza – sporo zarówno
żarliwych wyznawców odnoszących się do niego z religijnym pietyzmem, wmyślających się
we wszystkie zastosowane w jego pisarstwie szyfry, jak i przeciwników nieprzejednanych,
uznających je za poroniony i martwy artystycznie wytwór „koncypierstwa”, wyrachowanej
pomysłowości czy też wręcz przebiegłości stylistycznej i konstrukcyjnej, pokrywającej nicość
intelektualną i ideową.
Nie mam zamiaru rozstrzygać tego sporu; jego zawiązanie jest samo przez się
sprawdzianem nieprzeciętności tego zjawiska. Literatura bywa czasem nieprzetłumaczalną na
język zobiektywizowanych pojęć zagadką – i czymś takim właśnie, zrodzonym na szlakach
wielkich migracji ludnościowych, pod znakiem charakterystycznego dla naszych czasów
zderzania się i wzajemnego przenikania kultur, jest pisarstwo owego „dziwnego
nieznajomego” (bo bardzo wydaje się do Nabokova pasować formuła zastosowana kiedyś
przez Róźewicza do późnych wierszy Leopolda Staffa).
Na pierwszy rzut oka doświadczenie literackie Nabokova kojarzyć się może z Beckettem;
najwybitniejszy to bowiem – obok autora Molloya – w literaturze współczesnej fenomen
wielojęzyczności. Podobnie zresztą jak u Becketta, wywodzi się ona z życiowych
doświadczeń; losy Nabokova (dzieciństwo i młodość w przedrewolucyjnej Rosji, studia w
Anglii, początki pracy pisarskiej w emigracyjnym środowisku rosyjskim w Berlinie, jej
kontynuacja – w końcu lat trzydziestych – w Paryżu i wreszcie apogeum po osiedleniu się w
USA i finał po przeniesieniu się, w połowie lat pięćdziesiątych, na resztę życia do Szwajcarii)
układały się tak, że tworzył on kolejno w trzech językach: po rosyjsku, francusku i angielsku.
W pierwszym stworzył dzieła, które wniosły nowy ton artystyczny do uprawianego w nim
piśmiennictwa, w trzecim dokonał pewnego przełomu i zmienił zastaną sytuację artystyczną.
Czytelnik pragnący wyrobić sobie dojrzały pogląd na wkład tego pisarza w rozwój prozy w
wieku XX powinien zapoznać się z twórczością dwóch jak gdyby autorów:
rosyjskojęzycznego Władimira Nabokova (publikującego pod pseudonimem W.Sirin) i
angielskojęzycznego Vladimira Nabokova, a także zaznajomić się z przekładami (oraz
autoprzekładami) z rosyjskiego na angielski – i odwrotnie; epizod francuskojęzyczny można
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sobie darować (na wzmiankę zasługuje może jedynie szkic pt. ”Pouchkine ou le vrai et le
vraisemblable” oraz przekłady wierszy autora Eugeniusza Oniegina opublikowane w „La
Nouvelle Revue Francaise”).
Rosyjskojęzyczna twórczość „wczesnego” Władimira Nabokova (za wzorem jej tłumacza,
Leszka Engelkinga, stosować będę taki zapis graficzny nazwiska jej autora) zajmuje w
piśmiennictwie rosyjskim powstającym w owych latach w środowisku porewolucyjnej
diaspory miejsce nie ustępujące chyba twórczości Iwana Bunina, choć oczywiście różni się od
niej charakterem. Jeśliby mówić o jakiejś dokonującej się w niej ewolucji artystycznej,
zaryzykowałbym tezę, iż polega ona na przechodzeniu od kontynuacji wzorów klasycznej
prozy rosyjskiej w Maszeńce (1926) –kontynuacji jakby buninowskiej: z zachowaniem
dystansu, z „pożegnalną” niejako świadomością archaizowania się tej tradycji z wyroku
historii – ku stylizatorsko–persyflażowej poetyce Zaproszenia na egzekucję (1935 – 1936),
będącej artystyczną wykładnią pisarskiej nadświadomości, tej arcyprzenikliwej
samodyscypliny twórczej, która później uzyska miano „literatury wyczerpania” (ale nie
będzie ono w pełni adekwatne w odniesieniu do twórczości „późnego” Nabokova). Nabokov
rosyjskojęzyczny osiągnie już to poczucie „egzystencjalnej samotności” twórcy zawieszonego
między środowiskami, skazanego na hipotetyczny jedynie odbiór czytelniczy, co Nabokovowi
angielskojęzycznemu każe w literaturze samej (ale także – przeciw literaturze), w jej
wewnętrznych układach odniesienia, szukać spełnień i ostatecznych satysfakcji.
Tymczasem trwać będą przygotowania językowe do tej angielskojęzycznej twórczości: w
roku 1937 autor tłumaczy na angielski Rozpacz (a jeszcze przedtem publikował pisane po
angielsku, którym zresztą władał od dzieciństwa, wiersze i szkice entomologiczne), w rok
później zaś ważną w swym dorobku powieść Camera obscura. Pierwsza napisana po
angielsku powieść Vladimira Nabokova ukazuje się w roku 1941, w rok po osiedleniu się w
USA, i nosi tytuł Prawdziwe życie Sebastiana Knighta. W ciągu dekady lat czterdziestych
powstaje jeszcze jedna powieść, Bend Sinister, oraz tom dziewięciu opowiadań, a także zbiór
przekładów Puszkina, Lermontowa i Tiutczewa. W latach pięćdziesiątych Nabokov pracuje
nad dwiema (rosyjską i angielską) wersjami autobiografii; rozpoczyna też zadziwiającą
przygodę współprzekładania na angielski z synem, Dymitrem, zarówno utworów własnych
(Zaproszenie na egzekucję), jak i dzieł wielkiej klasyki rosyjskiej (Bohater naszych czasów
Lermontowa). Przede wszystkim jednak publikuje tom pisanych już po angielsku poezji oraz
dwie kolejne powieści: Lolitę i Pnina (1957).
Uniezależniwszy się – w wyniku sukcesu rynkowego pierwszej z tych książek – pod
względem materialnym, pisarz osiada w roku 1959 w Szwajcarii, w krajobrazach i realiach
swej młodości, ale dochowuje wierności dokonanemu u początków wojny światowej
wyborowi języka i przynależności państwowej: pisze już niemal tylko po angielsku, uważa się
za pisarza amerykańskiego i pierwodruki swych nowych utworów powierza wydawcom
amerykańskim, W latach sześćdziesiątych powstają powieści Blady ogień i Ada, tom
opowiadań Nabokov's Quartet i rozszerzona wersja angielskojęzycznej autobiografii,
zatytułowana Speak, Memory oraz przekłady Słowa o wyprawie Igora i Eugeniusza Oniegina,
rosyjskie tłumaczenie Lolity oraz angielskie przekłady kilku rosyjskojęzycznych utworów
pisarza, w tym Daru, Króla, damy, waleta i Obrony Łużyna. W latach siedemdziesiątych
ukazuje się obszerny tom Wierszy i problemów, zawierający zarówno napisane po angielsku,
jak i przetłumaczone na ten język wiersze oraz kilkanaście zadań szachowych (tak!), tom
szkiców, wywiadów i listów Strong Opinions, tomy opowiadań Russian Beauty, Tyrants
Destroyed i Detailes of a Sunset, powieści Przejrzystość rzeczy i Patrz na te arlekiny oraz –
już pośmiertnie – zbiór wykładów uniwersyteckich Lectures on Literature: British, French
and German Writers, a także przekłady angielskie kilku pozostałych utworów
rosyjskojęzycznych autora.
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Przy znacznym zróżnicowaniu tematycznym, językowym i formalnym jest to twórczość w
dużej mierze jednorodna, w pełni wewnętrznie tożsama. „Jeśli przyjrzymy się jego dziełom –
pisze Clarence Brown, jeden z najwnikliwszych interpretatorów dzieła autora Lolity, w eseju
„Puszkin Nabokova i Nabokova Nabokov” („Literatura na Świecie” 1978, nr 8) – odkryjemy
coś, co, jak sądzę, powinno nas zaskoczyć. Oto pisarz – jeden z najbardziej proteuszowych i
zabawnych mistrzów współczesnej prozy – na każdym kroku się powtarza. Już od mniej
więcej ćwierćwiecza pisze książkę za książką ciągle o tym samym” (przeł. Jarosław Anders;
w tym tłumaczeniu wszystkie cytaty z eseju Browna). Nie może to być przypadek; na dowód
tego, że nie jest, podnosi Brown, iż w powieści The Gift, powstałej – w języku rosyjskim – w
latach 1935–1937, „w jednym akapicie znajdziemy fabułę późniejszej Lolity, a kilka stron
dalej następującą uwagę bohatera i pisarza Fiodora Godunowa–Czerdyncewa: «Dziwne, ale
zdaje mi się, że pamiętam swoje przyszłe książki»”.
Spójrzmy na Przejrzystość rzeczy jako na reprezentantkę tej pojawiającej się w różnych
wcieleniach koncepcji artystycznej i intelektualnej pisarza, którą uformował w sobie w czasie
wkraczania w twórczą dojrzałość. Cytowany już Leszek Engelking w przypisie do swego
„Kalendarium do życia i twórczości Władimira Nabokova” („Literatura na Świecie 1982, nr
10), które wydaje się najlepszą, jak dotąd, na naszym gruncie encyklopedyczną notą
wprowadzającą w podstawowe punkty zwrotne jego biografii twórczej, słusznie zwraca
uwagę, iż choć tytuł Przejrzyste rzeczy czy Przezroczyste rzeczy byłby może właściwszy dla
oddania znaczenia tytułu oryginalnego (Transparent Things), to jednak „Nabokov
zaakceptował, autoryzując po dokładnym sprawdzeniu całego tekstu francuską wersje
powieści, przekształcenie tytułu identyczne z tym, jakiego dokonała tłumaczka polska”.
Jak każdy z utworów Nabokova, powieść ta powstała w sytuacji zawieszenia między
językami, kulturami i społeczeństwami – powstała z tęsknoty za młodzieńczym
oczarowaniem miłosnym, zagubionym później i unicestwionym przez życie, za objawionym
w jego niepowtarzalnym blasku ładem świata (realia szwajcarskiego miasteczka są dla
stworzenia modelu takiego ładu idealnym wprost tworzywem), zatraconym później w toku
translokacji międzykontynentalnych ze wszystkimi ich, obyczajowymi i kulturowymi
konsekwencjami. Smakując rozmaite pastiszowo–trawestacyjne uroki tej powieści (także i te,
których polski przekład nie zdołał uchwycić), dostrzec można najistotniejszy chyba sens tego
romansu: to mianowicie, iż rozwija się on wśród „rzeczy przejrzystych” właśnie, i stąd jego
ostateczna, egzystencjalna pustka i nędza. „Rzeczy przejrzyste” – to rzeczy, sprawy i ludzie
bez indywidualnego piętna, bez odrębnej osobowości. Ta koncepcja „przejrzystości”
odautentyczniającej egzystencję ludzką pojawiła się już w rosyjskojęzycznej powieści
Władimira Nabokova Zaproszenie na egzekucję; Engelking dostrzegł w niej nawiązanie do
wiersza Baudelaire'a L'invitation au voyage, którego bohater liryczny opuszcza świat
„wzajem dla siebie przezroczystych dusz” i rusza na poszukiwanie „ładu, piękna, przepychu,
spokoju i rozkoszy”. Gorycz Przejrzystości rzeczy zasadza się na tym, że dla jej
zawiedzionego życiem bohatera wyruszenie na poszukiwanie tych ideałów nie będzie już w
ogóle możliwe.
Ta „niemożność” spełnienia marzeń, potrzeb i dążeń człowieczych w sytuacji
wszechstronnego, na wszelkich płaszczyznach egzystencji dokonywającego się rozbratu
między jednostką a światem, jest właśnie stałym motywem przewodnim twórczości
Nabokova. Człowiek zawieszony między wzajemnie nieprzekładalnymi (choć zwodzącymi
naiwnych mnogością pozornych analogii i podobieństw) porządkami kulturowymi i
językowymi, człowiek skazany na obcowanie z bliźnimi, posiłkującymi się zupełnie
odmiennymi kodami zachowań uczuciowych, jest stałym i jakby tym samym w różnych
utworach bohaterem Nabokova. W Bladym ogniu zgłębia pisarz nieokreśloną i nieuchwytną
tożsamość narratora opowiadającego przebieg wydarzeń nie dających się w istocie
opowiedzieć ani nawet pojąć ludziom, którzy przez nie nie przeszli. Sławna Lolita jest w swej
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warstwie ponadanegdotycznej próbą skonfrontowania nie przylegających do siebie kodów
reagowania emocjonalnego nimfetki współczesnej, całkiem niemal wypranej z wszelkiego
dziedzictwa humanistycznego i organicznie niezdolnej do jakiegokolwiek wartościowania, z
uczuciowością człowieka o ogromnym bagażu intelektualnym i moralnym i o nadprzeciętnej
samoświadomości. Ada wreszcie jest szkicem rekonstruującym obyczajowość i kulturę
kolonii rosyjskiej w Ameryce, kolonii zanikłej w absorbującym osoczu dynamicznie
rozwijającej się cywilizacji amerykańskiej na ongiś równocześnie przez różne nacje
zasiedlanym kontynencie. I każdy właściwie z ważniejszych utworów dojrzałego Nabokova
poddaje się takiej interpretacji.
Wszystkie też ujęte są w kategoriach estetycznych bliskich „literaturze nadświadomości”,
a nawet „literaturze wyczerpania”. Bliskich – ale bynajmniej z nią nie tożsamych. Lech
Budrecki w szkicu Nabokov i literatura (w tomie Piętnaście szkiców o nowej prozie
amerykańskiej, Warszawa 1984) podkreśla, iż „literatura wyczerpania” (a właściwie „proza
wyczerpania”, jak słusznie precyzuje) „wymagała od dzieł, które ją reprezentowały, by ich
przedmiotowe odniesienia tworzyły – tylko i wyłącznie – imitacje przedmiotowych odniesień
innych utworów lub też form narracyjnych [...]. Współczesna proza miała naśladować świat
nie przez nią przedstawiony. Mogła godzić się z jego ukształtowaniem, zgodę tę
niejednokrotnie obwarowując różnorodnymi zastrzeżeniami. Mogła też ukształtowanie to
przedrzeźniać”. W każdym jednak wypadku pozostawała w sferze operacji artystycznych
traktowanych jako „same w sobie”, w kręgu czystych konstrukcji estetycznych. Tworzyła w
ten sposób jakby biegun przeciwstawny dla iluzjonizmu, żądającego od literatury takiej
struktury, „by czytelnik zatracał poczucie kontaktu z materią werbalną, a właściwie by –
zapominając o niej o tyle, o ile w ogóle można o niej zapomnieć –skupił się na tym, do czego
tekst się odnosi, o czym opowiada, jednym słowem – skupił się na rzeczywistości
przedstawionej”.
Nabokov przyłączy się do sprzeciwu wobec tej tradycji, uchyli nadrzędność
„rzeczywistości przedstawionej” nad sposobem jej językowego przedstawiania; literaturę
pojmować będzie jako „manipulowanie słowem”, w wielorakim rozumieniu tego określenia.
Także i fabuła jego utworów – wykreowana z materii bogatych doświadczeń życiowych –
wedle Budreckiego – zostanie potraktowana jako produkt owych manipulacji słownych, „jako
twór w pewnym sensie nieautonomiczny, gdyż całkowicie od nich zależny. Rzeczywistość
przedstawiona okaże się w twórczości Nabokova rezultatem operacji werbalnych. Przy czym
nie będzie ona światem, do którego staramy się dopasować nasz język po to, by o nim
orzekać, lecz niejako dziedziną zmyśloną, dziedziną fikcyjną dobudowaną do naszego języka”.
Ów język nie będzie dla Nabokova sam w sobie wartością nadrzędną, jak dla Joyce'a (w
Finnegans Wake, a poniekąd i w Ulissesie). Cytowany już Clarence Brown spostrzega, iż dla
autora Bladego ognia „każde słowo języka angielskiego istnieje jedynie w otoczeniu innych
słów, wyrazów podobnych, wszystkich możliwych transformacji i wreszcie – znosząc w
umyśle Nabokova kruche podziały językowe – wszystkich swoich odpowiedników,
homofonów, wyrazów spokrewnionych a zaczerpniętych z innych języków. Nabokov nie
potrafi myśleć ani widzieć nie badając przy tym etymologii wszechświata. Jest to najbardziej
hipnotyczna, najbardziej wciągająca cecha jego stylu [...]. Wielką siłą stylu Nabokova jest
całkowita koncentracja uwagi udająca całkowite jej rozproszenie”.
Powiedzieć by można, że w tym punkcie styka się właściwie Nabokov z „etymologią
wszechświata” wpisaną w Joyce'owski eksperyment z metajęzykiem Finnegans Wake. Ta
zbieżność otwiera jednak od razu perspektywę na odmienną filozofię, a ściślej mówiąc –
ontologię Nabokova, która określa jego odrębność artystyczną. Otóż cytuje Brown znamienne
zdanie z powieści Nabokova Prawdziwe życie Sebastiana Knighta, w którym pisarz wyraża
przekonanie, iż „wszystkie rzeczy należą do tego samego porządku, gdyż taka jest jedność
ludzkiego postrzegania, jedność wszelkiej osoby, jedność materii, cokolwiek jest materią.
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Jedyną rzeczywistą liczbą jest jedność, wszystkie inne są powtórzeniem” – i wywodzi z
analizy dzieła autora tych słów stwierdzenie, iż „jednym z najczęściej spotykanych wyrazów
w słowniku Nabokova jest los. To los, który narzuca jedność wszechrzeczy, który
podpowiada jedność aliteracji i innych poetyckich form częstych w prozie Nabokova
zestrojów brzmieniowych, los, który odnajduje dla słów w jednym języku nieoczekiwane
powinowactwa w języku innym, który zadba o pasternakowskie czy lermontowskie
zagęszczenie zbiegów okoliczności tworzących aurę jego powieści [...]. Los jest w istocie
jednym z kostiumów prozy Nabokova”.
I dalej: „Jeśli przyjrzymy się jednemu z ważniejszych elementów sztuki Nabokova,
strukturze relacji międzypostaciowych, spostrzeżemy i tu niestrudzoną działalność losu,
zakończoną zawsze tym samym rezultatem, prawem jedności. W relacjach tych dostrzeżemy
najpierw dość typową dwoistość, która następnie zredukowana zostaje do jedności – dwaj
ludzie, którzy w trakcie rozwoju powieści dziwnie zlewają się ze sobą [...]. Centralne miejsce
w powieści zajmuje zwykle charyzmatyczna postać poetyckiego lub prozatorskiego geniusza.
Drugą osobą – zazwyczaj narratorem – znajdującą się na pierwszym planie jest postać, której
funkcje stanowią liczne zabiegi wokół osoby geniusza. Prowadzi na jego temat dociekania,
tropi go, komentuje i w rezultacie wysysa całą jego egzystencję. Osobę znajdującą się w
centrum poznajemy jedynie poprzez wysiłki naszego narratora i przewodnika, który sam jest
postacią sympatyczną, trochę jakby ułomną”.
Ta trafna charakterystyka struktury narracyjnej i zarazem aparatury poznawczej powieści
Nabokova doprowadza krytyka do takiego oto ujęcia rządzącej nimi formuły filozoficznej:
„Główną tezą sztuki Nabokova jest to, że żadna rzecz nie jest czymś innym, każda rzecz, od
samego początku, jest także czymś innym”. Stąd właśnie to zainteresowanie odmiennościami
– doprowadzające zawsze do roztopienia w powszechności, stąd rozpaczliwa obrona jedności
przed wszechmożnym żywiołem multiplikacji jedności powtarzanej w nieskończoność. I stąd
propozycje Browna, by w odniesieniu do rzeczywistości wykreowanej przez pisarza używać
raczej określeń „rzeczywistość wyostrzona”, „skondensowana” czy wręcz „prześwietlona”,
gdyż tradycyjny termin „rzeczywistość zintensyfikowana” nie oddaje specyfiki jego widzenia
i przedstawiania. „Nabokov uświadamia nam powtórnie rzeczy, które zawsze uważaliśmy za
znajome, a czyniąc to sprawia, że stają się zarówno prawdziwe, jak nowe. Czytać Nabokova
to korzystać z jego zdolności percepcyjnych. Przestajemy być sobą, a stajemy się
osobowością, którą nam podsuwa. Na tym właśnie polega jego sztuka. Sam powiedział
kiedyś, że w sztuce poszukuje « estetycznej rozkoszy» , rozumiejąc przez to ekstazę, która
etymologicznie oznacza « odejście od samego siebie» „.
Przytoczyłem ten wnikliwy wywód krytyka amerykańskiego obszernie, gdyż wyjątkowo
przejrzyście uwypukla takie rozumienie owej „rozkoszy estetycznej”, które przenosi
Nabokova ze sfery gry czysto estetycznej w „odchodzący od samego siebie” kontakt
metafizycznej w istocie natury z ową jednością istnienia wyższą od każdej ze składających się
na nią jedności z osobna. „Wartość estetyczna – konkluduje swoją analizę dzieła autora
Bladego ognia Lech Budrecki – nie stanowi najwyższej wartości dla Nabokova. Stanowi ją
zespolenie z autentycznym bytem. Rozciąga się on ponad strefę deformujących go, a
dostępnych nam zmysłowo zjawisk. Osiągnąć go można jedynie za sprawą wyobraźni.
Zespolenie się z «bytem prawdziwym» uświęca więc literaturę”.
W tym sensie Nabokov jawi się dziedzicem wielkiego posłannictwa literatury rosyjskiej
wieku XIX.
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Międzysłowie XXV
Podobnie jak Gombrowicz – i nieomal w tym samym czasie – Samuel Beckett był
stypendystą senatu Berlina Zachodniego i przez kilkanaście miesięcy przebywał w tym
mieście (rozdzielonym wówczas sławetnym murem na dwie części, podporządkowane dwóm
światom przeciwstawnym sobie, toczącym z sobą „zimną wojnę”). I z tego właśnie pobytu w
nowym, obcym dla pisarza (zadomowionego od lat w Paryżu) środowiska zachowało się
najwięcej relacji portretujących tego człowieka jako uosobienie łagodności, delikatności i
ciepła w odnoszeniu się do ludzi: do gospodyni, u której wynajmował mieszkanie, sklepikarzy,
u których kupował produkty żywnościowe, urzędników magistrackich, załatwiających z nim
różnorakie formalności. Warto zdawać sobie sprawę z wizerunku, jaki pozostawił po sobie ten
najbardziej chyba mroczny pisarz wieku XX, kiedy przychodzi nam wczytywać się w
wypełnione bezmiernym tragizmem egzystencjonalnym karty jego twórczości.
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Studium
„egzystencjalnej niemocy”
Nazwisko Becketta kojarzy się czytelnikom przede wszystkim z dramatem, z „teatrem
absurdu”. Miejscu autora Końcówki w awangardowej dramaturgu współczesnej poświęcono
też większość studiów i opracowań krytycznych. Proza Becketta (w mniejszym jeszcze
stopniu jego eseistyka i poezja) wzbudzała zwykle mniejsze zainteresowanie.
A przecież daje do myślenia w ostatnich utworach dramatycznych autora redukcjonizm
artystyczny radykalny w stopniu dającym się porównać z technikami narracyjnymi jego
późnej prozy: jest to już właściwie literatura scenicznego gestu, nie dramaturgicznej sytuacji
czy dialogu. Spróbujmy przyjrzeć się tej zagadce.
Wczesna proza Becketta – to opowiadania zebrane w tomie More Pricks than Kicks,
wydanym w roku 1934 i szokującym opinię swym nieprzyzwoitym, a nawet po trosze
bluźnierczym (bo nawiązującym do pewnego wersetu biblijnego) tytułem, a przede
wszystkim osobliwa seria powieści, zapoczątkowana Murphym (wydanym w roku 1938). Jeśli
nowele hołdowały jeszcze przekonaniu, zaczerpniętemu z Joyce'a, że feeria słowa pisarskiego
we wszystkich jego uwikłaniach i odniesieniach kulturowych jest właściwą drogą do
wyrażenia pisarskiego przesłania, w Murphym zaczyna się odwrót pisarza od tych –
odziedziczonych po Joysie, i na krótko – wyobrażeń.
Bohaterem nowel jest Belacqua – postać z Czyśćca Dantego, skazana na trwanie w
swoistym letargu, z głową wtuloną między kolana, za niedbałe i pełne zaniedbań życie. Ta
embrionalna pozycja rodzi w nim osobliwą tęsknotę: „Chciałbym znów leżeć na plecach w
wiecznej ciemności łożyska” (przeł. Irena Kowalik) –wyznaje w pewnej chwili Belacqua, i
rozbudowany system kulturowych kontrapunktów, z jakich składają się doświadczenia jego
bohatera, odnosi pisarz do tego „punktu zerowego” doświadczeń człowieczych. William
Barret w studium Time of Need (New York 1973) zwraca uwagę, iż Dante nie rozpoznaje
swego bohatera aż do momentu, w którym ten się odzywa, a wtedy rozmowa nabiera
rumieńców, zatrąca o ironię, dowodzi, że człowiek ten musiał w swym ziemskim żywocie
wykazywać całkiem sporo intelektualnego wdzięku. Znaleźć zresztą można w tekście
Becketta wyraźne znamię samoidentyfikacji autora z Obłomowem z klasycznej powieści
Gonczarowa, symbolem biernej bezradności. Wszystkie te kody i szyfry literackie pozostają
jeszcze wyraźnie w sferze oddziaływania Joyce'owskiej techniki odniesień literackich, a
nawet surrealistycznych gier słownych.
Bohaterem (tytułowym) Murphy'ego jest osamotniony, całkowicie wyalienowany z
otaczającego go środowiska Irlandczyk w Londynie, odbywający swą – chciałoby się
powiedzieć słowami Andrzejewskiego – nieuniknioną drogę do unicestwienia (wypadek z
gazem) poprzez narastającą, zagęszczającą się wokół niego nicość. Oto typowa sytuacja
siedzącego na bujanym fotelu bohatera, jedna z łańcucha wyznaczającego jego powieściowy
los: „Przysłuchiwał się przez chwilę ciszy w słuchawce, potem upuścił ją na podłogę, na
powrót przymocował rękę do drążka i znów zaczął się kołysać. Powoli zaczynał się czuć
lepiej, poruszał się wewnątrz swego umysłu wśród światła i ciemności, które nie ścierały się
ze sobą, nie zmieniały, nie bladły i nie rozpalały, zapewne po to, aby się zespolić[...]. Bujanie
stawało się coraz szybsze, coraz krótsze, opalizujące światło znikło, krzyk w zaułku zamilkł,
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zmilkło też echo, ciało powoli się uspokajało. Wszystko odbywało się coraz wolniej, aż do
zatrzymania. Wkrótce jego ciało się uspokoi, wkrótce będzie wolny” (przeł. Irena Kowalik).
Trudno nie określić śmierci bohatera w finale powieści jako wyzwolenia właśnie,
uspokojenia, którego oczekuje i które jest właściwie istotną akcją utworu.
Druga (w kolejności powstania – ukazała się drukiem dopiero w roku 1953) powieść
Becketta ma również za tytuł nazwisko bohatera: Watt. Jej akcja toczy się na kafkowskiej
farmie niejakiego pana Knotta – z tym że nie ma w powieści właściwie żadnej akcji, z
niebywałą natomiast intensywnością snują się przez jej karty motywy ucieczki i
ukrzyżowania. Nie sposób zaprzeczyć, że stanowią one swoisty pogłos czy może nawet
odbicie doświadczeń z okresu okupacji Francji (powieść powstała w latach 1942–1943) i że w
szkicowy sposób powieść przedstawia sytuację egzystencjalną, będącą udziałem bohaterów
późniejszej, klasycznej już sztuki Becketta Czekając na Godota. Nie wnikając bliżej w
paralele między powieścią a dramatem ani też nie negliżując okoliczności znanych z biografii
pisarza (który dopomagał francuskiemu ruchowi oporu, za co uzyskał wysokie odznaczenie z
rąk generała de Gaulle'a), uwypuklić trzeba, że symbolika powieści wykłada się w
nazwiskach jej protagonistów; pisze Marek Kędzierski w szkicu „Samuel Beckett po latach”
(„Literatura na Świecie” 1981, nr 4): „Podróż Watta jest metafizyczna, ale zdaje się
bezowocna. Jego pytaniu « Co?» (« watt» = «what») odpowiada «Nic» albo «Nie» («Knott» =
« not» , «naught») albo «węzeł» (« Knot»)”.
Następne powieści Becketta krytycy zwykli wiązać w pewnego rodzaju cykl, a pisarz nie
potwierdzając ani nie odrzucając takiej interpretacji zgadza się na ich współobecność w
edytorskiej serii. Są to: Molloy (1950), Malone umiera (1952) i Nienazywalne (1953); po
napisaniu Watta, w drugiej połowie lat czterdziestych Beckett podejmuje zaskakującą i
zadziwiająco śmiałą decyzję: przestaje pisać po angielsku, przechodzi na francuski. Będzie w
latach późniejszych sam siebie przekładał z jednego języka na drugi, czasem jeszcze jakiś
nowo powstający utwór wyartykułuje po angielsku, ale żadnemu już swemu dziełu nie
przeznaczy egzystencji w jednym tylko języku. Wytłumaczy tę decyzję paradoksem,
brzmiącym po francusku właśnie szczególnie finezyjnie – en français, c'est plus facile d'écrire
sans style (po francusku łatwiej pisać bez stylu) – ale w istocie będzie to decyzja głęboko
dramatyczna: nie jest to w żadnym stopniu usiłowanie ekspatrydy „dostrojenia się” do
wybranej ojczyzny (Beckett, jak wiadomo, osiadł ostatecznie we Francji), lecz wyraz
rezygnacji z wszelkich ułatwień, upiększeń i fałszów nieuchronnie towarzyszących
swobodzie wypowiedzi językowej. Te powieści nie mogły być napisane w języku, który by
nie odbierał autorowi wszystkich prerogatyw „mistrza słowa”, musiały powstawać w bólu.
Molloy rozpoczyna się słynnymi, wielokroć cytowanymi zdaniami, które wykładają całą
właściwie sytuację egzystencjalną „człowieka Beckettowskiego”: „Jestem w pokoju mojej
matki. Teraz ja w nim mieszkam. Nie wiem, jak się tu dostałem. Może karetką pogotowia, w
każdym razie jakimś pojazdem. Ktoś mi pomógł. Sam bym nie potrafił [...]. Tak, teraz
pracuję, trochę jak dawniej, tylko że nie potrafię już pracować. Podobno to nie ma znaczenia.
Ja bym chciał mówić teraz o rzeczach, które mi pozostają, pożegnać się, wreszcie umrzeć.
Oni nie chcą. Tak, podobno jest ich dużo. Ale przychodzi zawsze ten sam. Zrobi pan to
później, powiada. Dobrze” (przeł. Maria Leśniewska). „Nie wiem”, „nie jestem pewien” – to
zwroty, które nasycą monolog Molloya z intensywnością nieomal obsesyjną – i skażą na
całkowite niepowodzenie owe podwójne poszukiwania, jakie stanowią o swoistej akcji tej,
bezakcyjnej jak wszystkie, powieści Becketta: Molloyowi nie uda się odnaleźć rodzinnego
miasta ani Moranowi odnaleźć Molloya.
Jeszcze bodaj bardziej bezbrzeżną rozpacz retrospekcji, daremność przypominania sobie
dawnych przeżyć i doświadczeń (które okazują się więcej niż „marnością nad marnościami”,
bo nicością), wypowiada powieść Malone umiera. Jej tytułowy bohater przywołuje na
pamięć: „Świat martwy, bez wody, bez powietrza. Takie są twoje wspomnienia. W dole
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kotliny z rzadka cień zwiędłego porostu. I noce trzystugodzinne. Najdroższa spośród jasności,
blada, wątła, najmniej próżna spośród jasności, rozlewa się! Ile mogła trwać? Pięć minut,
dziesięć? Tak, nie więcej, na pewno nie więcej. Ale mój skrawek nieba jeszcze nią lśni.
Kiedyś liczyłem, liczyłem, aż do trzystu, czterystu, i inne rzeczy też liczyłem, ulewy, dzwony,
szczebiot wróbli o świcie, liczyłem po nic, żeby liczyć, potem dzieliłem przez sześćdziesiąt.
To pozwalało spędzić czas, ja byłem czasem, jadłem wszechświat. Teraz już nie. Człowiek się
zmienia. Na starość” (przeł. Jacek Gąsiorowski).
W Nienazywalnym Beckett przekracza już właściwie trudną do nakreślenia granicę między
narratorem a autorem, wpada w ton osobistego wyznania o egzystencjalnym dramacie
człowieka będącego twórcą, twórcą słowa. Beckett powiedział kiedyś, iż przeraził się
własnych powieści, kreowanego w nich, zredukowanego do najprostszych formuł świata
nicości i beznadziei, i że to przerażenie skłoniło go do drugiej wielkiej zmiany, jakiej dokonał
w swym pisarstwie, po przerzuceniu się na inny język – do zajęcia się dramatopisarstwem.
Słowo obleka się tam bowiem w materię sceniczną, bardzo dla autora ważną, stąd mnogość i
dokładność didaskaliów w jego dramatach, stąd jego cierpliwe rozmowy z realizatorami i
aktorami, żeby zechcieli zrozumieć wszystkie elementy jego scenicznej wizji. Wskazywałem
już pępowinę łączącą Czekając na Godota z Wattem, można by dopatrywać się dalszych
powiązań między obu rodzajami pisarstwa uprawianymi przez Becketta, powiązań niekiedy
sięgających jeszcze do jego pisarskich początków: w Radosnych dniach krytycy odkryli cały
skomplikowany układ przytoczeń, parafraz i odniesień, rozbudowany jak w jego
młodzieńczej nowelistyce (i uchwytniejszy w angielskojęzycznej wersji utworu). Ale
dramaturgią Becketta zajmować się w tym miejscu nie będę; ograniczę się do stwierdzenia, iż
wykrystalizowała ona w pełni zasadnicze koncepcje filozoficzne autora, które cytowany już
William Barret wiąże z pewną tradycją: „Najbardziej przejmujący z mistyków
średniowiecznych, Mistrz Eckhart, w kazaniu poświęconym Kazaniu na górze, komentuje
werset: «Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem oni posiądą ziemię», pytaniem: któż
doprawdy jest ubogi duchem? Co to naprawdę znaczy być ubogi duchem? I ośmiela się
odpowiedzieć: być ubogi duchem, to znaczy «nie posiadać niczego, niczego nie widzieć i
niczego nie pragnąć». Beckett wydaje się daleki od jakichkolwiek związków z teologią
mistyczną, ale średniowieczna definicja ubóstwa duchowego ściśle określa jego postaci: nie
posiadają one niczego oprócz ubrań, w które są odziane; niczego nie wiedzą («to nie jest
pewne» – przewija się jak refren przez wszystkie jego rozchwiane monologi) i niczego nie
pragną (najprostsze ich czyny albo też to, co ludzie uważają za ich najprostsze czyny, stają się
niewykonalnymi zamiarami)”. Robert Langbaum (The Modern Spirit, London 1970)
dopatruje się natomiast u Becketta kartezjańskiej koncepcji jaźni, jako „zamkniętej skrzynki
odciętej nie tylko od innych jaźni, ale i od własnego ciała”.
Jeśli jednak dramatopisarstwo przyniosło Beckettowi pewną ulgę, oderwało go od
narastającej w jego powieściopisarstwie grozy swoistego samounicestwienia powołań
artystycznych w ich dotychczas uformowanej postaci, to była ta ulga doraźna i dość w istocie
pozorna. Dramaty Becketta wykreowały bowiem pewną liczbę postaci, sytuacji, zdarzeń, jak
gdyby dotykalnych, wyabstrahowanych wprawdzie i zalegoryzowanych, ale w większym
stopniu podległych prawom scenicznego ciążenia niż bohaterowie jego powieści podlegli
prawom powieściowej przyczynowości. Znaczące imiona tych scenicznych postaci stały się
pretekstem do moralistycznych i metafizycznych spekulacji krytyków. Postawę autora wobec
tych dedukcyjnych wnioskowań wydaje się trafnie charakteryzować krótki wywód, jaki Alan
Schneider umieścił jako motto do swoich wspomnień „Czekając na Becketta; kronika
osobista” („Literatura na Świecie” 1975, nr 5): „Nie staję po niczyjej stronie. Interesuję się
formą idei. Jest jedno wspaniałe zdanie u Augustyna: «Nie rozpaczaj: Jeden ze złoczyńców
został oszczędzony. Nie ośmielaj się: jeden ze złoczyńców został przeklęty» . To zdanie ma
wspaniałą formę. To jest forma, która odgrywa rolę” (przeł. Maria Chmielewska).
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I nie był to tylko chwyt retoryczny: ten niewiele o sobie mówiący, nie znoszący
wywiadów, wyznań ani autokomentarzy pisarz akurat w tym przedmiocie nie zawahał się
dość jasno wypowiedzieć swego nastawienia filozoficznego (bo odżegnał się oczywiście od
wypowiadania filozoficznych poglądów, stwierdzając, iż jest laikiem, nie uprawia filozofii
zawodowo); przywołując jako swą dewizę maksymę Demokryta z Abdery: „Nic nie jest
bardziej rzeczywiste niż nic” – buduje autor (w Watcie) inny znamienny wywód:
„... jedynym sposobem, w jaki można mówić o niczym, jest mówienia o tym tak, jak gdyby
było czymś, podobnie jak jedynym sposobem mówienia o Bogu jest mówienie o nim tak,
jakby był człowiekiem, czyli tym, kim z pewnością był niegdyś przez jakiś czas; i tak samo
jak jedynym sposobem mówienia o człowieku, nawet nasi antropologowie zdają sobie z tego
sprawę, jest mówienie o nim tak, jak gdyby był owadem” (przeł. Maria Chmielewska).
Teksty dramatów Becketta, czytane niejako „same w sobie”, z pewnością wykładają taki
właśnie punkt widzenia. Ale ich sceniczne istnienie obiektywizowało się w odbiorze
społecznym w sposób nie w pełni chyba autora satysfakcjonujący (nie udał się do Sztokholmu
po odbiór Nagrody Nobla w roku 1969 – Akademia Szwedzka uznała go za pisarza, który „w
nowych dla dramatu i prozy formach ukazuje wzniosłość człowieka w jego skrajnym
opuszczeniu”), skoro począwszy od drugiej połowy lat sześćdziesiątych w jego twórczości
dokonują się dwie istotne zmiany. Po pierwsze, pisarz wraca do prozy, i to do małych form,
nie przerastających ram tzw. novelli. Po drugie, w dramatopisarstwie odchodzi w zasadzie od
sztuk „pełnospektaklowych”, pisze krótkie słuchowiska i miniatury sceniczne. Pod względem
artystycznym wydaje się wracać do przekonań wyłożonych jeszcze u zarania pisarskiej
działalności, w eseju o Prouście, w którym stwierdził, iż „tendencja artystyczna nie jest
rozległą bujnością, lecz ograniczeniem. Sztuka to apoteoza samotności. Nie ma porozumienia,
ponieważ nie ma środków porozumienia”. Pod względem zaś intelektualnym te oparte na
zasadzie radykalnej redukcji „środków porozumienia artystycznego” utwory głoszą coraz
bezwzględniejszą negację wszystkich nawyków i uproszczeń myślowych, z jakimi zżyli się
ludzie, nie bez pomocy sztuki, świadczącej im przez stulecia dobre usługi polegające na
wpajaniu złudzeń i rozpowszechnieniu mitów. Tym właśnie heroicznym porywem Becketta,
wyrażającym się w jego późnej prozie i obrazującym sprzeciw wobec antropocentrycznego
rozumienia świata, zajmę się tu nieco szczegółowiej.
Wyraża się on na różne sposoby, od owego entomologicznego podejścia już nie tylko do
ludzi, ale do samego siebie, poczynając. W jednym z wcześniejszych utworów z cyklu
miniatur prozatorskich Niewypały narrator poddaje swoistemu wyosobnieniu swą esencję od
własnego jej bytu egzystencjalnego: „Poddałem się przed urodzeniem, inaczej to niemożliwe,
lecz narodziny musiały być, to był on, ja byłem wewnątrz, tak mi się to widzi, to on krzyknął,
on ujrzał dzień, ja nie krzyknąłem, ja nie ujrzałem dnia, niemożliwe, żebym miał głos,
niemożliwe, żebym miał myśli, a mówię i myślę, robię coś, co jest niemożliwe, inaczej to
niemożliwe, to on żył, ja nie żyłem, żył źle, przeze mnie, zabije się, przeze mnie, wypowiem
to, wypowiem jego śmierć...” (przeł. Piotr Kamiński i Antoni Libera).
Trudno określić ten punkt widzenia inaczej niż wywrócenie na nice koncepcji
„nieśmiertelnej duszy”, trudno nie odczytać w tym pragnieniu tęsknoty za odniesieniem życia
jednostki do jakiejś zgoła niemetafizycznej transcendencji pozwalającej jakoś to życie
usytuować w planie obiektywnym, ponadjednostkowym. To odrzucenie metafizycznej
transcendencji będzie widoczne we wszystkich, konsekwentnie podejmowanych próbach
wniknięcia w sens egzystencji bytów wykraczających poza horyzonty antropocentryczne;
zacznie się to wykraczanie od powrotu domniemań na temat życia psychicznego człowieka w
okresie płodowym lub też procesów psychosomatycznych dokonujących się w zmarłym wraz
z rozkładem jego zwłok w kostnicy. I nie będzie tu chodziło o żadne fantasmagorie w stylu
„życia po życiu” – uwaga pisarza skupi się na funkcjonowaniu receptorów zmysłowych czy
pewnych mechanizmów psychicznych w organizmie wytracającym energię, ale wypełnionym
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zapewne fluorescencyjnymi prądami będącymi wynikiem rozkładu. Dalszy krok powiedzie
autora ku domniemaniom o hipotetycznych zdolnościach percepcyjnych, pozwalających w
pewien sposób postrzegać świat, a zawartych w energii cząsteczkowej głazu albo piasku.
Odwraca Beckett w tych domniemaniach cały tradycyjny sposób widzenia świata
nieczłowieczego przez literaturę; podejmowała ona przecież nieraz w przeszłości próby
wniknięcia w psychikę zwierząt, ale zawsze „uczłowieczała” ją, antropomorfizowała obraz
świata zwierzęcego, patrząc na niego przez pryzmat człowieczy.
Daje to przejmujące wręcz skutki w odniesieniu do tego, co można by określić mianem
Beckettowskiej koncepcji człowieka. Lapidarna zwięzłość tych utworów prozatorskich,
redukcjonizm każący zrezygnować nie tylko z wszelkiej fabularyzacji, opisowości,
psychologizowania i wszystkiego właściwie, co stanowi miąższ prozy tradycyjnej, ale także
ze wszystkich rozbudowanych struktur narracyjnych, jakimi się charakteryzuje współczesna
Beckettowi proza awangardowa, sprawiają, że są to jakby kostycznie suche alegorie losu
ludzkiego wyłożone z całkowitą, bezbrzeżną dobitnością.
Poetycka koncentracja słowa przesuwa te późne, małe prozy Becketta na przeciwny wręcz
biegun w porównaniu z wczesnymi jego powieściami. Nie tylko dlatego, że tak zdecydowanie
likwiduje ich rozbudowaną (zdaniem niektórych krytyków – niekiedy nadmiernie) tkankę
narracyjną; przede wszystkim jednak dlatego, że zmienia klimat myślowy prozy Becketta. Z
tonu niepewności, powątpiewania, niemożności dokładnego uświadomienia sobie przez
narratora jego losu, przeszłości, logicznego, przyczynowo–skutkowego toku zdarzeń
przechodzi w świat kategorycznych orzeczeń („nigdy nie było nic prócz tego szarego
powietrza...”), sarkastycznych określeń („... genitalia wypełnione tyłek jedna szara masa
szczelina trzask wypełnione”), apodyktycznych rozstrzygnięć („Złudzeniem świt
rozpraszający złudzenia”). W innych małych późnych prozach Becketta spotykamy wręcz ton
sardonicznej makabreski (Dzyń rozwijający tę samą biopsychiczną „koncepcję człowieka”
zamyka się taką oto formułą wypowiadaną przez narratora niejako in articulo mortis: „dzyń
cisza hop skończone”).
Równie tragiczna jest Beckettowska koncepcja społecznego czy też mówiąc ściślej –
gatunkowego losu ludzkiego. Programową niejako alegorią wykładającą historiozoficzne
poglądy autora jest obszerniejszy nieco od uprzednio cytowanych utwór „Wyludniacze”.
Ukazuje on zbiorowisko ludzkie kłębiące się w cylindrycznym pomieszczeniu o
ograniczonych rozmiarach, w którego sklepieniu zdaje się przebłyskiwać jakieś światło, a
którego ściany boczne zawierają rozlokowane na różnych, niekiedy trudno dostępnych
wysokościach zagadkowe wydrążenia. Zachowania ludzkiej społeczności usytuowanej w tym
pomieszczeniu scharakteryzowane są i poklasyfikowane ze Swiftowskim wprost sarkazmem –
chciałbym dla zilustrowania przytoczyć kluczowy fragment tej charakterystyki:
„Od niepamiętnych czasów krąży pogłoska, albo lepiej, utrzymuje się idea, że istnieje
wyjście. Ci, którzy już w to nie wierzą, nie są bezwzględnie odporni, by nie uwierzyć na
nowo, zgodnie z wiadomym ujęciem, wedle którego, tak długo, dopóki obowiązuje,
zamieranie wszystkiego przebiega tu tak stopniowo i, by powiedzieć już wszystko, w sposób
tak bardzo falowy, że uszłoby nawet uwagi obserwatora z zewnątrz. Wszyscy, którzy zostali
wierni temu staremu wierzeniu, dzielą się pod względem poglądu na temat istoty wyjścia i
jego umiejscowienia na dwie zasadnicze grupy nieprzeciwstawne sobie. Według jednych, nie
może być nic innego, jak tylko tajemne przejście, biorące początek w jednym z tuneli i
prowadzące, jak powiada poeta, ku schronom natury. Drugim marzy się właz, ukryty w
środku sufitu, otwierający drogę do komina, przez który miałyby jeszcze świecić słońce i inne
gwiazdy. Zmiany poglądów są bardzo częste w obydwie strony i nieraz bywa, że ktoś, kto
wierzy w danym momencie wyłącznie w tunel, już w chwilę potem, z tą samą mocą, wierzy
we właz, a jeszcze zaraz znów sobie przeczy. Niemniej jest faktem, że z tych dwóch wyznań
pierwsze wygasa na rzecz drugiego. Jednakże w sposób taki powolny, taki bezładny oraz,
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rzecz jasna, tak niewidoczny w sferze zachowań obydwu grup, że dostrzec go można tylko
znając sekrety bogów. Taki kierunek zmian leży w logice rzeczy. Bo ci, którzy wierzą w
przejście, w jakie wprowadzałby tunel, zawsze mają możliwość, nawet gdy o tym nie myślą,
spróbować je odkryć samemu. Tymczasem wyznawcom włazu pokusa taka nie grozi,
ponieważ środek sufitu znajduje się poza zasięgiem. W ten sposób wyjście, nim się znalazło,
wędruje z wolna z tunelu na sufit. Tyle na pierwszy rzut oka o tym wierzeniu, tak dziwnym, i
samym w sobie, i ze względu na wierność, jakiej mu dochowuje tyle opętanych serc. Jego
daremny promyk zgaśnie im pewnie ostatni, przy stałym założeniu, że ma ich pochłonąć
ciemność” (przeł. Antoni Libera).
Można dopatrzyć się w tej metaforycznej wykładni dwóch zasadniczych postaw człowieka
wobec świata – postawy kontemplacyjno–irracjonalnej i postawy empiryczno–pragmatycznej;
i można doczytać się ironii w ocenie rozpowszechniających się współcześnie pokus
metafizycznych. Ale trzeba też wtedy dostrzec, że podział ten obejmuje wyłącznie tych,
którzy nie okazali się „bezwzględnie odporni” na przekonanie, iż istnieje wyjście. Sam
narrator, ponad wszelką wątpliwość uosabiający autora w tym utworze, wydaje się lokować
siebie samego poza tymi dwiema grupami – nie daje on niczym powodu do przypuszczeń, że
sam w istnienie wyjścia wierzy. O sobie, o swojej sytuacji powie dobitnie w wierszu „Nijak”:
tam i sam w półmroku z Wewnętrznego
do zewnętrznego półmroku
z nieprzeniknionego siebie do nieprzeniknionego
nie–siebie
nijak ...
(przeł. Antoni Libera).

Ta najostateczniejsza chyba z wypowiedzianych przez literaturę wieku XX niewiara,
rozpacz egzystencjalna wyraziła się w prozie Becketta w sposób artystycznie niepowtarzalny,
choć bynajmniej niejednolity. Cytowany już parokrotnie William Barret szkicuje nawet
śmiałą koncepcję rozwoju artystycznego powieści Becketta, ich ewolucji przebiegającej na
podobieństwo form muzycznych. „Wczesny Murphy – pisze – oferuje nam zwyczajową
diatonię powieściową, choć wypunktowaną przez kilka prawdziwie nowoczesnych
dysonansów i przez orkiestrację; Molloy jest politonalny; ale w Malone umiera osiągamy stan
atonalności, który jest tak wysoko rozwinięty w Nienazywalnym, że czytając tę powieść
doświadczamy, podobnie jak przy niektórych utworach muzyki atonalnej, prawdziwego
wzmożenia intensywności, nie wiodącego ani w przód, ani wstecz, lecz pogłębiającego swe
własne początki”. Jeśliby się trzymać tej muzycznej paraleli, późne prozy Becketta kojarzyć
by wypadało zapewne z muzyką konkretną.
Ściślejsze wszakże wydają się uwagi Barreta tyczące się redukcjonizmu narracyjnego
późnego Becketta, jego algebraicznych już właściwie formuł językowych. Stwierdza krytyk:
„Można by dowieść, że dzieło takie, które używa języka do rozbicia języka, które cierpi od
spazmów słownych w beznadziejnym poszukiwaniu milczenia, jest wewnętrznie sprzeczne.
Ale być może sprzeczne wewnętrznie jest także życie oraz tak bliski mu język, który dzieli z
nim ten kontradykcyjny charakter. W każdym razie milczenie wyrazić można tylko poprzez
język. W istocie, milczenie może w ogóle zaistnieć wyłącznie poprzez język. Gdyby nie było
języka, nie mogłoby być nieobecności fal dźwiękowych na tym świecie i nie mogłoby być
milczenia [...]. I na odwrót, bez tego milczenia zanika rzeczywisty język [...]. Niepotrzebne są
dalsze słowa, «reszta jest milczeniem» [...]. Milczenie zajmuje centrum języka, nie jego
obrzeża. Z językiem i milczeniem jest tak, jak z Bytem i Niebytem –istnieją poprzez
wzajemne odniesienia. Nienazywalne wydaje się wprowadzać w tę strefę ciszy, która krąży
wokół i przenika każde ludzkie życie”. Jeśli ta interpretacja obejmuje powieści Becketta, jego
późne małe prozy wydają się już chyba esencją owej ciszy zapadającej u kresu istnienia życia.
159

Ta filozofia pisarska – odrzucająca wszystko, czego człowiek dotąd bronił, łącznie z jego
antropocentrycznymi uroszczeniami –wiedzie więc ku maksymalnemu redukcjonizmowi już
nie tylko technik narracyjnych i stylu, ale języka jako takiego. W ten sposób, startując w
kręgu Joyce'owskim, umieścił się Beckett dokładnie na antypodach tamtego świata
artystycznego, świata wirtuozerii słownej, dezynwoltury językowej prowadzącej przecież (w
Finnegans Wake) do autonegacji języka ludzkiego w jego historycznie uformowanej postaci.
Sam określił tę przeciwstawność bardzo precyzyjnie (w wywiadzie udzielonym Israelowi
Shenkerowi; cytuję za szkicem Marka Kędzierskiego „Samuel Beckett po latach”): „Joyce im
więcej wiedział, tym więcej mógł. Jako artysta dążył do wszechwiedzy i wszechmocy. Ja
pracuję wśród niemocy i niewiedzy. Nie sądzę, aby niemoc była właściwie wykorzystana w
przeszłości”. Ale po tym określeniu swego przeciwstawnego nastawienia pisarskiego poszedł
chyba dalej jeszcze – i doszedł do zanegowania antropocentrycznego rozumienia literatury,
do próby uchwycenia słowem owej ciszy wokół człowieka, totalnej i nieuniknionej, którą
człowiek usiłuje zakląć swym wątłym głosem i która go pochłania bez reszty.
Tę jego zasługę miał z pewnością na myśli Harold Pinter wyrażając się bez ogródek o
istocie postawy pisarskiej Samuela Becketta: „Jest on najodważniejszym, najbardziej
bezlitosnym spośród współczesnych pisarzy i im bardziej wpycha mi nos w gówno, tym
bardziej jestem wdzięczny. On nie pierdoli mi głupot, nie oszukuje mnie, nie puszcza do mnie
oka, nie narzuca mi na nic recepty ani drogi, ani objawienia, nie podsuwa mi miski pełnej
okruchów chleba, nie sprzedaje mi niczego, czego ja nie chcę kupić, on w ogóle nie dba o to,
czy ja to kupię, czy nie, nie zaklina się. W porządku, kupię jego towar, jego haczyk, żyłkę i
ciężarek, bo on nie zostawia za sobą kamieni nie przewróconych, u niego żaden robak nie
zostaje samotny. On wydaje na świat piękne rzeczy. Jego dzieło jest piękne” (przeł. Maria
Chmielewska).
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Międzysłowie XXVI
Pojawiło się wszakże w drugiej połowie kończącego się wieku zjawisko literackie o
wszelkich cechach nowego prądu artystycznego, tworzonego zbiorowym wysiłkiem całego
zastępu pisarzy. Każdy z nich zachowywał oczywiście swą indywidualną odrębność,
pozostawał sobą niepowtarzalnym, ale w swych równolegle prowadzonych poszukiwaniach
artystycznych reprezentowali oni niejako wspólną konstelację kulturową. Jeden z nich –
Gabriel Garda Marquez (ur. 1928) – dostał Nagrodę Nobla (1982), ale opinia literacka
przyjęta ją zgodnie jako wyróżnienie dla całej owej konstelacji, dokonującej swoistego
odmłodzenia, „odrodzenia” klasycznego powołania literatury, jakim było opisanie świata,
ujrzenie go nowymi, uwolnionymi od wszelkich łusek i starczej zaćmy oczyma.
Historia zaczęła się od słynnego już dziś wstępu Jeana Paula Sartre'a do ułożonej przez
Leopolda Sedara Senghora i wydanej w Paryżu w roku 1948 „Anthologie de la nouvelle
poesie negre et malgache”. Wstęp nosił tytuł „L'Orpheo negro – Czarny Orfeusz” i stał się
hasłem wywoławczym nowego prądu czy raczej nowej filozofii literatury. Antologia Senghora
– po dzień dzisiejszy jednego z najświetniejszych poetów frankofońskiej Afryki, a zarazem
członka Akademii Francuskiej – odkryła nową konstelację poetycką: twórczość murzyńską
inspirowaną bogatymi źródłami tradycji i kultury afrykańskiej (a także owym specyficznym
poczuciem „negritude” stworzonej wcześniej jeszcze przez Aime Cesaire'a, autora
programowego zbioru „Cahier d'un retour au pays natal”). Ujawniło się w tej antologii w
szerokim zakresie zjawisko nie mające precedensu: poeci murzyńscy i malgascy przetworzyli
francuszczyznę, wydobywając z niej nowe zupełnie (odbiegające zarówno od
skonwencjonalizowanego języka literackiego, jak i od językowych dewiacji awangardowych
reformatorów i „buntowników”), wywiedzione z innego zgoła sposobu odczuwania i
kojarzenia, z innego dziedzictwa kulturowego, możliwości ekspresyjne. Okazało się, że język
francuski jest nie tylko praktycznie użytecznym środkiem porozumiewania się (lingua franca)
ludzi zespolonych murzyńskim losem, choć mających przecież głęboko zróżnicowane i wysoce
odrębne rodowody i tożsamości narodowe, etniczne i tym samym językowe – ale że jest tą
barierą, ta granicą oporu, której pokonanie wyzwala wielki potencjał inwencji, wynalazczości
i twórczości językowej, wdzierającej się coraz głębiej w „nienazwane”.
Dla ścisłości dodajmy, że Sartre dostrzegł to zjawisko, proklamował jego doniosłość, ale
pod względem językowym nie w pełni je zrozumiał. Był to „heroiczny” skądinąd okres jego
myśli filozoficznej, skupiającej się na problemach samoidentyfikacji narodowej człowieka,
prawa każdej narodowości i grupy etnicznej do takiego samookreślenia, zniesienia wszelkich
ograniczeń i zakłamań tego procesu. To w tym także czasie powstają klasyczne już
„Rozważania o kwestii żydowskiej”, dogłębnie demaskujące antysemityzm nie tylko jako
projekcję szukającej samopotwierdzeń „świadomości negatywnej”, właściwej postawom
nieautentycznym i niedojrzałym, ale także jako sprawcę osobliwego „kompleksu
żydowskiego”, skłonności do obronnego samozaparcia się prześladowanych (i to w obu
znaczeniach tego wyrazu: zarówno ukrywania swej tożsamości, jak i rozwijania tych cech
negatywnych, które się przypisuje członkom zbiorowości dyskryminowanej). Nikt nie powinien
wyrzekać się swej tożsamości, niemoralne i niegodne człowieczeństwa są wszelkie
popychające ludzi do tego wyrzekania się naciski. Tu, w myśli Sartre'owskiej, tkwi korzeniami
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późniejszy ruch wyzwoleńczy czarnych Amerykanów z ich hasłem „czarne jest piękne”, tu
zawiera się arsenał nąjcelniejszych argumentów przeciw rasizmowi i wszelkim odmianom
trybalistycznych uprzedzeń i nacjocentrycznego kołtuństwa.
„Czarny Orfeusz” splata się z „Rozważaniami o kwestii żydowskiej” w nierozłączną
całość myślową. Jest wspaniałym, porywającym hołdem złożonym innemu sposobowi
odczuwania i myślenia, jest peanem na cześć całkowitej odnowy języka i to nie tyle przez
nowotwory, ile przez odwrócenie na nice wszelkich konotacji znaczeniowych wyrazów
zakrzepłych już i skostniałych w języku tradycyjnym, przez zrewolucjonizowanie frazeologii, a
także składniowych reguł szkolnej francuszczyzny. Dość wspomnieć jeden tylko wyraz–klucz:
czerń właśnie, w tradycyjnej poezji francuskiej (i europejskiej) symbolizuje żałobę, smutek,
grozę – dla Murzynów kolor radości, dumy, nadziei, przywołujący noc, porę wytchnienia i
zabawy, a nie grzechu i śmierci.
Wszystko to Sartre dostrzegł – i uląkł się jakby własnego okrycia. Poszerzenie i
zrewolucjonizowanie francuszczyzny, które się w tej poezji dokonało, uznał za etap tylko w jej
rozwoju, etap wymuszony przez kolonializm: język francuski poetów afrykańskich skłonny był
uważać za dziedzictwo epoki kolonialnej. Było to zapewne zrozumiale w roku 1948 (właśnie
wtedy korpus ekspedycyjny francuski rozprawiał się z malgaskim powstaniem narodowymi),
ale jest już naiwnym archaizmem dzisiaj. Język francuski pozostał najwłaściwszym,
najbardziej własnym narzędziem literackiej ekspresji dla Senghora i wielu innych poetów
afrykańskich, dla wielu prozaików Afryki frankofońskiej (jak choćby Ouologuem – wybitny
powieściopisarz i filmowiec z Senegalu), dla powieściopisarzy maghrebskich, z Katebem
Yacine'em i Mohammedem Dibem na czele. Podobnie język angielski stał się
najstosowniejszym narzędziem ekspresji literackiej dla Wole Soyinki, Alexa La Gumy,
Ezehiela Mphlele, Amosa Tutuoli, Gabriela Okary. Chinua Acheby, Petera Abrahamsa i
wielu innych. Znów bowiem okazało się, że szkolna angielszczyzna umiera nie na rzecz
ośmieszonej przez tępych rutyniarzy pidgin English, angielszczyzny kuchennej, ale swoistego,
wspaniałego języka o bogatej, nowej leksyce i frazeologii, kapitalnej idiomatyce, odświeżonej
elastyczności syntaktycznej. Jeśli dodamy do tego zjawiska zachwycające wzbogacenie
ruszczyzny za sprawą Czingiza Ąjtmatowa z jednej, a Wasyla Bykowa z drugiej strony,
wprowadzenie w język Tołstoja i Dostojewskiego doświadczenia kulturowego niewyczerpanie
bogatej mozaiki etnicznej Azji Środkowej, stwierdzimy chyba ponad wszelką wątpliwość, że
tzw. języki światowe stały się naprawdę wspólną własnością i wspólnym dorobkiem tych, co
się nimi – z własnego wyboru artystycznego – posługują. Przypomina się tu Joseph Conrad,
pierwszy właściwie z niekonwencjonalnych reformatorów angielszczyzny i pierwszy
„przybysz”, wnoszący do literatury angielskiej własne, odrębne dziedzictwo kulturowe.
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Cervantes
„realizmu magicznego”
Wielkich pogromców europocentryzmu spotkało inne jeszcze zaskoczenie. Oto bowiem
nie tylko główne języki europejskie utrwaliły swą pozycję jako pole doświadczalne dla
nowych idei, treści i pomysłów literackich, ale także kultura europejska zdaje się
zachowywać funkcje wspólnego dla całej ludzkości klucza, dzięki któremu rozumieją się i
zbliżają do siebie nawzajem kultury i mitologie tak krańcowo od siebie odległe, że właściwie
do siebie nieprzystawalne. Japończyk pojmuje doświadczenie latynoskie, a Murzyn odnajduje
kuzyna w australijskim Aborygenie za pośrednictwem i języka, i systemu pojęć, systemu
archetypów i norm pojęciowych stworzonego na tym małym przylądku kontynentu
euroazjatyckiego, który miał odwagę sam siebie zanegować, odmówić sobie prawa do
nadrzędności, by wypracować uniwersalistyczny kod porozumienia międzykulturowego .
„Boom latynoski” zaczął się od prowadzonej w Paryżu przez Rogera Caillois serii
wydawniczej „Croix du Sud”, pod auspicjami „Collection Lettres Nouvelles”. Dzięki owej
serii literatura tego kontynentu po raz pierwszy właściwie ukazała Europie swe oblicze jako
pewne zjawisko ogólne, a nie mechaniczna suma poszczególnych, wyodrębnionych
fenomenów literackich. Znano uprzednio w świecie, znaliśmy też i w Polsce sporo takich
zjawisk, odbieranych i traktowanych niejako z osobna, co najwyżej w ich bezpośrednim
kontekście narodowym. Brazylijczyk Jorge Amado i Meksykanin Augustin Yáñez, Chilijczyk
Pablo Neruda i Gwatemalczyk Miguel Angel Asturias, a także Kubańczycy José Marti i Alejo
Carpentier byli dla nas „pojedynczymi” pisarzami, których zaliczaliśmy do ich narodowych
literatur, nie usiłując doszukać się w ich twórczości niczego wspólnego, co dałoby się uznać
za cechę charakterystyczną literatury całego kontynentu, obejmującego dwadzieścia jeden
krajów i przynajmniej dwa obszary językowe, hiszpański i portugalski (nie mówiąc już o
indiańskim keczua, o francuszczyźnie Patricka Chamoiseau i angielszczyźnie Dereka
Walcotta oraz Vidiadhara S.Naipaula z rejonu Morza Karaibskiego i Antyli). Nie dawała też
podstaw do takich generalizacji twórczość trójcy najwybitniejszych prozaików
latynoamerykańskich, Argentyńczyków Jorge Luisa Borgesa, Julia Cortázara i Ernesta
Sábato, którą zaczęliśmy poznawać w początku lat sześćdziesiątych; każdy z nich jawił się
nam jako odrębna indywidualność artystyczna, niejako „sam dla siebie”. Podobnie rzecz się
miała z kubańczykiem Alejo Carpentierem.
Ze świadectwa zawartego w słynnym eseju wspomnieniowym Jose Donoso „Moja osobista
historia boomu” (drukowanym najpierw w „Literaturze na Świecie”, a potem wydanym w
latynoskiej serii Wydawnictwa Literackiego w 1972 roku) wynika zresztą, że i w samej
Ameryce Łacińskiej traktowano do niedawna osobno „powieść chilijską”, „powieść
urugwajską” czy „meksykańską” – krążenie utworów między poszczególnymi krajami
kontynentu było nad wyraz niemrawe i odbywało się zazwyczaj głównie poprzez Europę, a
mówiąc ściślej, poprzez dawną metropolię hiszpańską.
Tymczasem –jak wspomina Donoso – pojawiło się pismo „Mondo Nuevo”, na którego
łamach sformułowano w latach sześćdziesiątych cały właściwie program pisarski i
przedyskutowano wszystkie istotniejsze doświadczenia estetyczne, intelektualne i moralne
nowego pokolenia pisarskiego, któremu przypadło w udziale zmienić sytuację artystyczną w
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literaturze latynoskiej – i zmienić sytuację tej literatury w świecie, pokolenia, które stworzyło
„realizm magiczny”.
Definicji tego zjawiska artystycznego proponowano wiele, ale najlepsza dla naszych
potrzeb wydaje się ta, którą Akademia Szwedzka uzasadniła przyznanie nagrody
Márquezowi, podkreślając, iż w jego powieściach i nowelach „elementy fantastyczne i
realistyczne łączą się w złożony świat poezji, odbijającej życie i konflikty całego
kontynentu”. Dołączymy do niej definicje badacza; E.Anderson Imbert (w studium El
realismo magico, Caracas 1976 – cytuję za szkicem Adama Elbanowskiego „Márquez: od
realizmu magicznego do ironii magicznej”, „Literatura na Świecie” 1983, nr 9) powiada, że w
prozie o tym charakterze artystycznym „narrator zamiast przedstawić magię, jakby była
realnością, ukazuje rzeczywistość tak, jakby była magiczna [...]. Taktyka pisarska polega tu
na wytworzeniu aury nadnaturalności, bez odrywania się od natury, zmierza do
zdeformowania rzeczywistości”. Charakterystyka ta wydaje się w pełni odnosić do takich
utworów Márqueza, jak Sto lat samotności (1957), Kronika zapowiedzianej śmierci (1980) i
Generał w labiryncie (1989), a także do Zielonego domu (1966) Mario Vargasa Llosy, obu
klasycznych już książek Juana Rulfo Pedro Paramo (1955) i Równina w płomieniach (1953)
czy Raju Lezamy Limy (1966). Nie odtwarzają one bynajmniej z zewnątrz, z postronnego
(choćby i najbardziej przychylnego) punktu widzenia zjawisk z pogranicza magii czy
fantastyki (taką postawę wydają się zajmować Borges i Cortázar), nie starają się
rekonstruować sposobów i dróg myślenia magicznego; starają się utożsamiać z tym
myśleniem i odczuwaniem i wyrazić je niejako „od środka”.
Napisałem: starają się, a nie jest to chyba ścisłe w odniesieniu do Limy czy Rulfo, którzy
są – jeśli tak wolno powiedzieć –urodzonymi „realistami magicznymi”, są jako pisarze
wytworem tego sposobu pojmowania i wyrażania świata, są emanacją kultury tego
kontynentu. A ten kontynent to przecież amalgamat najróżnorodniej szych tradycji i
pierwiastków kulturowych, cywilizacyjnych i obyczajowych: folkloru indiańskiego (bogatego
zwłaszcza w Meksyku czy Peru, dziedziczących tradycję Azteków i Inków), folkloru
negroafrykańskiego (rozrośniętego zwłaszcza w Brazylii i basenie Morza Karaibskiego),
hiszpańskiej „powieści gauchowskiej”, wyrosłej wprost z oralnej literatury białych pasterzy
wypasających bydło na niezmierzonych pampasach, i przerafinowanej kultury hiszpańskiej
baroku, który na meksykańskiej prowincji zdołał przebyć wszelkie właściwie stadia
manieryzmu i degeneracji. Dodajmy do tego załamane echa francuskiej kultury
oświeceniowej na Karaibach i pogłosy wolnościowych idei Wielkiej Rewolucji, a także
napromieniowanie gwałtownie rozwijającą się kulturą północnoamerykańskich gringos,
niosącą bardzo różne pierwiastki (obok znienawidzonej przez świadomych Latynosów
komercjalizacji – także i fascynujący wpływ Williama Faulknera, bez którego nie sposób
wyobrazić sobie „latynoskiego boomu” w jego realizowanej historycznie postaci), i wreszcie
echa rewolucji radzieckiej oraz radzieckiego wkładu w zwycięstwo nad hitleryzmem,
szczególnie żywe na przykład w Indiach Zachodnich, gdzie schroniło się wielu uciekinierów z
wojennej Europy – a uzyskamy przybliżony tylko obraz tej mozaikowej kompozycji, jaką
stanowi kultura latynoska.
Rzecz jasna, kultura ta warunkuje sposób reagowania na świat i myślenia o świecie ludzi
przez nią uformowanych i nie może pojawić się żadna forma literatury realistycznej o tych
ludziach, która tej prawdzie uchybi. Pierwszy bodaj pojął to Meksykanin Juan Rulfo (1918–
1986), który w niby to powieści, a ściślej mówiąc –cyklu opowiadań Pedro Paramo (a także
w książce o bliźniaczym charakterze artystycznym – Równina w płomieniach) utożsamił się
do końca ze swym bohaterem, spojrzał na świat jedynie i tylko jego oczyma. Wystarczy
porównać prozę Rulfo z „klasycznie epicką” powieścią Ciro Alegrii Świat jest daleki i obcy,
ujętą jeszcze jakby z zewnętrznego, chciałoby się powiedzieć: etnograficznego punktu
widzenia (sztampowo etnograficzną postawę reprezentuje na przykład Jose Maria Arguedas,
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autor znanych u nas Głębokich rzek, opisujących „obyczaje i zwyczaje indiańskich
aborygenów”), aby pojąć, jak przełomowa była ta zmiana punktu patrzenia. Powstał dzięki
niej nowy rodzaj fantastyki – nie odczuwa się jej jako zmyślenia czy stylizacji, jest ona
swoistą prawdą, swoistym, właściwym dla tych ludzi sposobem widzenia, odczuwania i
rozumienia świata. Jest to więc rzeczywisty realizm, a w odniesieniu do świata wewnętrznego
ludzi, których myślenie formowało się w kulturze totemicznej i ma w dużym stopniu
charakter nieracjonalny, magiczny – ów „realizm magiczny” staje się właściwie w pełni
psychologicznie i intelektualnie uwierzytelniony.
Takie właśnie nastawienie poznawcze skłonniśmy też przypisywać Márquezowi, ba! Sto
lat samotności zaklasyfikowano już jako kanoniczne ucieleśnienie artystyczne literatury
„realizmu magicznego”. Fala interpretacji dzieła Marqueza, która przelała się po jego
Nagrodzie Nobla w roku 1982, taką właśnie najczęściej prezentowała ocenę i charakterystykę
jego rodowodu artystycznego. Co więcej, sam autor Stu lat samotności wydaje się ku takiej
autocharakterystyce skłaniać. „Życie codzienne – wyznał kiedyś w rozmowach–wywiadach z
Plinio Apuleyo Mendozą – w Ameryce Łacińskiej świadczy o tym, że rzeczywistość obfituje
w nadzwyczajne zjawiska [...]. Rejon Karaibów nauczył mnie akceptować nadnaturalność
jako coś, co tworzy nasze życie codzienne” (przytaczam za cytowanym już szkicem Adama
Elbanowskiego). I dalej: „Historia Karaibów jest wypełniona magią”... I wszystko w dziele
Marqueza wydaje się świadczyć o jego najgłębszym nią zadziwieniu, genetycznym niejako z
nią zrośnięciu.
A jednak stwierdzić wypada najpierw, że nie cała twórczość Márqueza pod tę formułę daje
się podciągnąć – i nie mam na myśli bynajmniej eseistyki świadczącej o kartezjańskiej wręcz
dyscyplinie umysłowej autora czy nader „trzeźwej” publicystyki politycznej tego światowca,
wieloletniego korespondenta prasowego w wielkich metropoliach świata, ale na przykład tak
klasycznie „empirystyczną” jego powieść jak Nie ma kto pisać do pułkownika. Po wtóre zaś w
Stu latach samotności, owej biblii „realizmu magicznego”, jest coś, co ją odróżnia od
utworów Limy i Rulfa, które są same w sobie manifestacjami pisarskimi „realizmu
magicznego” i nie muszą się starać o nadanie mu właściwej i skutecznej artykulacji
artystycznej: powieść Márqueza charakteryzuje się pewnym „naddatkiem świadomości”
autorskiej, który sprawia, iż wyczuwamy, że autor przerasta niejako swoim poznawaniem i
odczuwaniem świat pojęć, wyobrażeń i wzruszeń, jaki wyraża, i przerasta formułę
artystyczną, w jakiej dokonuje tej ekspresji, że się nią w pewien sposób bawi. To właśnie miał
na myśli Adam Elbanowski, kiedy Sto lat samotności nazwał „antypowieścią realizmu
magicznego”, kiedy odsłonił subtelnie wtopioną w ten utwór tkankę dystansującą ironii, a
także misterną, wielowarstwową sieć odniesień, trawestacji i aluzji literackich, tworzącą
swoisty pastisz powieści „realizmu magicznego”, finezyjną grę literacką z Carpentierem,
Fuentesem, Cortázarem, Borgesem – grę o wyciągnięcie z konwencji „realizmu magicznego”
ostatecznych konsekwencji intelektualnych i artystycznych.
Jeśli tak jest (a sądzę, że tak jest w istocie), to Sto lat samotności byłoby w dziejach
powieści „realizmu magicznego” tym, czym Don Kichot był w dziejach powieści rycerskiej:
dokonaniem najwyższym, najpełniejszym i najgłębszym – a zarazem ostatnim, sumą
artystyczną tego zjawiska. Nic ponad to, co zostało w nim wyrażone, nie można już
wypowiedzieć. Tym pewnie tłumaczyć należy pewne słabnięcie „latynoskiego boomu”, a
mówiąc ściślej, wysychanie tego odświeżającego prozę światową gejzeru, jakim na początku
drugiej połowy wieku była powieść „realizmu magicznego”.
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Międzysłowie XXVII W ostatnich latach pojawiły się i w angielskim, i we francuskim obszarze językowym
postaci pokrewnych Latynosom i ich młodzieńczej dynamice twórczej reformatorów i
odnowicieli prozy.
W literaturze angielskojęzycznej rozwinęła się tzw. literatura postkolonialna. W roku 1977
zadebiutował powieścią zatytułowaną „Mroczne krainy” John M. Coetzee (ur. 1940), uznany
później za najwybitniejszego prozaika południowoafrykańskiego. W prozie swej w nader
sugestywny sposób odtwarza on napięcia międzyrasowe, charakterystyczne dla tego
multietnicznego kraju; okolicznością rzucającą ciekawe światło na proces formowania się
osobowości twórczej tego pisarza jest fakt, że wywodzi się on ze środowiska tzw.
Afrykanerów, używających dialektu potomków dawnych kolonistów niderlandzkich. Angielski
jest więc dla tego pisarza językiem nabytym – co sprawia, że używa go z wymagającą
prawdziwej nadświadomości językowej maestrią, odświeżającą – podobnie jak cała literatura
postkolonialna – ekspresyjne techniki tego języka.
Za najwybitniejszego przedstawiciela literatury postkolonialnej uważa się ogólnie Salmana
Rushdiego (ur. 1947), urodzonego w Bengalu, a wychowanego i uformowanego w Anglii
pisarza, wywodzącego się z islamskiej rodziny hinduskiej, pochodzącej z Kaszmiru. W
najlepszych swych powieściach – „Dzieci północy” (1981) i „Wstyd” (1983) – z
nieporównaną świeżością i siłą stylistyczną (zrodzoną z miłosnego nieomal obcowania z
językiem przyswojonym, jakim była dla niego angielszczyzna) analizował Rushdie to swoje
multietniczne dziedzictwo kulturowe, poszukując wspólnego mianownika, do którego dałoby
się sprowadzić dwie zantagonizowane ze sobą, a po równi mu drogie tradycje kulturowe
Indii: islamską i hinduistyczną – i odnajdywał ten wspólny mianownik w uniwersalistycznym
kodzie etycznym i estetycznym kultury europejskiej.
W późniejszej powieści „Szatańskie wersety” (1988) Rushdie podjął polemikę z
integrystycznym fanatyzmem islamskim – co naraziło go na wyrok śmierci, wydany (pod
zarzutem popełnienia ,,świętokradztwa”) przez Chomeiniego, wyrok do dziś (na szczęście!)
nie wykonany, ale nadal (na nieszczęście!) podtrzymywany przez następców imama.
Najostrzejszy to w omawianym okresie przejaw restrykcyjnej polityki wobec „niepokornych”
pisarzy.
W pewnym sensie polemiczną pozycję wobec Rushdiego zajął inny wybitny pisarz,
zaliczany do literatury postkolonialnej, Michael Ondaatje (ur. 1949), wychowany w rodzinie
wywodzącej się z Cejlonu, który dzieciństwo spędził w Anglii, a osiadł w Kanadzie i tamże
zaliczany jest do najwybitniejszych prozaików tego kraju. W rozsławionej obsypanym
Oscarami filmem powieści „Angielski pacjent” (1992) wykreował bohatera, który najpierw
poznaje wszystkie najszlachetniejsze wartości obyczajowości i kultury europejskiej, przede
wszystkim brytyjskiej, potem zaś, po atomowej zagładzie Hiroszimy, rzuca swym białym
przyjaciołom w twarz oskarżenie, skierowane przeciw rasie białej, iż to kolorowym ludziom
zgotowała tę zagładę. W dyskusji o uniwersalistycznych funkcjach kultury europejskiej, które
nastąpiły po ryczałtowych potępieniach europocentryzmu, to przypomnienie
odpowiedzialności, ciążącej na najwyżej zorganizowanych krajach świata, zabrzmiało
godnie, a kultura europejska doczekała uznania swych kanonicznych wartości.
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Literaturę postkolonialną zwykło się wiązać z angielskim obszarem językowym, a nawet
wręcz z piśmiennictwem angielskim, gdyż większość jej twórców zamieszkuje w Anglii właśnie
i wywodzi się z dawnych kolonii brytyjskich. Ale pokrewne zjawisko zarysowało się również w
obszarze języka francuskiego. Jego czołowym przedstawicielem jest Patrick Chamoiseau (ur.
1953), piewca kultury świata kreolskiego, autor wyróżnionej nagrodą Goncourtów powieści
„Texaco” (1992), ukazującej z epickim rozmachem i feerycznością obrazowania pokrewną
realizmowi magicznemu Latynosów półtora stulecia multietnicznej historii Martyniki. I tak,
jak kiedyś – w połowie wieku – poezja wywodząca się z Afryki odświeżyła i odrodziła język
poezji francuskie), tak dziś dynamika pisarska Chamoiseau odmładza francuskojęzyczną
prozę.
Z literaturą postkolonialną spowinowacona jest też do pewnego stopnia nowa proza
angielska. Po części dlatego, że kilku pisarzy wywodzących się z dalekich krajów – także tych,
które nigdy nie były angielskimi koloniami – osiadło w Anglii i wtopiło się w angielską
kulturę literacką. Najwybitniejszym ich przedstawicielem jest Kazuo Ishiguro (ur. 1954),
autor powieści „Malarz świata ułudy” (1986), która przemiany cywilizacyjne i obyczajowe
dokonujące się w ostatnich dziesięcioleciach w Japonii odmalowała w pełnej kolorystycznego
uroku wizji, ukształtowanej na podobieństwo klasycznej sztuki japońskiej, ale środkami
językowymi osiąganymi po wirtuozowsku w angielszczyźnie. Cały ten napór „nowo
przybyłych” pobudził do szlachetnej rywalizacji prozaików brytyjskich, głównie z tzw. grupy
Holand Park (od miejsc zamieszkania w tej okolicy Londynu). Do najciekawszych należą:
Martin Amis (ur. 1949), autor m.in. intrygującej powieści „Strzała czasu” (1991), kreślącej
hipotetyczne powojenne losy „ lekarza” oświęcimskiego Mengelego, Julian Bames (ur. 1946),
autor przekornej powiastki historiozoficznej „Historia świata w dziesięciu i pól rozdziałach”
(1989); i Graham Swift (ur. 1949), autor pełnej wspomnieniowej nastrojowości i zarazem
dociekliwości psychologicznej powieści „Kraina wód” (1983). Jeszcze innymi powinowatymi
literatury angielskiej są dwaj Australijczycy: David Malouf (ur. 1934), który uznanie świata
zdobył dzięki powieści „Wspominając Babilon” (1996), wyróżnionej w 1997 roku nową
nagrodą o światowej skali (i odpowiednim dla tej skali pieniężnym załącznikiem),
ufundowanej przez koncern IMPAC i przyznawanej corocznie w Dublinie, oraz Peter Carey
(ur. 1943), autor epickiej powieści „Oskar i Lucynda” (1988), uznawany za następcę noblisty
Patricka White'a (1912–1990).
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– i Posłowie
Niniejszy szkic do obrazu powieściopisarstwa wieku XX nie rości sobie pretensji do tego,
by miał stworzyć jej kompletną, wyczerpującą panoramę. Skupia się na zjawiskach
najwybitniejszych, w tym rozumieniu wybitności, które zakłada wpływ na rozwój sztuki
pisarskiej, zmianę zastanej sytuacji artystycznej i narodziny nowych wartości, nowych
perspektyw widzenia i ukazywania świata i człowieka, nowych sposobów i technik wyrażania
tych wartości. Nie zawsze takie pojmowanie wybitności w sztuce pokrywa się z pojęciem
awangardowości działań artystycznych – bywają próby obezwładniające wręcz radykalizmem
reformatorskim i eksperymentatorskim, z których wszakże nie zdaje się wynikać nic, co by
rozwój sztuki posuwało i tworzyło zaczyn dla dalszych poszukiwań. Niech mi wolno będzie
stwierdzić na zakończenie tego (stronniczego. oczywiście) przeglądu, iż za taką właśnie
„ślepą uliczkę” uważam pełne skądinąd dramatyzmu próby Johna Cage'a (1912–1992), który
zaszokował opinię serią prezentowanych przy różnych okazjach mezostychów derywowanych
ze wspomnianego tu dzieła Joyce'a „Finnegans Wake” oraz sztuką parasceniczną „James
Joyce, Marcel Duchamp, Erik Satie – alfabet” (1989), wspartą eseistycznym tomem
„Siedemdziesięciolatek John Cage” (1980), zbierającym główne jego wypowiedzi teoretyczne
i programowe wykładające „integralne”, interdyscyplinarne pojmowanie sztuki.
W całej myśli artystycznej Cage'a. przekonuje, a chwilami wręcz zachwyca mnie to, co
obala zastygłe nawyki artystyczne, zakrzepie konwencje, epigońską łatwiznę. Nie wiem
jednak, czy pisarstwo powinno się całkowicie wyzwolić spod „policyjnego terroru” składni i
powielać w nieskończoność deklarację owego „kompozytora ciszy”, przyznającego: NIE
MAM NIC DO POWIEDZENIA I MÓWIĘ TO. (I zresztą ona jest „ naśladowaniem z
Gertrudy Stein”: w zdaniu rozpoczynającym słynny „Lecture on Nothing” i brzmiącym: „Ta
pogadanka jest o niczym. Jest o tym, że coś i nic nie są przeciwstawne, lecz że potrzebują
siebie nawzajem, żeby mogły istnieć” – usłyszeć można wyraźne pogłosy klasycznej miniatury
„ O tym jak żona ma krowę opowieść miłosna”).
Z satysfakcją przyjmując tedy śmiertelne ciosy zadawane przez Cage'a logorei i
pustosłowiu, trwam w przeświadczeniu, że najwspanialsza i najdoskonalsza w
dwudziestowiecznej literaturze artystyczna negacja zastarzałych funkcji komunikatywnych
języka, to wspaniale marzenie o stworzeniu metajęzyka, jakim było poddawane przez Cage'a
osobliwym transmutacjom i transfiguracjom arcydzieło Joyce'a „Finnegans Wake”, miało
jednak za punkt odniesienia składnię, która warunkuje sensowność wszelkich działań
językowych nawet wtedy, kiedy sieje traktuje z najśmielszą dezynwolturą czy też wręcz – w
sensie logicznym – neguje. Sceptyczne opory budzą we mnie natomiast – podjęte w
„Roaratorio” –próby przekładania semantyki słów na „dźwiękosens” (soundsens), podobnie
jak kilka „nowych odmian niesyntaktycznego mezostychu” (jak to określił wybitny badacz
twórczości Cage'a, Jerzy Szkutnik), mających dowieść, że choć – zgodnie z twierdzeniami
Ludwiga Wittgensteina – „granice języka wyznaczają granice naszego świata, to zakres
poznania można poszerzyć, badając nie możliwości, lecz «niemożliwości» języka”.
Nieprześcignionym studium „granic niemożliwości” języka pozostanie jednak dla mnie
„Finnegans Wake” właśnie – tak jak nieprześcignioną kreacją tej formy zorganizowanej
ciszy, którą jest milczenie, pozostanie „literatura milczącego gestu” Samuela Becketta.
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Nie oznacza to jednak, bym – niezdolny już najpewniej do przeżywania
nieprzewidywalnych jeszcze w tej chwili transformacji literackich artykulacji otwierającego
się przed nami wieku XXI – miał je z góry dezawuować. Nikt nie ma prawa sprowadzać
horyzontów sztuki do własnej, ograniczonej skali pojmowania, a każdy świadomy odbiorca
literatury powinien uczynić wszystko, co potrafi, aby nauczyć się pojmować cudze
pojmowanie.

Korekta Aleksander Baliński
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