
Obcy z mgły

Dobrosław Kot

MIEJSCE ODYSA w antycznym ima-

ginarium, do którego tak często sięga-

ją kolejne epoki, jest szczególne i nie-

oczywiste. Z jednej bowiem strony wi-

dzimy go, jak staje pod Troją ramię

w ramię z całą plejadą wielkich bohate-

rów mitycznych: Achillesem, Agamem-

nonem, Menelaosem. Z drugiej jednak

jego dalsze losy oddalają go od tamte-

go świata, Odys w niepokojący sposób

wysnuwa się z mitu. Calasso w Zaślubi-

nach Kadmosa z Harmonią pisze, że

bogowie wywołali wojnę o Ilion, aby

wygubić dawnych bohaterów, by znisz-

czyć to ogniwo łączące ich ze światem

ludzi. To krok wycofania, Homer no-

tuje pierwsze znaki ucieczki bogów;

wraz z upadkiem Troi bogowie rozsnu-

wają wokół siebie mgłę. Bohaterowie

giną w kurzu bitewnym lub wracają

do domu. Agamemnona śmierć czeka

na progu własnego pałacu. Menelaos

przeżyje powrót, gdyż przegrał dawno

temu; wiele lat później szukający oj-

ca Telemach spotka w lakedajmońskim

pałacu zmęczonego wodza, który pró-

buje wraz z żoną udawać, że nic wiel-

kiego się nie wydarzyło.

Calasso przekonuje, że jedynie Odys

przekracza wrota czasów archaicznych,

że jego tułaczka i powrót czynią z nie-

go postać na wskroś współczesną. To

on staje się pomostem między dawny-

mi i nowymi czasami. Jedną nogą stoi

twardo na polu bitewnym pod Troją,

drugą stawia na niepewnej ziemi, tej

samej, po której my chodzimy. Dlatego

jego dzieje ofiarują nam coś więcej niż

patos, dlatego – między innymi – bez

Odysa tak trudno nam pomyśleć sie-

bie samych. Być może pytanie, kim jest

Odys, powinno stać u korzeni naszego

zapytywania o nas samych. A trudno-

ści ze znalezieniem na nie odpowie-

dzi winny stać się wróżbą na dalsze

zapytywanie.

Do Odysei Cezary Wodziński docho-

dzi własnymi drogami. Prowadzi nas

po wąskiej ścieżce, która wiedzie we-

dług niego w samo serce Homeryckie-

go eposu. Tą ścieżką jest gościnność.

Znakomity esej Wodzińskiego wypro-

wadza nas na ten gościniec; każe po-

rzucić dom – to, co oswojone – lecz

bynajmniej nie wyprowadza w pole.

Z początku nic nie zwiastuje, że

mamy w rękach książkę o Odysie.

W pierwszym rozdziale jest za to dużo

o gościnności, o obcym i gospodarzu.

Przywołując eseje Derridy, Wodziński

wchodzi w samo centrum napięć, jakie

rodzi pojęcie gościnności. Gość może

okazać się przyjacielem lub wrogiem,

prosząc o gościnę może później za-

bić gospodarza. To napięcie wspaniale

oddaje polskie tłumaczenie Derridiań-

skiego terminu: wrogościnność. Rady-

kalna gościnność zatem oznaczać musi

zgodę na tę wielką niewiadomą: sta-

wianie gościowi wymagań (ugoszczę

cię, ale...) kwestionuje samą gościn-

ność. Gospodarz jest u siebie, to on u-

stanawia prawa swego domostwa i wa-

Cezary Wodziński, Odys gość. Esej

o gościnności, Fundacja Terytoria
Książki, Gdańsk 2015, s. 136.
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runki, które powinien spełnić gość.

Jednak prawo gościnności postawione

ponad wydarzeniem gościnności jest

jedynie uchyleniem drzwi; aby ugościć

w pełni, gospodarz musi się wyrzec

swego bycia u siebie, zakwestionować

siebie jako gospodarza. To wszystko

czyni kategorię gościnności niemożli-

wą. Aporetyczny węzeł wydaje się nie-

możliwy do rozwiązania. I dlatego, jak

sądzę, sprawa ta staje się dla Wodziń-

skiego ważna: jego myślenie nie po raz

pierwszy wyrusza z miejsca, które dla

wielu wydaje się kresem możliwości

dalszego myślenia. To napięcie – uczy-

nić punktem wyjścia to, co zdaje się

punktem dojścia – będzie przenikać

całą książkę.

Struktura eseju Wodzińskiego przy-

pomina konstrukcję Odysei. U Home-

ra opowieść zaczyna się od Telema-

chii: syn wyrusza na poszukiwanie oj-

ca. Po kilku pieśniach następuje cię-

cie fabularne i dopiero wtedy rozpo-

czyna się opowieść o Odysie, pełna o-

powieści Odysa o nim samym. Kolejne

pieśni wypełnia żmudny powrót. Do-

piero pod koniec Odys spotka się na-

prawdę z Telemachem. Podobnie jest

u Wodzińskiego. Porzuca on rozważa-

nia o gościnności i zaczyna filozoficz-

ną opowieść o Odysie. Dopiero pod

koniec Odys spotka się z gościnnością

i podejmie próbę przełamania nieusu-

walnych aporii. Cały esej jest powra-

caniem, ale przecież u Homera ów po-

wrót nie jest satysfakcjonujący: dom na

Itace nie jest tym domem, do którego

heros spod Troi chciałby wrócić. Mu-

si go dopiero przemienić, na powrót

uczynić domem, aby naprawdę móc

powrócić. W podobny sposób Wodziń-

ski przemienia gościnność, z początku

niegościnną dla myślenia. Odys przy-

bywa na Itakę i nie poznaje jej. Jest oto-

czony mgłą i z niepokojem pyta, w ja-

kie miejsce trafił. Dopiero po jakimś

czasie rozpoznaje rodzinne strony. Ob-

cy, który wyłania się z mgły, i miej-

sce, ujawniające się, kiedy mgły opad-

ną – to wzajemne powiązanie niepew-

nością naznacza całą złożoną relację

gościnności.

Odys ukazany jest jako postać tran-

zytywna, ciągle wychodząca poza sie-

Zagadka Innego kryje się w samym słowie Gość. Spotykamy go
w tym słowie jako: cudzoziemca, nietutejszego, przybysza, ob-
cokrajowca – a więc Innego jako Obcego. Potwierdzają to wy-
raziście stare polskie słowa: Gościna – to pierwotnie obczyzna,
obca strona, nie swój kraj; Gościniec – ma trzy znaczenia: to
droga, która prowadzi w obce strony, zajazd przydrożny, gdzie
goszczą obcy przybysze i podarunek, który przywozi się wracając
z obczyzny. Derrida zwraca uwagę na „zagadnienie niepokojące-
go pokrewieństwa słów hostis (gość, obcokrajowiec, wróg) i hospes
(gość, guest) oraz zatrważającej logiki, która w ciągu wieków ka-
zała kojarzyć i rozdzielać, łączyć i rozróżniać słowa hostis i ho-
spes, l’hostilité (wrogość) i l’hospitalité (gościnność), obcy jako nie-
przyjaciel i obcy jako przyjaciel”.

Cezary Wodziński
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bie i wracająca. Balansuje między skraj-

nościami, w czym przypomina Platoń-

skiego Erosa z Uczty: szpetnego bez-

domnego, który pragnie zamieszkać

w sąsiedztwie piękna i mądrości. Miej-

scem Odysa jest pomiędzy, dziwna

przestrzeń, w której nie można się za-

domowić. Odys przedstawia się Polife-

mowi jako Nikt, jednak odpływając, u-

jawnia się jako Ktoś, podając swe praw-

dziwe imię. Ta gra bohatera – przez Ho-

mera na dziesiątki sposobów nazywa-

nego przebiegłym, przemyślnym, by-

strym, sprytnym – rozgrywa się zatem

pomiędzy Nikt a Ktoś; Wodziński na-

zywa ją grą w Niktoś (odnotujmy nie-

przypadkowe podobieństwo neologi-

zmu do wrogościnności). Trudno zna-

leźć bardziej radykalne wypowiedze-

nie tego napięcia tożsamości, które nie

wydarza się w ramach zbioru jakichś

możliwych Ktosiów, lecz doprowadza

do radykalnej negacji bycia Kimś. Po-

wracanie Odysa to ciągłe krążenie mię-

dzy ukrywaniem się a odsłanianiem.

Pojawia się na Itace w przebraniu że-

braka, którego z Odyseuszem nic nie

może łączyć: król i żebrak, potężny bo-

hater i słaby starzec. Wielokrotnie opo-

wiada swe skłamane dzieje, które w o-

powieściach nie są jego dziejami, tylko

owego Odysa, którego narrator miał

okazję spotkać. To tamten Odys spo-

sobi się do powrotu, a zapowiadający

ów powrót nie-Odys nigdzie nie wra-

ca, gdyż właśnie powrócił.

Gra w Niktoś zaczyna się dla Ody-

sa dużo wcześniej niż podczas przy-

gody z cyklopem. To za jego namo-

wą Achajowie budują konia trojańskie-

go. Ów fortel zwodzi w podobny spo-

sób: bohaterowie siedzą we wnętrzu

konia, udając, że ich nie ma. Dla Trojan

przecież Odys i towarzysze odpłynęli

na statkach, opuścili Troję – dlatego

właśnie zostają wpuszczeni do miasta,

gdyż udają Nikogo. Ale przecież deka-

dę wcześniej Odys trafił na wojnę tylko

dlatego, że przegrał grę w Niktoś. Po-

słańcy zbierający królów na wojnę tra-

fiają na Itakę, gdzie Odys gra nie-Ody-

sa: orze pole i rzuca w bruzdy sól. Prze-

biegle udaje wariata, a więc nie-prze-

biegłego, nie-przemyślnego, co wszak-

że jest nad-przebiegłością. Jego pod-

stęp zostaje jednak przejrzany i od-

tąd Odys wspiera Achajów swym spry-

tem. Kiedy Troja pada, a bohaterowie

giną bądź wracają do domów, Odys

pozostaje przez kolejne lata na tym

dziwnym terytorium pomiędzy Kto-

siem a Niktem.

Odys wszędzie jest gościem, ob-

cym – nigdzie nie jest u siebie. Kolej-

ne wyspy są tylko przystankami w dro-

dze do domu, przetrzymują go w dro-

dze powrotnej. Jednak na Itakę przyby-

wa jako obcy, jakby chciał przekroczyć

próg własnego domu jako gość. Dopie-

ro kiedy doświadczy gościnności, gdy

zostanie przyjęty w postaci nie-Odysa,

może ujawnić się i przejąć dom we wła-

danie, zabijając zalotników i ich sprzy-

mierzeńców. Gość staje się gospoda-

rzem, rozprawiając się z gośćmi, którzy

nadużyli prawa gościnności.

Wodziński przez cały esej wraca do

wyeksponowanego na początku pro-

blemu gościnności. Od gościnności,

jak wykazuje, zaczyna się Odyseja: Te-

lemach przyjmuje gościa, pod posta-

cią którego ukrywa się Atena. Bogi-

ni wynagradza gościnność i zaszczepia

w sercu młodzieńca nadzieję: jego oj-

ciec żyje. Gościnność Telemacha odsy-

ła do innej, odległej od greckich wysp:

gościnności Abrahama. Przyjmując go-

ści, patriarcha Izraela zyskuje syna, Te-

lemach zaś odzyska ojca. Gościnność

przemienia ich życie. Ale gościnność

Telemacha zostanie na kartach Home-

ryckiego eposu wielokrotnie powtó-

rzona. Gościnności doświadczy sam

Telemach, ruszając na poszukiwania

ojca, podobnie Odys, ugoszczony u Fe-

aków i wynagrodzony za wszelkie prze-

jawy niegościnności.

Owo stare greckie prawo zdaje się

przezwyciężać napięcia ukryte w samej

gościnności. Najpierw trzeba przyby-

sza ugościć, a dopiero potem pytać,

kim jest. Gościnność wprawdzie od-

krywa gościa pytaniem „ktoś ty?”, ale

najpierw gości, dopiero potem pyta.

Pytanie nie jest stawiane na progu, ale

już w ścianach domostwa. U Homera

zresztą gościnność i ujawnienie są bar-

dzo silnie sprzężone: dzięki gestowi

gościnności stara piastunka Eurykleja,

obmywając nogi żebrakowi nie-Odyso-
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KSIĄŻKI

wi, odkrywa bliznę na łydce i po niej

rozpoznaje w nie-Odysie Odysa.

Zanim jednak padną pytania, naj-

pierw jest biesiada, grecki sympozjon.

To uczta, pokazuje Wodziński, jest dla

Greków nie tylko symbolem gościn-

ności, ale też apoteozą życia. Do u-

czty zmierzają wszelkie działania, u-

czta wieńczy przygody, kończy podró-

że, przynosi kres tułaczce, zażegnuje

waśnie. Ale nawet wśród biesiadnych

śpiewów nie milknie dająca do myśle-

nia aporia gościnności. Wszak Agaton,

wpuszczając na ucztę Sokratesa, godzi

się na to, że wpuszcza pod swój dach

obce myśli. Te myśli mają moc prze-

mieniania, gospodarz na progu musi

być gotowy na przemianę, która do-

kona się za sprawą gościnności. In-

ność myśli nie jest tak odległa od inno-

ści obcego, który przychodzi na ucztę.

Gość, który się pojawia, niesie w so-

bie siłę do przemiany świata gospoda-

rza. Atena przemienia Telemacha, przy-

gotowując go na powrót Odysa; So-

krates przemienia myślenie biesiadni-

ków o miłości, podobnie jak w jego o-

powieści nieproszona na ucztę bogów

Bieda przyniesie światu Erosa – owoc

tej nieświadomej siebie gościnności.

Wedle Derridy możliwym przezwy-

ciężeniem niemożliwości gościnności

jest figura Mesjasza. To oczekiwanie

na Mesjasza, gotowość jego przyjęcia

jako radykalnie Innego pozwala my-

śleć o radykalnej gościnności. Wodziń-

ski sięga jednak po inne stare księgi

niż Derrida i Lévinas. Wraca do przed-

metafizycznego świata Greków, do cza-

sów mitologosu nie rozdartego jesz-

cze na mit i logos. Ta wyprawa z po-

czątku wygląda na niemożliwą, gdyż

współczesne myślenie powinno liczyć

się z niegościnnością mitologosu. Lecz

Cezary Wodziński wyrusza w tę po-

dróż i napotyka zaskakująco wiele go-

ścinności. Stare księgi i ich opowie-

ści przyjmują go i zapraszają na ucztę.

I jest to fascynująca podróż, która u-

wodzi i przemienia czytelnika. Niedy-

skretne i niegościnne byłoby zdradza-

nie w tym miejscu jej zakończenia. Go-

ścinność może tylko zaprosić i starać

się nie zniechęcić gościa na progu.

O synu
marnotrawnym,
który (jeszcze)
nie wrócił...

Agata Kłopotowska

KSIĄŻKA „ Jesteście na Ziemi, na to

rady nie ma!” Dialogi o teatrze Sa-

muela Becketta Antoniego Libery, naj-

wybitniejszego w Polsce znawcy twór-

czości irlandzkiego noblisty, oraz do-

minikanina, ojca Janusza Pydy, filozofa

i teologa, ukazała się nakładem Funda-

cji Dominikańskiego Studium Filozofii

i Teologii w Krakowie. Ma ona zasadni-

czo dwie warstwy: z jednej strony, jest

solidnym kompendium wiedzy o dra-

matach jednego z największych ekspe-

rymentatorów teatralnych XX wieku;

z drugiej zaś, ze względu na podejmo-

waną w jego utworach tematykę, jest

także arcyciekawą i poruszającą deba-

tą nad stanem kultury i cywilizacji

europejskiej oraz nad duchową kon-

dycją współczesnego człowieka (s. 9).

Dwugłos autorów kończy Posłowie oj-

ca profesora Jacka Salija, który widzi

w Becketcie uczciwego i z pewnością

niewygodnego świadka naszych cza-

sów.

Przemyślana struktura

Tom liczy dwanaście dialogów. Nie

są to spontaniczne, gorące dysputy,

których strony dają się ponieść emo-

cjom, lecz pełne namysłu i umiaru

klasyczne sympozja. Ich symboliczna

liczba, wielokrotność trójki lub czwór-

ki, jest z pewnością nieprzypadkowa.

Przywodzi na myśl zabiegi formalne

Becketta, który z matematyczną precy-

zją określa w didaskaliach różnorakie

detale swoich przedstawień, nadając

im przez to dopracowaną w każdym

calu strukturę, w której nierzadko czas

pomiędzy wypowiedziami liczony jest

w sekundach, a wymiary przedmio-

tów na scenie są dokładnie określa-

ne. Każdy rozdział książki poświęco-

ny jest innemu dramatowi: począwszy

od najsłynniejszego Czekając na Go-

dota przez, między innymi, Końców-

kę, Ostatnią taśmę, Szczęśliwe dni, po

Impromptu „Ohio”, czy Katastrofę, de-

dykowaną w 1982 roku Vaclávovi Ha-

vlowi, więzionemu wówczas przez cze-

chosłowacki reżim komunistyczny.

Wszystkie rozmowy składają się ze

stałych komponentów: ekspozycji, za-

wierającej zarys sytuacji dramaturgicz-

nej utworu i występujących w nim po-

183

BOP s. c., tel. (058) 553 46 59 PP 135 2016 [15; 14] 7 IV 2016


