
Jedna historia jednego oka

Czułem na swój sposób, ale bardzo żywo, że lalka ta nie miała ani wdzię-
ku, ani szyku, że była ordynarna i brutalna. Ale kochałem ją mimo to. 
Kochałem dlatego właśnie.
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Georges Bataille opublikował swoje pierwsze opowiadanie w roku 1928, 
w wieku trzydziestu jeden lat. Autor ukrył się w nim pod pseudonimem 
Lord Auch, wydawca w ogóle się nie ujawnił, a nakład liczył 134 egzem-
plarze. Osiemdziesiąt lat później jeden z amerykańskich antykwariatów 
oferuje dobrze zachowany egzemplarz pierwszego wydania za 9500 
dolarów2, a tekst otwiera edycję prozy narracyjnej Bataille’a w wydaniu 
Plejady, tradycyjnie namaszczającym publikowanego w tej serii autora 
na klasyka3. W wydaniu tym, w komentarzu Gilles’a Ernsta, wyczytać 
możemy, że „Historia oka stanowi w dziele narracyjnym Bataille’a 
raczej wyjątek niż matrycę”4. Jest tak zapewne z perspektywy narrato-
loga, jakim jest Ernst, lecz rzeczy mają się nieco inaczej z punktu 
widzenia badacza tekstowej wyobraźni. Na tym poziomie pierwsze opo-
wiadanie Bataille’a wydaje się bowiem właśnie matrycą zawierającą 
coś w rodzaju podstawowego zestawu obrazów, fantazmatów i figur, z któ-
rego czerpać będzie nie tylko sam Bataille, lecz również cała formacja 
pisarzy mniej lub bardziej z Bataille’em związana, później zaś – sze-
roko rozumiana współczesna kultura i sztuka5. Nie musi to oznaczać, 
że Historia oka jest natchnionym, założycielskim tekstem, a jego autor 
– genialnym odkrywcą. Teksty literackie utkane są z innych tekstów 
i Historia oka nie jest od tej reguły wyjątkiem. Oznacza to raczej, że 
– wciąż z perspektywy badacza wyobraźni, w dodatku zainteresowanego 
tematem oka – w opowiadaniu Bataille’a skupiają się jak w soczewce 
motywy odgrywające ważną rolę w zjawiskach z obszaru wizualności, 
o których piszę we wprowadzeniu do niniejszej pracy, czyli, w dużym 
skrócie, w „ekspansji wizualności” i „kryzysie okulocentryzmu” – w lęku 
i fascynacji, jakie towarzyszą oku i spojrzeniu. Taką wagę mają ele-
menty składające się na każdy z poziomów tekstu Bataille’a: od anty-
idealistycznej wymowy całości przez edypalny kontekst biograficzny, 
nekrofilskie fantazje, metaforyczny szereg oko – jajko – jądro aż po 




