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Michał Sowiński
Dar miłości 
O przekraczaniu  
ekonomii reprezentacji

Kluczowe dla rozważań Rolanda Barthes’a we Fragmentach dys-
kursu miłosnego 1 są: dar, podarunek, ale także proces obdarowywa-
nia, zasypywania podarkami. Wydaje się, że specyficzne położenie, 
w jakim znajduje się zakochany podmiot, szczególnie uprawomocnia 
tę problematykę. W ujęciu Barthes’a miłość to sytuacja, która sprzyja 
dawaniu, wydatkowaniu, oddawaniu, ale także otrzymywaniu czy byciu 
obdarowywanym. Zakochany podmiot nieustannie wchodzi w relacje 
ekonomiczne, dokonuje wymian, inwestuje w coś, na czymś zyskuje, 
a na czymś traci. W rozdziale zatytułowanym Serce, tytułowy organ 
definiowany jest następująco: „Słowo to odpowiada wszelkim rusze-
niom i pragnieniom, lecz stałe jest to, że staje się przedmiotem daru 
– zapoznanego bądź odrzuconego” (s. 83). Dalej, powołując się na słowa 
Wertera, Barthes definiuje serce jako coś skrajnie własnego („Moje serce 
mam tylko ja”), indywidualnego i intymnego – jako coś, co stanowi 
o idiomatyczności podmiotu. Serce jest niewymienialne, w przeciwień-
stwie do myśli, które są odpodmiotowione i powszechnie dostępne, 
a więc bez wartości („Ach, co ja wiem, może każdy wiedzieć”). Dlatego 
to właśnie tylko serce może się stać darem: „Serce, jak wierzę, jest tym, 
co daję. Za każdym razem, gdy dar mi odsyłają, nie dość jest powiedzieć 
za Werterem, że serce jest tym, co ze mnie pozostaje (…), serce jest tym, 
co mnie pozostaje, i to serce, które leży mi na sercu, jest sercem ciężkim, 
ciężkie od odpływu, który je wypełnił nim samym” (s. 84). 

1 R. Barthes: Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa 2011. Paginacja 
cytatów z tej pozycji w tekście głównym.
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Słowo „serce” zostaje w tym fragmencie wielokrotnie powtó-
rzone, gdyż dar nie może podlegać synonimizacji. Serce jest niepo-
wtarzalne, więc też nie można go zastąpić innym słowem. Kolejną 
ważną kwestię stanowi fakt, że dar w postaci serca zostaje odesłany 
z powrotem do darczyńcy, jednakże nie jest to już to samo serce 
– jest to serce wypełnione sercem, ciężkie serce, pozornie to samo, 
a jednak inne. To kolejna istotna właściwość procesu darowywa-
nia – dar musi zostać przyjęty. Serce złożone w darze może zostać 
odesłane, ale gest ten nie jest w stanie unieważnić samego aktu 
darowywania. W tym krótkim fragmencie Barthes zawiera istotę zja-
wiska daru – przedmiot darowany, mimo że zawsze skierowany do 
kogoś, poniekąd unieważnia samego odbiorcę, uniezależnia się od 
niego. Dar serca – tego, co najcenniejsze – pełni podobną funkcję jak 
potlacze u plemion północnoamerykańskich, które opisywał Marcel 
Mauss w klasycznej już rozprawie o darze 2. Jako antagonistyczna 
forma relacji całościowych, potlacz jest bardzo specyficznym darem, 
który ma na celu ośmieszyć, poniżyć jego adresata. Niszczenie naj-
cenniejszych elementów swojego dobytku (z paleniem całych wiosek 
włącznie) odbywa się dla kogoś, jednakże jego zgoda bądź jej brak 
nie mają znaczenia. Zakochany podmiot, który pragnie podarować 
swoje serce, zdaje się równie bezwzględny.

Dedykacja1. 
Nieco inaczej wygląda sytuacja w jednym z dalszych rozdziałów 

Fragmentów, poświęconym dedykacji. „DEDYKACJA. Epizod językowy 
towarzyszący każdemu prezentowi miłosnemu, rzeczywistemu lub 
zamierzanemu, i, ogólniej, każdemu gestowi, faktycznemu lub wewnętrz-
nemu, którym podmiot dedykuje coś ukochanej osobie” (s. 117). 

Jest tu mowa, co prawda, o „prezencie miłosnym”, a nie o darze, 
jednak specyficzna sytuacja, w której znajduje się zakochany podmiot, 
sprawia, że ów prezent przestaje pełnić funkcje charakterystyczne dla 
zwykłego podarku i urasta do rangi niezwykle ważnego wydarzenia 
– staje się darem w czystej postaci. Warto prześledzić, jak przebiega 
proces, który unieważnia wymienną naturę prezentu, przekształcając 
go w coś, co wymyka się ekonomii relacji międzyludzkich. 

Po pierwsze, Barthes wprowadza tu wątek języka – prezent miłosny 
zawsze musi być opatrzony dedykacją, która jest „epizodem języko-
wym”. Wraz z nim pojawia się niezwykle ważny kontekst – prezent 
miłosny ma przede wszystkim naturę semiotyczną. Sam sprezentowany 
przedmiot (rozumiany szeroko, nie tylko jako rzecz) pełni tu funkcję co 
najwyżej drugoplanową. „Miłosny prezent jest uroczysty; przenoszę 

2 Zob. M. Mauss: Szkic o darze. Przeł. K. Pomian. W: tegoż: Socjologia i antropologia. Warszawa 
1973.
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się w niego cały, wciągnięty w pożerającą metonimię rządzącą życiem 
wyobraźni. Tym przedmiotem daję ci moje Wszystko, dotykam cię 
moim fallusem (…). Prezent jest dotykiem, zmysłowością; dotkniesz 
tego, czego ja dotknąłem, a połączy nas trzecia skóra. (…) A contrario: 
wszelka etyka czystości żąda, by oderwać prezent od ręki, która go 
daje lub otrzymuje” (s. 118-119).

Prezent miłosny pełni funkcję metonimii, staje się swoistym zapo-
średniczeniem umożliwiającym podarowanie „Wszystkiego”. Staje się 
rodzajem znaku, jednakże nie chodzi tu o prostą relację przełożenia 
znaczącego na znaczone, gdyż tym, do czego znaczące się odnosi, 
jest nieskończoność, „Wszystko”. To swoista forma ekscesu burząca 
porządek wymiany, która polega na skrajnej niewspółmierności signifié 
i signifiant. Paradoks tej sytuacji podkreśla fakt, iż metonimia, będąca 
odmianą metafory, jest najbardziej ekonomicznym użyciem języka. Pars 
pro toto (choć zapewne totum pro parte również) opiera się na wymianie 
w sensie ścisłym, jednakże Barthes próbuje stworzyć koncepcję języka, 
w której model ten zostanie rozmontowany (być może uzasadnione 
byłoby tu określenie zdekonstruowany) wewnątrz jego własnej logiki. 
Pars, czyli ów miłosny prezent, dar skierowany ku ukochanej osobie, 
oznacza już nie toto, lecz raczej niedające się określić Toto, Wszystko. 

Paradoksalny status prezentu miłosnego podkreśla także miejsce, 
które zajmuje on w życiu obdarowanego. „Prezent nie musi być śmie-
ciem, lecz powołany jest mimo wszystko do bycia odpadkiem: nie 
wiem, co czynić z prezentem, który otrzymuję, nie pasuje on do mojej 
przestrzeni, zawadza, jest zbyteczny: »Po co mi ten twój podarek!«. 
»Tfuj-podarek« staje się farsową nazwą prezentu miłosnego” (s. 119).

Dar musi zostać wzgardzony, aby w pełni stał się darem. Nie może 
być do niczego potrzebny, gdyż wtedy nie byłby darem. Dar musi 
zostać zapomniany lub odrzucony (co jednak nie ma nic wspólnego 
z nieprzyjęciem). Jednocześnie nie sposób całkowicie się go pozbyć, 
jest tym, co zawadza, przeszkadza, nieustannie irytuje swoją poło-
wiczną obecnością („Tfuj-podarek”). Tak podarowany prezent rządzi 
się logiką Derridiańskiego suplementu – jest czymś dodatkowym, 
sztucznie dodanym, ale jednocześnie niezbędnym (nie-zbędnym) dla 
ukonstytuowania się Barthes’owskiego dyskursu miłości. 

Co więcej, „mówić o darze to umieszczać go w ekonomii wymiany 
(poświęcenia, licytacji itd.); po przeciwległej stronie jest wydatek 
milczący” (s. 119-120). Oto kolejny paradoks daru, który antycypuje 
późniejsze rozważania Jacques’a Derridy. Istota tego paradoksu polega 
na tym, że z jednej strony idealny dar wymaga milczenia, jest niemy, 
z drugiej zaś – jest „epizodem językowym”. W tym miejscu warto pod-
kreślić, rzecz zapewne oczywistą, że dla autora S/Z miłość wydarza się 
przede wszystkim w języku. Dlatego też kolejne rozdziały Fragmentów 
poświęcone są kolejnym sytuacjom językowym, w których znajduje 
się zakochany podmiot. Nie inaczej jest w przypadku „miłosnego 
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prezentu”, którego opis zawiera część nazwana Dedykacja. „Nie mogąc 
nic dać, dedykuję samą dedykację, w której skupia się wszystko, co mam 
do powiedzenia” (s. 120). Jak się zdaje, w tym enigmatycznym zdaniu 
zawiera się cały projekt miłosnego podarunku – oto daje się samo 
dawanie, dedykuje się dedykację; wszelka inna forma daru byłaby nie-
możliwa. „To, co idzie za dedykacją (czyli samo dzieło), ma jednak z nią 
niewielki związek” (s. 121). Barthes uzasadnia ten fakt w następujący 
sposób – dzieło posiada sens, podlega interpretacji, która wywłasz-
cza podmiot. Treść przedmiotu, który się daje, sporządzona zostaje 
w języku, natomiast język, zdaniem Barthes’a, nigdy nie może być 
miłosny, a to ze względu na liczne uwikłania i zapośredniczenia. Tekst 
może zostać co najwyżej sporządzony miłośnie. Co innego dedykacja 
– dedykacja jest dawaniem dawania, jest tautologiczna (jak serce). Sens 
dedykacji zawiera się całkowicie w niej samej, jest czystym dawaniem 
albo też czystym performatywem, tak jak „kocham-cię”. 

Kocham-cię2. 
O tym, że projekt stworzenia dyskursu miłosnego jest silnie powią-

zany z próbą przekroczenia pewnej ekonomiczności języka, może 
świadczyć fakt, iż w centralnym i najważniejszym rozdziale Fragmen-
tów, czyli Kocham-cię, problem wyjścia poza logikę „obrachunkowości” 
i wszelkiej ekonomicznej wymienności stanowi kluczowe zagadnienie. 
„Roję sobie coś empirycznie niemożliwego: że swoje dwa okrzyki 
wydamy jednocześnie: że jeden nie nastąpi po drugim, jakby od niego 
zależał. (…) Albowiem jednej błyskawicy lśnienie spełnia rzecz niesły-
chaną: znosi wszelkie obrachunki. Jednoczesne wykrzyczenie ustawia 
ruch, którego model społecznie jest nieznany i nie do pomyślenia: 
wybuchłe z krzyżujących się ogni i nie będące ani wymianą, ani darem, 
ani kradzieżą, oznacza wydatek, którego nigdy się już nie traci i którego 
wspólnota przekreśla wszelką myśl o gromadzeniu na później: jeden 
przez drugiego wkraczamy w materializm absolutny” (s. 235). I jeszcze 
ostatni akapit tej części: „Kocham-cię jako wygłoszenie jest po stronie 
wydatku. Ci, którzy chcą wygłoszenia słowa (lirycy, kłamcy, zbłąkani), 
podlegają Wydatkowi: wydatkują słowo, tak jakby impertynencją (nik-
czemnością) było to, że zostało ono skądś odebrane; znajdują się na 
samej granicy języka, tam, gdzie język (bo kto inny mógłby to zrobić 
zamiast niego?) przyznaje, że jest bez gwarancji, że pracuje bez siatki 
ubezpieczającej” (s. 240-241). 

W tych dwóch fragmentach widać wyraźnie, co jest stawką projektu 
Barthes’a – chodzi o próbę wynalezienia właściwie niemożliwego języka, 
który przekroczyłby granicę wyznaczoną mu przez ekonomię. Wspólny 
okrzyk wydany przez kochanków to przekroczenie komunikacji opartej 
na wymienialności. Ale chodzi także o coś więcej, o próbę redefinicji 
ekonomicznego sposobu myślenia o wspólnocie (przede wszystkim 
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o kwestii nowego języka). Co ciekawe, dar zostaje tu potraktowany jako 
jedna z form praktykowania ekonomii, na równi z wymianą i kradzieżą. 
Chodzi zapewne o inne rozumienie daru – jako czegoś alternatywnego 
wobec wymiany, jednakże mieszczącego się w ogólnym systemie spo-
łeczno-ekonomicznym, podobnie jak ma to miejsce w antropologicz-
nych ujęciach wywodzących się od Maussa. To, co miałoby się wydarzyć 
podczas jednoczesnego i całkowicie niezależnego (w sensie zależności 
przyczynowo-skutkowych) od siebie krzyku dwojga kochanków, jest 
nie do pomyślenia, dlatego też jest wydarzeniem się daru, choć nie 
można go nazwać (należy o nim milczeć). 

Język miłości, którego podstawą jest niezwykle trudne do zrozu-
mienia kocham-cię, to jednocześnie język pewnego typu literatury 
praktykowanej przez „liryków, kłamców i zbłąkanych”. Język ten nie 
znajduje się całkowicie poza schematami ekonomii słowa – wciąż mowa 
tu o pewnym rodzaju wydatkowania. Jednakże, podobnie jak w przy-
padku metonimii, która de facto metonimią nie jest, ekonomia zostaje 
tu przekroczona i do pewnego stopnia unieważniona. Wydatkowanie 
języka nie wiąże się z żadnego rodzaju zyskiem – nie jest to inwestycja, 
zakup czy wymiana. Wydatkowanie nie ma tu żadnego celu, jest czystą 
rozrzutnością, dodatkowo motywowaną etycznie, gdyż posiadanie 
słów jest rodzajem nikczemności. Tym samym podmiot zakochany 
musi być rozrzutny do granic możliwości, ocierając się o (lub przekra-
czając) granicę szaleństwa. Granica ta jest równocześnie granicą języka 
– miejscem, gdzie nie ma siatki ubezpieczającej. To właśnie tam chce 
się znaleźć zakochany podmiot Barthes’a, gdyż tylko tam dochodzi do 
rozluźnienia ekonomicznych rygorów krępujących słowa. 

Rozrzutność3. 
Powyższy zarys Barthes’owskiej koncepcji języka, będącego czy-

stym darowaniem, czystą miłością, charakteryzuje fundamentalna 
niemożliwość realizacji. Okrzyk, który podmiot sobie „roi”, nawet 
gdyby się wydarzył, znajdowałby się daleko poza granicami reprezen-
tacji. W swojej negatywności Barthes bliski jest tu koncepcji Derridy, 
jednakże, podobnie jak u autora Donner le temps, nie oznacza to, że 
nie istnieje wymiar pozytywny 3. Ujmując rzecz najprościej – Barthes 
wyznacza pewien horyzont myślenia o literaturze (tekście), która, 
wpisując się w logikę daru, wymyka się reżimom ekonomicznym. Tym 
samym otwiera się furtka dla pomyślenia takiego modelu mimesis, 
który pozwala uchwycić tę specyficzną sytuację znajdowania się na 
granicy języka. Sam Barthes podaje przykłady tego typu literatury, 
odwołując się do najważniejszego dla Fragmentów dzieła, czyli 
Cierpień młodego Wertera. „Z jednej strony zakochany Werter, który 
każdego dnia szasta swą miłością, nie myśląc o oszczędzaniu ani 

3 Zob. J. Derrida: Given Time: I. Counterfeit Money. Przeł. P. Kamuf. Chicago 1994.
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rekompensacie, a z drugiej mąż Albert, który miarkuje swoje dobro, 
swe szczęście. Z jednej strony burżuazyjna ekonomia nasycenia, z dru-
giej perwersyjna ekonomia rozproszenia, rozrzutności, furii” (s. 134).

Fragment ten pochodzi z części zatytułowanej Wybujałość, której 
uważna lektura pozwala zrozumieć, na czym polega owo „wydatkowa-
nie”, tak charakterystyczne dla zakochanego podmiotu, a tym samym 
dla literatury zbudowanej na tej quasi-zasadzie: „WYDATEK. Figura, 
przez którą podmiot zakochany zmierza – zastanawiając się zarazem 
czy warto – do umieszczenia miłości w ekonomii czystego wydatku, 
straty »na nic«” (s. 133). 

Biorąc pod uwagę dwa cytowane powyżej fragmenty, można się 
pokusić o próbę stworzenia pewnej typologii literatury opartej właśnie 
na „wydatkowaniu”, ekstrawaganckiej rozrzutności. Za Barthes’em, 
najłatwiej byłoby wskazać teksty tego typu, kierując się kluczem tema-
tycznym – czyli analizując teksty miłosne. Jednakże miłości nie można 
tu rozumieć wyłącznie jako tematu czy też elementu fabuły. Chodziłoby 
więc o teksty, które zostały „stworzone miłośnie”, zawierają w swojej 
strukturze ów element najistotniejszy dla Barthes’a, czyli próbę prze-
kroczenia pewnych mechanizmów ekonomicznej natury języka. Jak 
łatwo można dostrzec, ów element charakteryzujący literaturę tego 
typu, czyli realizującą zasadę rządzącą „miłosnym prezentem”, idzie 
w poprzek samego tekstu, gdyż dokonuje się zarówno na poziomie 
fabularnym, jak i w strukturze reprezentacji – słowem, w języku.

Miłość na bogato
Zjawisko, o którym tu mowa, znajduje bardzo ciekawą realiza-

cję w powieści Francisa Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby. Utwór ten 
będący swoistą wariacją na temat Cierpień młodego Wertera (ten sam 
układ miłosny, bardzo podobne wektory namiętności i pragnienia, te 
same archetypy postaci, wreszcie – zbliżone zakończenie) jest jedno-
cześnie tekstem na wskroś nowoczesnym, wpisującym się idealnie 
w czasy współczesne Fitzgeraldowi. W przeciwieństwie do tekstu 
Goethego, w Wielkim Gatsbym kluczową rolę dla ukonstytuowania się 
podmiotowości głównego bohatera odgrywają pieniądze, a raczej 
olbrzymi majątek niejasnego pochodzenia. Historia miłosna zawarta 
w tej powieści może zostać streszczona w następujący sposób: przy-
stojny i rezolutny młodzieniec zakochuje się w panience z dobrego, 
niezwykle zamożnego domu. Krótki, ale intensywny romans zostaje 
przerwany wyjazdem chłopca na wojnę. Po jej zakończeniu postana-
wia on wpierw wywalczyć sobie pozycję w świecie, aby być bardziej 
godnym ręki swojej ukochanej. Ta jednak w międzyczasie wychodzi 
za mąż za kogoś innego – reprezentanta jej klasy społecznej, dzie-
dzica olbrzymiego majątku. Główny bohater, dorobiwszy się w ciągu 
kliku lat fortuny, postanawia odzyskać ukochaną. W tym miejscu 

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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zaczyna się właściwa akcja powieści. Plan, który założył Gatsby, był 
specyficzny – intensywne (i bardzo kosztowne) starania, aby ponow-
nie połączyć się z Daisy, miały charakter bardziej bierny niż aktywny. 
Gatsby nie stara się do niej dotrzeć, lecz przyciągnąć ją do siebie. Aby 
to osiągnąć, kupuje groteskowo olbrzymi dom urządzony ze skraj-
nym przepychem, wydaje monstrualne przyjęcia, na które zaprasza 
każdego mieszkańca okolicy – wszystkim jego czynnościom towarzy-
szy ogromna rozrzutność. Skala tego zjawiska przekracza najśmielsze 
wyobrażenia nawet przedstawicieli artystyczno-dekadenckich śro-
dowisk Nowego Jorku. Imprezy urządzane w posiadłości Gatsby’ego 
są wielkimi festiwalami marnotrawienia – najdroższe szampany leją 
się strumieniami, stosy wykwintnych potraw zalegają nietknięte, 
występy dają najdrożsi artyści. Jednakże sam Gatsby nigdy w tych 
przyjęciach nie uczestniczy, co więcej, pozostaje niemal całkowicie 
anonimowy – nikt z licznego tłumu gości nigdy go nie spotkał. Można 
powiedzieć, że rozrzutność Gatsby’ego ma charakter do pewnego 
stopnia rytualny – jest formą potlaczu, składania daru, który ze swojej 
definicji musi być pozbawiony celu. Tę bezinteresowność ekscesów 
Gatsby’ego łatwo podważyć, co też czyni narrator powieści. Wydaje 
się, że bohater robi to wszystko, aby odzyskać dawną miłość. Jest to 
jednak jedynie racjonalizacja ekscentrycznego zachowania milionera, 
przeprowadzona z punktu widzenia opisującego te wydarzenia ubo-
giego maklera giełdowego, który znajduje się poza skomplikowanym 
układem sił, jaki łączy Gatsby’ego, Daisy i Toma. 

Majątki Gatsby’ego i Toma są porównywalne (obydwa przekra-
czają wyobrażenie przeciętnego człowieka – obydwa są de facto 
niewyczerpane, przynajmniej jeśli chodzi o ich funkcję w fabule). Tym 
samym Daisy, która jest już żoną Toma od pięciu lat, ale też sama 
pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, opływa we wszystkie możliwe 
luksusy. Gatsby doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego jego 
ekstrawagancki i rozrzutny styl życia nie ma na celu „przekupienia” 
czy też zaimponowania Daisy. Gatsby świadomie wytraca swój mają-
tek, składa go w darze miłości swojego życia, wiedząc, że nic tym nie 
osiągnie. Dlatego też można tu mówić o zjawisku daru – Gatsby składa 
Daisy w darze wszystko (nie tylko rzeczy czysto materialne – wszystko, 
co robi, robi dla niej), choć jest to całkowicie bezużyteczne. Można 
w tej sytuacji mówić za Barthes’em o darowaniu samego darowania 
– prawdziwy dar miłości musi zawierać w sobie wszystko przy jedno-
czesnym braku sensu. 

W tym kontekście bardzo ważna jest perspektywa, z której narrator 
prowadzi swoją opowieść. Jest on kimś z zewnątrz, prostym człowie-
kiem, o którym niewiele wiemy, ale właśnie poprzez tę nieokreśloność 
i przeciętność zawiązuje się nić porozumienia między nim a czytelni-
kiem. Właściwie do samego końca narrator nie rozumie postępowa-
nia swojego przyjaciela – nie znajduje wytłumaczenia dla ekscesów 
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Gatsby’ego, gdyż rozumuje w kategoriach powszechnie przyjętej 
ekonomii wymiany (jest w końcu maklerem giełdowym). Jednocześnie 
jest też jedyną osobą, której Gatsby ufa i którą czyni swoim biografem. 
Dlatego cała narracja powieści stanowi de facto nieudolną próbę zapisu 
tego, czego w tym języku (w tej ekonomii języka) zapisać się nie da. 
Powodem jest właśnie nieprzystawalność perspektyw – Gatsby, niczym 
Werter, reprezentuje „perwersyjną ekonomię rozproszenia, rozrzutno-
ści, furii”, narrator, mimo starań, nie może wyjść poza „burżuazyjną 
ekonomię nasycenia”, czyli język Toma i Alberta. 

Aby zrozumieć to napięcie, warto przyjrzeć się bliżej jednej ze scen, 
która na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć większego znaczenia 
(pozornie ma jedynie na celu dodatkowe uwypuklenie bogactwa 
Gatsby’ego), ale jednocześnie dobrze pokazuje ścieranie się tych 
dwóch perspektyw. Mowa tu o scenie, gdy Gatsby oprowadza Daisy 
oraz kilka innych osób po swoim domu, prezentując jego monstrualny 
przepych. Na końcu tej wycieczki grupa dociera do sypialni Gatsby’ego, 
która „była pokojem najskromniejszym ze wszystkich” 4: „Opanował się 
po minucie, otworzył przed nami dwie zwaliste szafy, które mieściły 
wszystkie jego ubrania, szlafroki, krawaty i koszule, ułożone tuzinami 
w sterty. – Mam człowieka, który kupuje mi wszystko w Anglii. Przysyła 
całe komplety na początku każdego sezonu, wiosną i na jesieni. – Wyjął 
stertę koszul i zaczął je rozrzucać przed nami, jedną po drugiej, koszule 
z czystego lnu, z mięsistego jedwabiu i delikatnej flaneli, koszule, na 
których znikały załamki, w chwili gdy padały w wielobarwnym nie-
ładzie zakrywając stół. Podziwialiśmy je, a on dalej przynosił i miękki 
bogaty stos rósł coraz wyżej – koszule w paski i w esy-floresy, i w kraty, 
koralowe, seledynowe, lawendowe i bladopomarańczowe, każda z fio-
letowym monogramem. Nagle Daisy z nienaturalnym okrzykiem ukryła 
głowę w stosie koszul i wybuchnęła gwałtownym płaczem. – One są 
takie piękne – łkała tłumiąc głos w gęstych fałdach. – Zrobiło mi się 
smutno, bo nigdy nie widziałam takich… takich pięknych koszul…” 5.

Gatsby bez wyraźnego powodu zaczyna wyrzucać ze swojej olbrzy-
miej szafy wszystkie koszule, usypując wielobarwny stos, na którym 
piętrzą się ubrania ze wszystkich możliwych materiałów i we wszystkie 
możliwe wzory. Narrator jest wyraźnie zdziwiony – są to koszule męskie, 
więc należy wykluczyć wytłumaczenie tej sytuacji chęcią sprezentowa-
nia Daisy ekskluzywnych ubrań (których zresztą nie potrzebuje, gdyż 
może je z łatwością sama nabyć). Narrator nie rozumie zachowania 
Gatsby’ego, a język, jakim opisuje tę scenę, tylko to potwierdza. Mimo 
że nie pojmuje, przeczuwa jednak wagę sytuacji. Gatsby dokonuje 
miłosnego daru (jednego z wielu, jednakże ich ilość nie ma znaczenia, 
gdyż nie kumuluje się tu żadna wartość), jest to pewna forma wyznania 

4 F.S. Fitzgerald: Wielki Gatsby. Przeł. A. Demkowska-Bohdziewicz. Poznań 2010, s. 100. 
5 Tamże, s. 100-101. 
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miłości, swoiste kocham-cię, które jest jednocześnie komunikatem 
nic niekomunikującym, dlatego niedającym się opisać. Daisy zdaje się 
dużo lepiej rozumieć to, co robi Gatsby, dlatego w pewnym momencie 
wybucha płaczem. „Zrobiło mi się smutno, bo nigdy nie widziałam 
takich… takich pięknych koszul…”, wydusza jedynie z siebie. 

Narrator jest bezradny wobec tego balansowania „na samej granicy 
języka”, jednakże można zaryzykować twierdzenie, że zdaje sobie z tego 
sprawę (może bardziej sama narracja niż narrator). To, co się wydarza 
między kochankami, rozgrywa się w przestrzeni niewypowiedzianego, 
jednakże pozostawia po sobie ślad w postaci wielokropka. Daisy nie 
jest w stanie tego wypowiedzieć (narrator nie jest w stanie tego powtó-
rzyć), dlatego się zająkuje, przerywa na moment, i to właśnie ta chwila 
przerwy, zawieszenie głosu są decydujące. Owa diastema umożliwia 
chwilowe rozszczelnienie całego systemu. Nie jest to radykalna zmiana 
paradygmatu ekonomii reprezentacji, lecz jedynie zasygnalizowanie jej 
możliwości (choć może bardziej niemożliwości). 
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Ireneusz Gielata
Pompa 
nowoczesności
Bolesław Prus  
o pieniądzach i giełdzie

Pieniądz jest tym bajecznym, nieprawdopodobnym, a jednak 
rzeczywistym tworem, który przybiera wszelkie postacie, 

wszędzie wciska się, a wiele może zdziałać!…

Bolesław Prus 1

1.
„Pieniądz jest takim towarem – notuje Bolesław Prus przy okazji 

rozważań o lichwie – jak sukno, skóra, zboże, ziemia i kamienica” 2. 
Pisarz w tejże kronice broni lichwiarzy przed społeczną krytyką. Pyta: 
„Dlaczegóż więc gospodarze domów, restauratorzy, szewcy i krawcy 
sarkają na tych, którzy wynajmując im pieniądze biorą również wysoki 
procent?”; gdy tymczasem sami ciągną „zbyt wielkie zyski” za swe usługi 
i towary 3. Lichwiarz przecież niczym się nie różni od kupca. I jeden, 
i drugi doliczają tylko procenty, to one stanowią ich zysk. W obiegu 
lichwiarskim funkcja pieniądza niczym się nie różni od obiegu rynko-
wego towarów czy usług. W takiej sytuacji przeznaczeniem pieniądza 
jest bycie towarem, który nabywa się na jakiś czas za określoną cenę. 
„Posiadacz jego – pisze dalej autor Lalki – może żądać procentu, jaki 
mu się podoba, potrzebujący zaś pieniędzy może nie brać kapitału i nie 
płacić procentu, jeżeli ten wydaje mu się zbyt wielkim” 4. Powszechność 

1 B. Prus: Kroniki [1907]. T. 19. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1969, s. 196.
2 B. Prus: Kroniki. T. 4. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1955, s. 98.
3 Zob. tamże.
4 Tamże.
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skarg na lichwę wynika z braku zrozumienia funkcji, jaką zaczął pełnić 
pieniądz w nowoczesnym świecie, a dokładniej, jaką zaczął wypełniać 
wraz z obniżaniem się jego substancjonalnej wartości.

Prus był świadom tego, o czym zdawali się nie wiedzieć inni, że histo-
ria rozwoju pieniądza – by posłużyć się określeniem Georga Simmela 
– wiedzie od substancji do funkcji 5. „W wielkich związkach filozoficzno-
kulturowych – czytamy w opublikowanej w 1900 roku Filozofii pieniądza 
– istota i znacznie pieniądza wychodzą na jaw w procesach, które kierują 
pieniądz ku jego czystemu pojęciu i odwodzą go od powiązania z okre-
śloną substancją – nawet jeśli droga ta nie prowadzi do pełnego osią-
gnięcia tego celu” 6. Pieniądz stopniowo uwalnia się od swej kruszcowej 
i mierniczej substancjonalności. Papierowe banknoty czy weksle przestają 
się wiązać ze srebrem czy złotem, a operacje finansowe, które przepro-
wadza się za ich pomocą, nie są już tak bezpieczne jak transakcje oparte 
na „solidnych podstawach złota i srebra” 7. Adam Smith już w 1776 roku 
dzieli operacje finansowe na mniej i bardziej bezpieczne, a wynik ten 
uzależnia od rodzaju pieniądza; ucieka się przy tym do – jak sam mówi 
– „śmiałej przenośni”, i dlatego warto ten fragment zacytować w całości:

„Rozsądne operacje bankowe, zastępując znaczną część tego złota 
i srebra pieniądzem papierowym, pozwalają krajowi przekształcić 
poważną część tego martwego kapitału w kapitał aktywny i produk-
cyjny, w kapitał, który coś krajowi przynosi. Pieniądz złoty i srebrny, 
który obiega w jakimś kraju, można z całą słusznością przyrównać do 
wielkiego traktu, który choć pozwala przewozić i rozprowadzać na 
rynku całą ilość zboża i paszy, jaka jest w kraju, to jednak sam nie wytwa-
rza ani ziarenka. Rozsądne operacje bankowe, tworząc, jeśli wolno mi 
użyć tak śmiałej przenośni, coś w rodzaju drogi powietrznej, pozwalają 
krajowi przekształcić jak gdyby znaczną część dróg lądowych w dobre 
pastwiska i pola uprawne, a tym samym pozwalają zwiększyć bardzo 
poważnie roczny produkt ziemi i pracy. Trzeba jednak przyznać, że 
choć handel i wytwórczość kraju mogą w pewnym stopniu wzrosnąć, 
to jednak, wisząc w ten sposób jak gdyby na dedalowych skrzydłach 
pieniądza papierowego, nie mogą być tak bezpieczne, jak są wtedy, 
gdy oparte są na solidnych podstawach złota i srebra” 8.

„Śmiała przenośnia” Smitha obrazuje korzyści, jakie wiążą się ze sto-
sowaniem papierowego pieniądza. Nie musi się on „przemieszczać” jak 
monety ze szlachetnych kruszców po ubitych drogach i stałych traktach, 
co przecież znacznie ogranicza operacje handlowe i przyczynia się do 
spowolnienia produkcji rolnej oraz przemysłowej. Pieniądz papierowy, 
uwolniwszy się od substancjonalnego ciężaru srebra i złota, zaczyna 

5 Zob. G. Simmel: Filozofia pieniądza. Przeł. i wstęp A. Przyłębski. Warszawa 2012, s. 177-180.
6 Tamże, s. 177-178.
7 Posłużyłem się określeniem Adama Smitha – zob. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami 

bogactwa narodów. T. 1. Przeł. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski. Warszawa 2007, s. 361.
8 Tamże.
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latać niczym Dedal; może więc znacznie szybciej się „przemieszczać”, 
a co za tym idzie – pomnażać przepływ kapitałów i zwiększać ogólną 
wytwórczość, a przez to przyczyniać się do „bogacenia się narodów” 
(zgodnie z tytułem rozprawy Smitha).

Ale ta metafora ukrywa w sobie pewną sugestię. Smith dwukrotnie 
zastrzega, że pieniądz papierowy wzmacnia rozwój tylko wtedy, gdy 
wchodzi w obieg „rozsądnych operacji bankowych”. Odwołuje się więc 
nie wprost do kategorii ryzyka. Brak rozsądku oznacza w tym przypadku 
nic innego jak podjęcie przedsięwzięcia, którego wynik jest niepewny. 
Wszelkie operacje dokonywane za pomocą papierowych pieniędzy 
opatrzone są znakiem prawdopodobieństwa. Coś zawsze może się nie 
udać, zwłaszcza gdy pieniądz wsparty na „dedalowych skrzydłach” 
zanadto się oddala od twardych realiów ekonomii i gospodarki. Uza-
leżnione od przepływu takich pieniędzy handel i wytwórczość będą 
nieustannie narażone na niebezpieczeństwa: „grożą im wypadki – kon-
kluduje Smith – wynikające z niezręczności ludzi, którzy kierują pienią-
dzem papierowym, grożą im również i inne niespodzianki, od których 
największy rozsądek i zręczność tych ludzi ustrzec ich nie może” 9. 
Wbrew mitowi, nie można więc wykluczyć tego, że „papierowy Dedal”, 
przyjmując postać akcji giełdowych, podzieli los swego syna…

Smith, pisząc o różnicy, jaka zachodzi pomiędzy papierowymi 
banknotami a bitymi monetami ze szlachetnych materiałów, sięga 
po metaforę, która trafnie ujmuje przemianę środków płatniczych 
w nowoczesności. Papierowy pieniądz tracąc wszelkie substancjonalne 
właściwościowości, niejako uwalnia się od kruszcowego ciężaru i zwią-
zanych z tym wcześniejszych znaczeń, a przez to staje się częścią całego 
szeregu nowoczesnych metamorfoz, których istota zasadza się – zgod-
nie z diagnozą Marksa i Engelsa – na „ulatnianiu się wszystkiego” 10. Nie 
inaczej zapatruje się na to Simmel, który domaga się, aby historię pie-
niądza zawsze umieszczać „w pewnym zasadniczo określonym obrazie 
świata” 11. Skoro tak, to dzieje pieniądza w XIX wieku trzeba by rozpa-
trywać w kontekście nowoczesnych przemian. „Zasadniczą tendencję 
nowoczesnej nauki – pisze Simmel o obrazie nowoczesnego świata 12 
– można scharakteryzować jako zaprzestanie rozumienia zjawisk przez 
substancję lub jako specyficznych substancji, a pojmowanie ich jako 
ruchów, których nośniki pozbawiane są jakichkolwiek własności. Wła-
sności rzeczy próbuje się wyrażać jako ilościowe, a zatem relatywne 
określenia, a zamiast absolutnej stabilności formacji organicznych, psy-
chicznych, etycznych, społecznych głosi się nieustający rozwój, w któ-
rym każdy element zajmuje pewne ograniczone miejsce określane 

9 Tamże.
10 Zob. K. Marks, F. Engels: Manifest komunistyczny. Bez tłumacza. Warszawa 1956, s. 51.
11 Zob. G. Simmel: Filozofia pieniądza, dz. cyt., s. 96.
12 Swą diagnozę czasów nowoczesnych Simmel prezentuje w rozdziale o wymownym tytule: 

Epistemologia relatywistycznego obrazu świata – zob. tamże, s. 97.
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jedynie przez stosunek do swego przed i po” 13. Istota wszelkich zjawisk 
zachodzących w nowoczesnym otoczeniu polega na ciągłym ruchu, 
wiecznej zmianie, na relacyjności, która wciąż zachodzi pomiędzy rze-
czami a ludzkim umysłem; słowem – „na przejściu od stałości i absolut-
ności treści świata ku jego roztopieniu w ruchy i relacje” 14. Papierowy 
pieniądz (a za nim wszelkie kwity bankowe, weksle, akcje czy obliga-
cje), dopiero tracąc swój przednowoczesny, substancjonalny charakter, 
„(…) włącza się do rozwoju ogólnego, który zmierza do przekształcenia 
w każdym obszarze i sensie tego, co substancjonalne, w swobodnie 
płynące procesy” i to „w każdej możliwej formie: z jednej strony jako 
składnik tego całościowego rozwoju, z drugiej – z powodu swego 
specyficznego stosunku do wartości konkretnych jako ich symbol, 
a zarazem z jednej strony jako efekt regulowanych przez ten rozwój 
tendencji kulturowych, z drugiej zaś – jako działająca w nich przyczy-
na” 15. A zatem w powszechny wir ulatniania się wszystkiego został 
wciągnięty również pieniądz, który przyjąwszy postać papierową, 
zaczął się uwalniać od swojej przednowoczesnej substancjonalności. 
Wraz z obniżaniem się wartości substancjonalnej wzrasta jego wartość 
funkcjonalna, a co za tym idzie – samo znaczenie pieniądza.

Prus dostrzega już w pieniądzach głównie aspekt funkcjonalny. Dowo-
dzi tego chociażby kronikarski zapis dotyczący lichwy. Przekonanie pisarza 
o funkcjonalnej wartości pieniędzy w całej pełni wyraża „uwaga o społe-
czeństwie”, którą odnajdujemy w jego Literackich notatkach o kompozycji:

„UWAGA O SPOŁECZEŃSTWIE
W społeczeństwie odróżniać Ciało i Ducha
Or[gany] wchłaniające v. zdobywające. Rolnicy – górnicy – leśnicy – rybacy 
– myśliwcy [sic!].
Or[gany] przerabiające. Przemysłowcy – rzemieślnicy.
Or[gany] krążeniowe. Przewoźnicy – handlarze.
Or[gany] wydzielinowe. Przedsiębiorstwa [sic!] oczyszczające 
i pogrzebowe.
Krew. Pieniądze, weksle.
Tkanka tłuszczowa. Składy towarów.
Tkanka kostna. Budowle, sprzęty, materiały.
Tka[nka] muskularna. Machiny i narzędzia ruchu i przenoszenia się.
Or[gany] ruchu i czynu. Robotnicy – policja – wojsko.
Or[gany] zmysłów. Policja śledcza – agenci – badacze – reporterzy 
– korespondenci.
Nerwy. Poczty – telegrafy – gazety.
Mózg. Stolica – duże miasta.
Or[gany] samozachowawcze v. uzdrawiające. Szpitale – więzienia.
Tka[nka] łączna. Urzędy administracyjne – Gminne – powiatowe 
– prowincjonalne” 16.

13 Tamże, s. 97-98.
14 Zob. tamże, s. 98.
15 Tamże, s. 178.
16 B. Prus: Literackie notatki o kompozycji. Red. A. Martuszewska. Gdańsk 2010, s. 265.
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Ów anatomiczny obraz społeczeństwa wyrasta z myśli pozyty-
wistycznej. Prus, zgodnie z koncepcją Herberta Spencera, poszcze-
gólnym organom cielesnym przypisuje określone funkcje, a ich 
wykonawcami stają się różnorakie społeczne instytucje i profesje. 
Pieniądzom i wekslom zostaje wyznaczona rola zasadnicza – stanowią 
one krwioobieg społecznego organizmu. A zatem ich przeznaczeniem 
jest zaopatrywanie wszystkich części w „tlen”, czyli w pieniądze, bez 
których nie może się „toczyć” życie społeczne. Pieniądz, zwłaszcza 
ten uwolniony od ciężaru substancjonalnego, pozwala na szybszą 
cyrkulację, swobodny przepływ nawet dużych kapitałów, co w efekcie 
prowadzi do spotęgowania produkcji oraz handlu i – ostatecznie – do 
przyśpieszenia tempa nowoczesnych przemian. Prus doskonale wie-
dział, że pieniądz nie służy już tylko konsumpcji, lecz także – i to coraz 
bardziej – produkcji 17. Świadczą o tym jego liczne uwagi, nierzadko 
tylko mimochodem wtrącane w narrację kronik, o „zwrocie” pieniędzy 
„w kierunku produkowania – bogactw i ludzi” 18. W jednej z nich, pole-
mizując z opinią, że pieniądz to rodzaj „nagromadzonej pracy” i „uni-
wersalnego zapładniacza”, porówna go do poruszającego się wozu:

„Pieniądz bowiem nie jest żadną »nagromadzoną pracą«, żadnym 
»uniwersalnym rozpłodnikiem«. Pieniądz jest tylko wozem, który może 
przewozić pracę i może przewozić takich, którzy istotnie coś zapład-
niają. Pieniądz jest martwe, ślepe i głupie narzędzie, które nic nie 
stworzy, nic nie ulepszy, nic nie poruszy, jeżeli nie pokieruje nim żywy, 
pracujący i twórczy duch ludzki” 19.

Pieniądz, będąc wyrazem i ekwiwalentem wartości, stał się 
przede wszystkim środkiem do zdobywania wartości. Prus chciałby 
jednak uczynić z pieniądza użyteczne narzędzie służące w więk-
szym stopniu do wytwarzania wartości niż do ich nabywania. Obieg 
pieniądza ma wspomagać „twórczą pracę”, wpływać na dynamikę 
nowoczesnych procesów, bez których nie może być mowy o jakim-
kolwiek postępie; a postęp pisarz wiązał z ciągłym ulepszaniem 
i doskonaleniem codziennego życia 20. Intuicja Prusa podpowiadała 
mu, że wraz z zatratą substancjonalnej wartości pieniądz oddalił 
się od wszelkiej określoności, a więc – jak wielokrotnie podkreśla 
to Simmel – stał się bezbarwny i abstrakcyjny, wewnętrznie pusty 

17 Zwraca na to uwagę Simmel: „Najnowsze czasy i choćby klasyczna Grecja mają wobec 
pieniądza tak różne nastawienia, że wówczas służył on tylko konsumpcji, dziś zaś w istotny 
sposób służy także produkcji” (G. Simmel: Filozofia pieniądza, dz. cyt., s. 258).

18 Jak chociażby ta, z której pochodzą wyżej przywołane słowa: „Usunięcie zaś zbytku dopiero 
wówczas będzie miało sens praktyczny i zapobiegnie ruinie społeczeństwa, gdy – pieniądz 
wydawany nieprodukcyjnie zwróci się w kierunku produkowania – bogactw i ludzi…” 
(B. Prus: Kroniki. T. 7. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1958, s. 33).

19 B. Prus: Kroniki. T. 13. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1963, s. 79.
20 Co wyrażał wielokrotnie za pomocą triady: „±Sz ±Uż ±D”, przy czym matematyczna formuła 

„±” oznacza z jednej strony pomnażanie: szczęścia, użyteczności i doskonałości, a z drugiej 
strony pomniejszanie: nieszczęść, braku doskonałości czy użyteczności.
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znaczeniowo. To owa „wewnętrzna pustka znaczeniowa pieniądza 
powoduje pełnię jego znaczeń praktycznych, a nawet skłania do tego, 
by wypełnić pojęciową nieskończoność jego kręgu znaczeniowego 
ciągle nowymi postaciami, do umieszczania w suchej formie, którą jest, 
coraz nowych treści” 21. Nie inaczej postępuje autor Lalki, który próbuje 
ową „suchą formę”, albo mówiąc dokładniej, to „martwe narzędzie” 
wypełnić życiodajną treścią. Chce więc sfunkcjonalizować pieniądz tak, 
aby nie stał się celem samym w sobie, lecz środkiem do realizowania 
utylitarnych programów. To człowiek ma skierować pieniądz w stronę 
twórczego działania, niejako przymusić go do codziennej pracy nad 
poprawieniem warunków ludzkiego bytowania. Tylko w ten sposób 
będzie mógł działać sprawnie „układ krwionośny” społecznego organi-
zmu, zachowując przy „zdrowiu” wszystkie jego organy.

Jednak wraz procesem zanikania substancjonalnej wartości pie-
niądza zaczęto go postrzegać jako wartość samą w sobie. Specyfikę 
działania tego procesu uchwycił Simmel:

„Ponieważ rośnie jego wartość jako środka, rośnie jego wartość 
jako środka, i to tak wysoko, że uchodzi za wartość par excellence, 
a świadomość celu kończy się na nim. Wewnętrzna polaryzacja tkwiąca 
w istocie pieniądza, to mianowicie, że jest absolutnym środkiem i wła-
śnie z tego powodu psychicznie może dla wielu stać się absolutnym 
celem, czyni zeń w osobliwy sposób pewien symbol, wobec którego 
wielkie dyrektywy praktycznego życia jakby drętwieją” 22.

Prus zdawał sobie sprawę z tego, że pieniądz jako cel sam w sobie 
może całkowicie wypełnić świadomość człowieka. Tym bardziej że 
to w ludzkiej skłonności do podejmowania ryzyka doszukiwał się 
ukrytych źródeł pogoni za pieniędzmi – sugeruje to już felieton 
w obronie prawa do lichwy 23. Do powodów, dla których ludzie się 
zapożyczają: wysokie czynsze, duże opłaty za usługi i zbyt wysokie 
procenty za lichwę, kronikarz dołącza i wyraźnie eksponuje jeszcze 
i ten – „Dodajcie jeszcze do tego: nieprzezorność, którą każdy z nas 
w sobie nosi…” 24. Nieprzezorność to rodzaj nigdy w pełni nieuświa-
domionego pragnienia, które targa człowiekiem. Ów brak ostroż-
ności szczególnie mocno daje znać o sobie, gdy jedyną troską życia 
stają się pieniądze. Wówczas „wielkie dyrektywy praktycznego” dzia-
łania, jak chociażby te, które chciał wcielić w życie Prus, postulując 
na przykład uczynienie z pieniądza utylitarnego narzędzia służącego 
do „twórczej produkcji”, martwieją i przestają oddziaływać na ludzi. 
A wtedy wszelkie realne czy utopijne projekty tracą na znaczeniu. Bo 

21 G. Simmel: Filozofia pieniądza, dz. cyt., s. 234.
22 Tamże, s. 258.
23 Tekst felietonu zapowiadają hasła pojawiające się w jego nagłówku: „Zniesienie prawa 

o lichwie. – Gdzie jest, a właściwie – gdzie nie ma lichwy…” (zob. B. Prus: Kroniki. T. 4, dz. cyt., 
s. 97).

24 Zob. tamże, s. 98-99.

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014



3 (93) 2013

18

przecież nieprzezorność wciąż podsyca pragnienie szybkiego wzbo-
gacenia się i pcha człowieka do salonu gier albo – do czego mogło 
dojść dopiero w nowoczesności – na giełdę.

2.
Giełda stała się nieodłączną częścią nowoczesnego krajobrazu. 

Nie może nas dziwić zatem to, że nader często pojawia się w literac-
kich przedstawieniach. Na giełdę trafia chociażby Wokulski w czasie 
wędrówek po paryskich ulicach: „(…) zwiedzał wystawę powszechną, 
Louvre i Cluny, Lasek Buloński i cmentarze, kawiarnie de la Rotonde, 
du Grand Balcon i fontanny, szkoły i szpitale, Sorbonę i sale fech-
tunku, hale i konserwatorium muzyczne, bydłobójnie i teatra, giełdę, 
Kolumnę Lipcową i wnętrza świątyń” 25. Łatwość w szybkim obro-
cie pieniędzmi i towarami zadecydowała o tym, że giełda stała się 
„centrum obrotu finansowego” i „jakby geometrycznym środkiem 
wszelkich zmian wyceny”, a przez to – konkluduje Simmel – „miej-
scem najwyższego ożywienia gospodarczego” 26. Walter Benjamin 
przytacza w Pasażach słowa Victora Hugo, który nie bez ironii uznał 
giełdę za nowoczesną świątynię, miejsce kultu religii pieniądza 
– „(…) zabraknie chyba słów zachwytu dla gmachu, który z równym 
powodzeniem mógłby być: pałacem królewskim, izbą gmin, ratu-
szem, kolegium, ujeżdżalnią, akademią, składem towarów, sądem, 
muzeum, koszarami, grobowcem, świątynią, teatrem. Tymczasem 
jest Giełdą. (…) Jest Giełdą we Francji, tak samo jak w Grecji byłby 
świątynią. (…) Mamy kolumnadę biegnącą dookoła gmachu, a pod 
jej arkadami w wielkie dnie uroczystości religijnych może się rozwi-
nąć w całym swoim majestacie orszak maklerów giełdowych i han-
dlowych pośredników” 27.

Spekulacja, gra na różnicy kursów stają się manią nowoczesnego 
człowieka, rodzajem nowoczesnego szaleństwa sprzyjającego moder-
nizacyjnym przemianom. Giełda przyczynia się do rozwoju rynków 
kapitałowych, wzmożenia cyrkulacji pieniądza, a zarazem do zmiany 
zachowań mieszkańców świata wciągniętego w wir ulatniania się 
wszystkiego. Benjamin pisząc o Paryżu – „stolicy XIX wieku” – poka-
zuje, że gra na giełdzie nie tylko wypiera dawne, przednowoczesne 
formy gry, lecz także przeobraża sposób doświadczania czasu: „Gra na 
giełdzie wypiera rozmaite formy gier hazardowych, odziedziczone po 
społeczeństwie feudalnym. Fantasmagoriom przestrzeni, jakim oddaje 
się flaneur, odpowiadają fantasmagorie temporalne, ulubione przez 

25 B. Prus: Lalka. T. 1. Oprac. J. Bachórz. Wrocław 1991, s. 247; oraz T. 2, s. 116-117. Do giełdy 
będzie Wokulski wracał w myślach, w czasie rozważań nad istotą Paryża – zob. T. 2, 
s. 122-123. 

26 G. Simmel: Filozofia pieniądza, dz. cyt., s. 575.
27 Słowa te pochodzą z powieści Katedra Marii Panny w Paryżu. Cyt. za: W. Benjamin: Pasaże. 

Red. R. Tiedemann. Przeł. I. Kania. Posł. Z. Bauman. Kraków 2005, s. 193-194.
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gracza. Gra zmienia czas w narkotyk” 28. Giełda spowita narkotyczną 
aurą odrealnia, a jednocześnie zaciemnia rzeczywistość; zgodnie ze 
spostrzeżeniem Paula Lafargue’a – czyni ją „nieprzeniknioną”:

„Cały nowoczesny rozwój gospodarki wykazuje tendencję do prze-
kształcania w coraz większym stopniu społeczeństwa kapitalistycznego 
w gigantyczny, międzynarodowy dom gry, gdzie mieszczanie uzyskują 
i tracą kapitały w następstwie zdarzeń, o których nie mają pojęcia. (…) 
»Nieprzeniknioność« tronuje w społeczeństwie burżuazyjnym niby 
w jaskini gry. (…) Kapitalista, który swój majątek ulokował w papierach 
giełdowych i który nie wie, co powoduje wahania ich wartości oraz 
dywidend, jest zawodowym graczem. Gracz wszelako (…) to istota 
w najwyższym stopniu przesądna. Bywalcy jaskiń gry zawsze mają na 
podorędziu jakąś magiczną formułę do zaklinania losu…” 29.

Pogoń za pieniądzem zamyka człowieka w nowoczesnej jaskini, 
w której – podobnie jak ma to miejsce u Platona – ludzie skuci łań-
cuchami przez pragnienie szybkiego wzbogacenia się nie są w stanie 
zobaczyć tego, co rzeczywiste, lecz jedynie to, co pozorne. Codzienna 
gra na zniżkę lub zwyżkę sprawia, że wartość pieniądza lub towarów 
się rozmywa – upłynnia się w gorączkowym szale spekulacji, której 
przeciętni gracze (a stanowią oni większość) nie mogą w żaden sposób 
zrozumieć. Prędki obieg finansów wrzuca człowieka w świat zawrot-
nego tempa, gdzie ryzyko przyjmuje postać nowoczesnej bogini 
fortuny. A ta, niepodzielnie panując na giełdzie, przemienia wszystko 
w powszechną ruchliwość. To, co stałe i pewne, staje się niestałe i nie-
jasne; człowiek zapatrzony w pieniądz widzi tylko niewyraźne kształty, 
które na dodatek nieustannie się zmieniają. Giełda – owa „jaskinia 
gry” – przeobraża rzeczywistość w rozmyty obraz pełen ruchliwych 
cieni, w rzeczywistość, która staje się niezrozumiała i jeszcze bardziej 
nieprzejrzysta. Pieniądz, któremu nowoczesność przypięła „dedalowe 
skrzydła”, zaczarował ponownie to, co odczarował wcześniej oświece-
niowy rozum – „Nieprzeniknioność materii społecznej otacza miesz-
czanina tak, jak nieprzeniknioność przyrody otacza dzikiego” 30.

Prus, który uważnie przyglądał się procesom unowocześniania, 
ciągle mierzył się z „nieprzeniknionością” swoich czasów. Nie tylko 
starał się pojąć zachodzące na jego oczach przemiany, lecz także pró-
bował przymusić do tego czytelników kronik. Nie możemy zapominać 
o tym, że chciał, aby felietonistyka służyła społecznemu potęgowaniu 
życiowych ideałów, jakie zawarł w formule „±Sz ±Uż ±D” 31, a więc 

28 Tamże, s. 43.
29 P. Lafargue: Die Ursachen des Gottesglaubens. „Die Neue Zeit” XXIV, Stuttgart 1906, I. Cyt. za: 

W. Benjamin: Pasaże, dz. cyt. s. 547.
30 Tamże.
31 Mówi o tym na przykład notatka zatytułowana Idee działalności publicystycznej: „a) Spotęgować 

i stworzyć nowe rodzaje +Sz dla jednostek i społeczeństwa. (…) b) Spotęgować i rozwinąć 
+Uż jednostek i społeczeństwa. Praca i jej propaganda. (…) c) Spotęgować i rozwinąć +D 
jednostek i społeczeństwa” (B. Prus: Literackie notatki o kompozycji, dz. cyt., s. 172-173).
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podobnie jak pieniądz, miała się stać jednym z utylitarnych narzędzi 
do przekształcania świata. Dlatego pisał też o giełdzie, i to – na ogół 
– próbując obnażyć mechanizmy jej działania.

Tę metodę postępowania ujawnia już krótka wypowiedź z czerwca 
1888 roku, którą pisarz sformułował przy okazji roztrząsania kwestii 
dotyczącej obiegowych opinii (podsycanych przez konserwatywną 
prasę) o sposobach bogacenia się Żydów: „(…) giełda jest pompą, 
która zarobki ludności pracującej przelewa w kieszenie finansistów” 32. 
Co prawda, Prus streszcza tutaj opinię niemieckiego dziennikarza, ale 
robi to, wykorzystując strategię odsłaniania tego, co nowoczesność 
spowiła aurą „nieprzeniknionego”. Porównanie giełdy do pompy traf-
nie oddaje specyfikę jej działania, i jako takie wpisuje się w cały krąg 
określeń pieniądza jako upłynnionego środka wymiany, znajdującego 
się w ciągłym ruchu. W świetle tej metafory giełda to instytucja umoż-
liwiająca szybki przepływ pieniędzy (i innych papierów finansowych 
czy towarów), których kurs ciągle się waha, a więc pieniędzy o płyn-
nej wartości. Ale owa giełda – pompa – nie tylko wprawia w obieg, 
przyśpiesza cyrkulację, lecz także – a może przede wszystkim 
– wysysa, czyli „przelewa” pieniądze zwykłych ludzi, nierzadko ciężko 
zarobione, w „kieszenie” potężnych finansistów. A to oznacza, że pie-
niądz, wciągnięty w wir giełdowych pomp, nie zwraca się – o czym 
marzył Prus – „w kierunku produkowania – bogactw i ludzi”, nie staje 
się częścią utylitarnego krwioobiegu, kreatorem „twórczej pracy”.

Uwagę pisarza o nowoczesnej – finansowej pompie można uznać 
za puentę jego wcześniejszych rozważań na temat giełdy. Jej poświęcił 
część kroniki majowej z 1885 roku, gdzie odniósł się do spolszczonej 
przez Nikodema Krakowskiego książki Jamesa Mosera Teoria i kombina-
cje interesów terminowych (1883). W tym felietonie Prus stara się zapo-
znać czytelników z „zasadami gry giełdowej”, choć zarazem zastrzega 
się, iż „już sama teoria jest bardzo zawikłaną”, tym bardziej że autor 
książki o „kombinacjach terminowych” wymienia „aż 51 różnych gatun-
ków »interesu« i objaśnia je za pomocą formuł i figur” 33. Grę na różnicę 
kursów autor kroniki nazywa wprost „szachrajstwem” 34. W nią zostaje 
wciągnięta większość przez nieliczną grupę zawodowych giełdziarzy 
czy potężnych bankierów, którzy wykorzystując rozliczne wpływy 

32 B. Prus: Kroniki. T. 11. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1961, s. 173.
33 B. Prus: Kroniki. T. 8. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1959, s. 114-115.
34 W niemałym stopniu na ten sąd musiała wpłynąć lektura pozycji Teorii i kombinacji interesów 

terminowych, z której Prus przytacza wymowny fragment: „Interesa terminowe i ściśle z nimi 
złączona gra giełdowa są nie tylko grą hazardowną, ale grą nieuczciwą, w której jedna ze 
stron grających »zna karty«, którymi gra, a strona druga »kart nie zna«. Rozumie się, że strona 
znająca karty stale wygrywa, a strona oszukiwana stale przegrywa. Jak przy grze fałszywej 
– znający karty często dla przynęty przegrywa, tak i tu les grands faiseurs często pozornie 
tracą na korzyść głupiej gawiedzi grającej; ale ta wspaniałomyślność trwa dopóty, dopóki 
epidemia i gorączka gry nie opanuje należycie całych warstw społeczeństwa; wówczas 
wspaniałomyślność ustaje” (zob. tamże, s. 115).
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w środowiskach politycznych, zdobywają wiedzę o wydarzeniach, jakie 
mogą zaistnieć w najbliższym czasie. Bez tej wiedzy, niedostępnej dla 
ogółu, trudno skutecznie grać na różnicę kursów. Toteż większość, otu-
maniona obietnicą zdobycia łatwego zysku, może się kierować jedynie 
„swoim nosem” oraz prasowymi „pogłoskami”, najczęściej zafałszowa-
nymi przez wielkich giełdowych graczy.

Znacznie ciekawsze są uwagi, które pojawiają się w drugiej części 
felietonu Prusa. Otóż „amatorom” gry na zwyżkę lub zniżkę z pomocą 
przychodzi współczesna nauka ekonomii; a dokładnie książki z rodzaju 
tych, które omawiają zagadnienie „interesów terminowych”. Jednakże 
nie jest to do końca prawda. Ilość możliwych kombinacji, którą stwarza 
gra na giełdzie, jest tak duża, że gubi się w niej przeciętny umysł. „Kto 
więc nie rozumie powyższych kombinacji – przyznaje Prus – ten może 
być oszukanym już za pomocą samych technicznych powikłań” 35. Znajo-
mość teoretycznych podstaw operacji finansowych może więc wywołać 
odwrotny do oczekiwanego skutek, to jest zamiast rozrzedzać „nieprze-
niknioność”, jaka otacza giełdę, jeszcze bardziej będzie ją zagęszczać. 
I to właśnie w takiej sytuacji znalazła się cała masa giełdowych graczy. 
„Już sama teoria jest bardzo zawikłaną; tym bardziej musi być trudną 
i niebezpieczną praktyka” – kończy wywód kronikarz, nakłaniając czytel-
ników do tego, aby zrezygnowali z robienia „majątków z gry na różnicę”, 
a zaczęli „robić majątki bez ryzyka, na najzwyklejszych produktach…” 36.

W roku 1893 Prus ponownie wraca do kwestii działania giełdy; tym 
razem z przyczyny szerzących się w ówczesnej prasie rosyjskiej pogło-
sek o przygotowywanej przez ministerstwo finansów ustawie dotyczą-
cej wzmożenia kontroli nad operacjami giełdowymi 37. Z dwóch powo-
dów ta wypowiedź różni się od wcześniejszych. Po pierwsze, kronikarz 
odwołuje się tu do Pieniądza Émila Zoli (1891), a po drugie, nie zgadza 
się z nazbyt uproszczoną opinią o giełdach, do której powstania przy-
czyniła się „sprawa panamska, w której utonęły setki milionów oszczęd-
ności francuskich” 38, jak również powieść francuskiego pisarza.

Przeciwko giełdzie Prus znowuż przytacza te same argumenty. 
Giełda to „łatwy sposób zarabiania pieniędzy na słowo”, które „pociąga 
mnóstwo ludzi” 39. A słowo to – jak domyślamy się intencji kronikarza 
– znajduje się w mocy spekulantów, którzy nim ciągle manipulują, 
wykorzystując je przede wszystkim do tworzenia pogłosek – „(…) gdy 
mu potrzeba zniżyć kurs w oznaczonym czasie, ogłasza za pomocą 
gazet jakąś alarmującą wiadomość” 40. W tym miejscu Prus niczym nie 
różni się od Zoli, który każe postaci cynicznego spekulanta – Saccarda 

35 Tamże.
36 Tamże, s. 115-116.
37 Zob. B. Prus: Kroniki. T. 13, dz. cyt., s. 366-368 i przypis na s. 533.
38 Zob. tamże, s. 366.
39 Zob. tamże, s. 367.
40 Tamże.
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(pod tym imieniem ukrywa się Arystydes Rougon) – głosić pogląd 
będący dewizą jego działania: „(…) spekulacja – gra – jest główną 
sprężyną, sercem tak wielkiego przedsięwzięcia jak nasze. Przyciąga 
krew, zbiera ją zewsząd drobnymi strumyczkami, gromadzi i rozprowa-
dza następnie szeroko we wszystkich kierunkach, tworzy ów potężny 
obieg pieniądza, który jest podstawą życia wielkich interesów” 41, ale 
i – o czym opowiada powieść Zoli – nader często jeszcze większego 
bankructwa. Wraca tu obraz pieniężnego krwioobiegu, który napędza 
słowo spekulanta, słowo – pogłoskę, a także – słowo będące niczym 
innym jak pustą obietnicą. Prus określił operacje giełdowe jako rodzaj 
„zarabiania pieniędzy na słowa”, bo wiedział – nim jeszcze przeczy-
tał Pieniądz Zoli – że między innymi owa gra finansowa polega na 
sprzedawaniu słów bez pokrycia. „Wiadomo, że na giełdach – pisał już 
w 1877 roku – sprzedają się bardzo często wartości fikcyjne, wypuszcza 
się akcje na kopalnie nie istniejące, na przedsiębiorstwa oparte tylko 
na arystokratycznych nazwiskach ich prezesów, odstępują się wreszcie 
kontrakty na niebywałe produkta itd.” 42.

Ale Prus był również marzycielem, społecznym utopistą, czytel-
nikiem nie tylko Zoli czy Balzaka, lecz także Auguste’a Comte’a czy 
Samuela Smilesa – a ten ostatni nauczał, że „szkołą »praktycznego 
rozumu« jest handel, a jego mistrzami: kupcy, giełdziarze i wszelkiego 
rodzaju handlowi pośrednicy” i że to właśnie ta grupa ludzi nigdy 
nie „poświęca treści dla pozorów”, w związku z czym „rzadko myli się 
w przewidywaniach” 43. Ta optyka myślenia pozwala inaczej spojrzeć na 
giełdę. I tak postępuje autor Lalki w dalszej części felietonu z 1893 roku. 
Mianowicie powiada, że wbrew dominującym opiniom giełda nie jest 
wyłącznie grą opartą na spekulacji i kłamstwie, lecz również – o czym 
zbyt wielu zapomina lub nie chce tego dostrzec – rynkiem, na którym 
kupuje się i sprzedaje ogromne ilości towarów. Toteż i ona może się 
stać „instytucją niesłychanie użyteczną”  44, czyli taką, która przyczy-
nia się do urzeczywistniania idei zawartej w formule „±Sz ±Uż ±D”. 
Aby to udowodnić, Prus sięga po kolejną metaforę:

„Trudno obrachować: ile czasu oszczędza, ile kosztów zmniejsza i od 
ilu strat chroni taka instytucja jak giełda. Jest ona niby siecią telefonów, 
za pomocą której dziś, w kilka minut, możemy załatwić interes na dru-
gim końcu miasta, co dawniej wymagało kilku godzin czasu…” 45.

Porównanie giełdy do sieci telefonicznej eksponuje to, że jej działanie 
polega głównie na potęgowaniu cyrkulacji. I znowuż ta metafora wpi-
suje się w określenia giełdy jako finansowej pompy, która przyśpiesza 

41 Zob. É. Zola: Pieniądz. Przeł. H. Suwała. Warszawa 1961, s. 108.
42 B. Prus: Kroniki. T. 3. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1954, s. 408.
43 Tę opinię Smilesa przytacza Prus w kronice z 26 lutego 1881 roku – zob. B. Prus: Kroniki. T. 5. 

Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1955, s. 48.
44 Zob. B. Prus: Kroniki. T. 13, dz. cyt., s. 367. 
45 Tamże, s. 368.
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obieg towarów i pieniędzy, a tym samym intensyfikuje postęp. Prus nie 
chce więc giełd zamykać, lecz tylko – zgodnie z logiką utopijnego myśle-
nia – wykluczyć z nich to, co nie pozwala im stać się częścią twórczego 
procesu udoskonalania i uszczęśliwiania ludzkich społeczeństw. Dlatego 
będzie podkreślał ich wartość jako nowoczesnego narzędzia służącego 
do handlowej wymiany, i to nawet w sytuacji – jak w 1894 roku – krachu 
na warszawskiej giełdzie 46:

„Gdyby nie było giełdy – mówi niejeden – albo gdyby na giełdzie 
nie było takich a takich operacji, nie byłoby krachów.

W oczach bowiem niektórych ludzi giełda jest fabryką, gdzie przy 
pomocy machin, zwanych oszukaństwem i szachrajstwem, finansiści 
ograbiają uczciwych i oszczędnych pracowników.

Jest to pojęcie fałszywe. Giełda nie jest fabryką milionowych fortun 
dla jednych, a bankructwa dla innych, ale – rynkiem, targiem, na któ-
rym można kupić i sprzedać towary w wielkich ilościach” 47.

Zło nie tkwi w samej instytucji – powtarza wciąż Prus – lecz w ludz-
kich namiętnościach: w chęci szybkiego wzbogacenia się, w skłonno-
ściach do podejmowania ryzyka, w upodobaniu do gry czy ślepej wiary 
w łut szczęścia. Do tego wszystkiego miesza się jeszcze przypadek, 
który w nowoczesności został uznany za rzeczywistego władcę zjawisk 
i biegu wydarzeń. To właśnie rozważania o giełdzie skłoniły Prusa 
do postawienia diagnozy, że „(…) cała historia cywilizacji, widziana 
z pewnego punktu, jest walką człowieka z »przypadkiem« i wynajdy-
waniem coraz nowej obrony przeciw »przypadkowi«”, oraz sformuło-
wania postulatu, aby „nauka, technika i rządy” uwolniły człowieka (na 
ile to możliwe) od „fatalnego wpływu »przypadków«” 48. Skoro kiedyś 
„siekiera i ogień stworzyły dzisiejszą cywilizację” 49, to do jej dalszego 
rozwoju może się przyczynić także i giełda. Ale ta odarta z nimbu 
„nieprzeniknionego”, czyli oczyszczona z wszelkich spekulacyjnych 
kłamstw i niejasnych technik kombinacji na zysk czy stratę, z nienasy-
conego pożądania pieniędzy i z pociągu do ryzyka, w końcu z potężnej 
wiary w ziszczenie się – by posłużyć się słowami Zoli – „najstarszego 
i najgorętszego marzenia ludzkości”, że można „(…) za sprawą ślepego 
kaprysu fortuny zdobyć wszystko, stać się panem, bogiem!” 50.

Prus chciał uczynić z giełdy przejrzystą instytucję, służącą utylitar-
nym celom, mogącą włączyć się w modernizacyjny proces doskona-
lenia się całej rzeczywistości, a tym samym – ludzkiego życia. Innymi 
słowy, chciał, aby przepływający przez nią pieniądz, który wraz 
z dynamiką nowoczesnych przemian zaczął tracić swą substancjo-
nalną wartość, stał się przede wszystkim funkcjonalnym narzędziem 

46 B. Prus: Kroniki. T. 14. Oprac. Z. Szweykowski. Warszawa 1964, s. 180-182 i przypisy na s. 457-458.
47 Tamże, s. 181-182.
48 Tamże, s. 183.
49 Tamże, s. 182.
50 Zob. É. Zola: Pieniądz, dz. cyt., s. 108.
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potęgowania użytecznej cyrkulacji. A to pragnienie ociera się o uto-
pię; oznacza przecież rzecz niemożliwą – nie można z giełdy zedrzeć 
tego wszystkiego, co „nieprzeniknione”, a o czym stanowią ludzkie 
działania i moc przypadku, który otwiera życie mieszkańców nowo-
czesności na przygodność zdarzeń.

3.
Anthony Giddens określa życie w nowoczesności jako życie 

w świecie ryzyka. „Rzeczywistość wysoko rozwiniętej nowoczesności 
– stwierdza w książce Nowoczesność i tożsamość – to rzeczywistość 
szans i ryzyka, które są koniecznym dopełnieniem systemu zoriento-
wanego na dominację nad przyrodą i refleksyjne tworzenie historii. 
Formalnie rzecz biorąc, los i przeznaczenie nie mają żadnej roli do 
odegrania w tym systemie (…)” 51. Prus wiedział o tym, jak wielką 
potęgą kształtującą czasy nowoczesne jest ryzyko – owa ludzka 
podatność na „nieprzezorność, którą każdy z nas w sobie nosi”. To 
ona wypycha człowieka na giełdę, mamiąc go obietnicą zdobycia 
wielkiej fortuny, i to ona sprawia, że jedna pogłoska może dopro-
wadzić do rozlicznych bankructw. Autor cotygodniowych kronik nie 
chciał, aby nowocześni żyli w cieniu ryzyka, którego nie można do 
końca przeniknąć ani opanować. Marzył bowiem o świecie, w którym 
dałoby się „robić majątki bez ryzyka”, również… na giełdzie. „Ludzie 
są źli albo dobrzy, nie instytucje. Na giełdzie można zrujnować bliź-
nich i zmarnieć samemu; ale można też oddać rzetelne usługi spo-
łeczeństwu” 52 – notuje w 1894 roku, być może aż nadto urzeczony 
wiarą w możliwość wcielenia w życie wypracowanej przez siebie 
zasady „±Sz ±Uż ±D”.

Każde marzenie musi się jednak zmierzyć z twardą rzeczywisto-
ścią. W późnej kronice z 1907 roku, która jest odpowiedzią Prusa na 
wieść o krachu na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, czytamy:

„Oto wypadki, wobec których ludzka natura występuje bez obsło-
nek i masek. Ukazuje się naga, uwydatniając następne cechy:

1. Łatwowierność, dzięki której gotowiśmy ufać każdej pogłosce, 
jeżeli ją kilkoro ust powtórzyło, 2. Podejrzliwość, która sprawia, że 
każdego z ukochanych bliźnich podejrzewamy o łajdackie zamiary, 
3. Tchórzliwość, przez którą wobec najmniejszego niebezpieczeństwa 
tracimy głowę, 4. Bezdenny egoizm, który cudze potrzeby i prawa 
gotów poświęcić nie tylko własnym potrzebom, ale nawet kaprysom.

Kiedy po dobrym obiedzie w salonie albo na spacerze rozmawiamy 
o wszystkich rzeczach, jakie dzieją się na ziemi i niebie, wówczas zdaje 
się nam, że człowiek jest naprawdę istotą zdolną do rozumowania 

51 A. Giddens: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. 
Przeł. A. Szulżycka. Warszawa 2007, s. 150.

52 B. Prus: Kroniki. T. 14, dz. cyt., s. 182.
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i sprawiedliwego ocenienia stosunków. Lecz niech odezwie się namięt-
ność w formie obawy, gniewu albo wiary na niczym nie opartej, wnet 
duchowość znika jak mgła, a jej miejsce zajmują odruchy automatyczne, 
których główne sprężyny wymieniliśmy powyżej” 53.

Nie można oddzielić giełdy od ludzkich namiętności i „nieludzkiego” 
przypadku, które wywołują „popłoch ekonomiczny” 54 prowadzący do 
owych – sięgnijmy jeszcze raz do Zoli – „periodycznych epidemii, które 
co dziesięć, piętnaście lat wymiatają rynek, jeden z owych feralnych 
piątków siejących wokół zniszczenia. I trzeba długich lat, aby zaufanie 
odrodziło się na nowo, by wielkie domy bankowe powstały z ruin, aż 
do dnia, kiedy rozbudzona powoli namiętność gry, roznieciwszy znowu 
płomień hazardu, sprowadzi nowy kryzys i wtrąci wszystko w otchłań 
nowej katastrofy” 55. Bolesław Prus musiał więc ostatecznie przyznać, 
że „wstrząśnieniom ekonomicznym i wszelkim innym są winne przede 
wszystkim – same społeczeństwa, a raczej lekkomyślność i niepoha-
mowany egoizm jednostek” 56; a znaczy to zarazem, że giełda i prze-
pływające przez nią pieniądze nie mogą się stać „zdrową” częścią 
krwioobiegu organizmu, jakim są ludzkie społeczności.

53 B. Prus: Kroniki. T. 19, dz. cyt., s. 195.
54 Zob. tamże.
55 É. Zola: Pieniądz, dz. cyt., s. 357.
56 B. Prus: Kroniki. T. 19, dz. cyt., s. 198.
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Mikołaj Marcela
Dracula: wampir- 
-Żyd-kapitalista?

Santiago Lucendo w tekście Return Ticket to Transylvania 1 zwraca 
uwagę na fakt, że wampir od samego początku swego istnienia 
w kulturze z powodzeniem używany był jako wymówka do mówie-
nia o innych sprawach – przede wszystkim kwestiach historycznych, 
politycznych i społecznych. Postać wampira, łącząca w sobie lęki 
i pragnienia Zachodu projektowane na Wschodnią Europę, zdaje się 
związana z charakterystyczną dla nowoczesności niestabilnością kul-
turową, społeczną i ekonomiczną. Otwierająca powieść Brama Stokera 
podróż głównego bohatera do Transylwanii to, jak zauważa Lucendo, 
przejście od znormalizowanych, hegemonicznych światów Zachodu 
do fantastycznego świata Wschodu, ale też – od homogeniczności 
pierwszego do heterogeniczności drugiego. Dokumentacją owego 
zróżnicowania i pomieszania kultur, ras i języków są notatki Jonathana 
Harkera, w swoisty sposób zagadujące i oswajające nieswoją rzeczy-
wistość. Kulminacyjnym momentem zderzenia z doświadczeniem 
zatarcia granic na Wschodzie, a przez to z – wpisaną w ten stan rzeczy 
– niestabilnością kategorii i norm, jest opowieść Draculi, która zdaje 
się zawierać „całą historię tego kraju”: „My, Szeklerzy, mamy prawo 
do dumy, bowiem w naszych żyłach płynie krew wielu dzielnych 
ludów, które walczyły jak lwy za swych władców. Właśnie tutaj, do 
tego kotła europejskich narodów, plemię Ugrów przeniosło z Islandii 
tego samego ducha walki, którym obdarzyli ich Thor i Wodin i któ-
rym Wikingowie tak straszliwie zasłynęli na wybrzeżach całej Europy 

1 S. Lucendo: Return Ticket to Transylvania. Relations Between Historical Reality and Vampire 
Fiction. W zbiorze: Draculas, Vampires, and Other Undead Forms. Red. J.E. Browning, C.J. (Kay) 
Picart. Lanham (Maryland)-Plymouth 2009.
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– tak, tak, a także Azji i Afryki – że ludzie brali ich za wilkołaki. Kiedy 
przybyli w te strony, napotkali Hunów, których wojenny szał przeto-
czył się wcześniej poprzez ziemię na podobieństwo żywego płomie-
nia, a mordowane przez nich ludy opowiadały, że w ich żyłach płynie 
krew dawnych czarownic, co wyrzucone ongiś ze Scytii, parzyły się 
na pustyni z diabłami. Głupcy! Jakiż diabeł albo wiedźma byli kiedy-
kolwiek tak potężni jak Atylla, którego krew naprawdę płynęła w ich 
żyłach!” 2.

Jimmie Cain, analizując szczegółowo ten fragment w Racism and 
the Vampire, widzi w nim aluzję do relacji angielsko-rosyjskich. Anglia 
i Rosja były wszak wieloletnimi imperialnymi rywalami, walczącymi 
ze sobą między innymi o interesy w Europie Wschodniej. Stąd wybór 
wampira, który jest wytworem kultury słowiańskiej, oraz postaci 
Draculi, którego „rasowa i etniczna tożsamość wskazuje na rosyjskich 
i słowiańskich przodków” 3, zdaje się zaświadczać o politycznym pod-
łożu tekstu Stokera i pozwala widzieć w hrabim rosyjskiego złoczyńcę 
zagrażającego interesom Wielkiej Brytanii na Wschodzie. Wątek 
ten pojawia się także w jednym z tekstów Friedricha Kittlera, który 
proponuje spojrzeć na powieść Stokera właśnie z perspektywy bry-
tyjskiej polityki. Dla Kittlera istotna jest postać Jonathana, w którym 
dostrzega „angielskiego szpiega”, uprawiającego „imperialną turysty-
kę” 4 w służbie zachodnich interesów. Na szpiegostwo i bycie tajnym 
informatorem wskazują przede wszystkim jego zakodowane notatki, 
nieczytelne dla hrabiego, ale w pełni zrozumiałe dla przyjaciół Har-
kera. Niemniej Kittler w swoim tekście skupia się na innej, niepozornej 
postaci – wspomnianym tylko w jednym miejscu przyjacielu profe-
sora Van Helsinga, Arminiu (który, jak się okaże, jest w niesamowity 
sposób powiązany z opisaną wyżej rolą Harkera): „Mojego przyjaciela 
Arminia z budapeszteńskiego uniwersytetu prosiłem, żeby jego 
życiorys dla nas opracował. Oto, co mi napisał, na podstawie tego, co 
mu się ustalić udało. To w rzeczy samej wojewoda Dracula musiał być, 
który przydomek swój zdobył, Turków nad wielką rzeką na tureckiej 
granicy zwyciężając. (…) Jak twierdzi Arminio, Draculowie świetny 
i szlachetny ród stanowili, choć niektórzy z nich byli przez współcze-
snych o kontakty ze Złym oskarżani” (s. 232).

W rzeczywistości we fragmencie tym Stoker odnosi się do Ármina 
Vámbéryego, znanego węgierskiego podróżnika, orientalisty i wykła-
dowcy na Uniwersytecie w Peszcie, którego autor Draculi poznał 
w Londynie. Kittlera interesuje jednak rola, jaką Vámbéry odgrywał 
w polityce brytyjskiej. Wszystko bowiem wskazuje na to, że był on 

2 B. Stoker: Dracula. Przeł. M. Król. Kraków 2009, s. 33. Paginacja dalszych cytatów z tej pozycji 
w tekście głównym.

3 J. Cain: Racism and the Vampire. The Anti-Slavic Premise of Bram Stoker’s ‘Dracula’. W zbiorze: 
Draculas, Vampires, and Other Undead Forms, dz. cyt., s. 129.

4 F. Kittler: Dracula’s Legacy. „Stanford Humanities Review” 1989, nr. 1, s. 152.
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szpiegiem na brytyjskich usługach (przyjacielem księcia Walii oraz 
częstym gościem na Downing Street), który dzięki „orientalnej” przy-
krywce mógł zbierać informacje dla swojego zachodniego praco-
dawcy. Tym także Arminio zajmuje się w powieści Stokera – dostarcza 
informacje na temat zagrożenia płynącego do Anglii ze Wschodu. 
Jednak według Kittlera był on także pewnego rodzaju wampirem, 
na co wskazywałoby z jednej strony owo połączenie szpiegostwa, 
orientalizmu i maskowania swojej tożsamości, a z drugiej – związek, 
jaki można dostrzec między jego nazwiskiem a angielskim określe-
niem wampira (vampyre). Kittler zauważa zresztą, że w notatkach 
Stokera Vámbéry pojawia się przed nazwą vampyre, tak jakby jego 
osoba w ogóle czyniła możliwym pojawienie się postaci wampira 5. 
To z kolei mogłoby sugerować, że w tle powieści Stokera, niczym 
wampir w ukryciu, czai się wątek ekonomiczny, związany z interesami 
Wielkiej Brytanii na Wschodzie. A zatem, zgodnie z dobrze znanym 
powiedzeniem, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze.

Ken Gelder, podejmując ten wątek, zwraca jednak uwagę na 
fakt, że Kittler przemilcza niezwykle istotną informację o Vámbérym 
– tę mianowicie, że był on Żydem, a dokładniej Żydem, który za 
wszelką cenę starał się zatrzeć piętno swojej tożsamości: „Zapisuje 
się do protestanckiej szkoły, potem uzyskuje katolickie wykształcenie 
w klasztorze pijarskim w Sankt Georgen, a następnie nawraca się na 
islam. Uczy się niemieckiego, węgierskiego, słowiańskiego, hebraj-
skiego, francuskiego i łaciny, a po przeprowadzce do Budapesztu 
– tureckiego, duńskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego 
i arabskiego. Wtedy jego żydowska tożsamość się zaciera. Sam staje 
się »polifoniczną« postacią pozbawioną jakiejkolwiek esencji: »Od 
najmłodszych lat uczyłem się imitować formy ekspresji różnego typu 
ludzi i w ten sposób nauczyłem się nosić, w zależności od koniecz-
ności, maskę Żyda, chrześcijanina, sunnity czy szyity«. »Imitowana« 
tożsamość zostaje tym samym wzięta za »prawdziwą«: nie ma między 
nimi żadnej różnicy” 6.

Obsesją Vámbéryego jest ukrywanie czy maskowanie swojej toż-
samości. Wszędzie, gdzie tylko się pojawiał, naturalną potrzebą było 
dla niego wtopienie się w środowisko. Wynikało to z paradoksalnej 
sytuacji, w której się znajdował, a którą zdefiniował w swojej autobio-
grafii, pisząc: „wszędzie czułem się jak w domu” 7, ale też: „wszędzie 
byłem obcym” 8. Być może to dopiero czyni go protoplastą wampira 
w powieści Stokera. Chęć zamaskowania swojej tożsamości i rozpusz-
czenia się w obcej społeczności, aby nikt nigdzie nie rozpoznał w nim 
cudzoziemca, cechuje przecież samego Draculę:

5 F. Kittler: Dracula’s Legacy, dz. cyt., s. 151-152.
6 K. Gelder: Reading the Vampire. London 2001, s. 10.
7 Á. Vámbéry: The Story of My Struggles. London 1904, s. 428.
8 Tamże, s. 394.
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„– Ależ hrabio – odparłem – mówi pan po angielsku doskonale!
Skłonił się z powagą.
– Dziękuję, przyjacielu, za pańską aż nazbyt pochlebną ocenę, nie-

mniej obawiam się, że jeszcze bardzo wiele przede mną. Co prawda 
znam już gramatykę i słowa, ale jeszcze nie wiem, jak je wypowiadać.

– Naprawdę – powtórzyłem – mówi pan doskonale.
– Nie do końca – odparł. – Wiem, że gdybym teraz się przepro-

wadził i zaczął rozmawiać w Londynie, wszyscy rozpoznaliby we 
mnie obcokrajowca. To mi nie wystarczy. Tutaj jestem szlachcicem, 
bojarem. Zwykli ludzie mnie znają i jestem dla nich panem. Ale 
cudzoziemiec w obcym sobie kraju jest nikim. Ludzie go nie znają; 
a jeśli go nie znają, to mają go za nic. Wystarczy, jeśli będę taki sam 
jak reszta, tak by nikt nie zatrzymywał się na mój widok, albo, sły-
sząc, jak mówię, nie przerywał mi wpół słowa, by rzucić z wyższością: 
»Aha, cudzoziemiec!«” (s. 25-26).

Gdy czyta się ten fragment w kontekście uwag Geldera na temat 
Vámbéryego, dostrzec można w hrabim figurę żydowskiego imi-
granta, którego jedynym pragnieniem po przenosinach do Wielkiej 
Brytanii jest wtopienie się w jej tłum i stanie się jej obywatelem. 
Cain zauważa, że pod koniec XIX wieku tysiące Żydów z Europy 
Wschodniej i Rosji emigrowały do Anglii, uciekając przed pogro-
mami, które nastąpiły po zabójstwie cara Aleksandra II. Lęk przed 
niekontrolowaną inwazją Żydów był wówczas powszechny wśród 
Brytyjczyków. Towarzyszyły mu przekonania, że Żydzi są rasą roz-
noszącą choroby i początkującą epidemie, co zmuszało imigrantów 
do podejmowania prób niezauważonego rozpłynięcia się w obcej 
im społeczności. Takie odczytanie Draculi potwierdzałby także kie-
runek podróży hrabiego: jego rezydencja w Carfax znajduje się nie-
daleko dzielnicy Whitechapel, centralnego punktu dla społeczności 
imigrantów w Londynie 9. Biorąc pod uwagę ówczesne wyobrażenia 
o ludności żydowskiej, nie może także dziwić fakt, że we wszystkich 
posiadłościach hrabiego unosi się smród, który w oryginale, czego 
nie oddaje polskie tłumaczenie, przyrównany jest do zapachu Jero-
zolimy 10. Cain zwraca także uwagę na jeszcze jeden szczegół łączący 
Draculę z Żydami – jego semicki wygląd: „Jego twarz ma bardzo, 
bardzo wyraziste, ostre rysy; wydatny i cienki nos zakończony jest 
charakterystycznymi łykowatymi nozdrzami; ma wysokie i wypukłe 
czoło, a jego włosy, choć rzadkie w okolicach skroni, są poza tym 
bardzo gęste. Ma bardzo wydatne brwi, stykające się niemal ze 
sobą powyżej nasady nosa, a ich nadzwyczajna gęstość powoduje, 

9 Cain jako ciekawostkę dodaje, że Whitechapel było także miejscem zbrodni dokonywanych 
przez Kubę Rozpruwacza, który w gazetach często przedstawiany był właśnie jako wschodni 
Żyd (J. Cain: Racism and the Vampire, dz. cyt., s. 128).

10 B. Stoker: Dracula. 1897. Oxford 1992, s. 228.
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że zwijają się w loki. Usta (…) są stale zaciśnięte, co w połączeniu 
z wystającymi na wargi, bardzo białymi, ostrymi zębami nadaje tej 
twarzy wyraz okrucieństwa” (s. 23).

Jednak wampiry z Żydami w powieści Stokera łączy znacznie 
więcej. To nie przypadek, że Draculi w ucieczce przed Drużyną Świa-
tła pomaga niejaki Immanuel Hildesheim: „typ raczej hebrajski niż 
adelficki, z nosem jak owca i w fezie na głowie” (s. 332). Co więcej, 
Dracula, podobnie jak Żydzi, jako obywatel świata, którego dom jest 
wszędzie i nigdzie, może prowadzić nomadyczny tryb życia (zapewne 
z tego też powodu pomaga mu inna grupa etniczna pozbawiona 
własnej ziemi – Cyganie), podróżując po całym świecie i zajmując się 
handlem ponad granicami państw, bez przywiązania do żadnego 
z nich. Czy nie na to właśnie wskazywałoby znalezisko w jednej 
z komnat zamku Draculi: „Leżały tam najrozmaitsze złote monety 
– rzymskie, brytyjskie, austriackie, węgierskie, greckie i tureckie 
– wszystkie pokryte grubą warstwą kurzu, jak gdyby leżały tu już od 
bardzo dawna” (s. 50)? Wampiry, jak Żydzi, wydają się akumulować 
złoto oraz większość bogactw tego świata, zarządzać międzynaro-
dowym kapitałem, który z łatwością przerzucają z jednego kraju 
do drugiego. Ta internacjonalizacja kapitału jest niebezpieczna, bo 
zagraża stabilności granic narodowych i związanych z nimi tożsamo-
ści – stąd krwiopijcy, podobnie jak Żydzi, muszą zostać przegnani, 
aby utrzymać wyobrażenia narodów europejskich o tym, że prze-
pływ kapitału wciąż leży w ich rękach. Czy zatem lęk, który projek-
tuje powieść Stokera, nie jest obawą przed swego rodzaju najazdem 
obcych i „odwróconą kolonizacją”, jakiej doświadcza Wielka Brytania 
pod koniec XIX wieku?

W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o niemieckiej 
ekranizacji Draculi, filmie Nosferatu – symfonia grozy Friedricha Wil-
helma Murnaua z 1922 roku, w którym łatwo można dostrzec aluzje 
do narastających nastrojów antysemickich w ówczesnej Republice 
Weimarskiej, wykorzystanych kilka lat później przez Adolfa Hitlera. 
W Nosferatu przedstawione zostaje typowo niemieckie miasto, któ-
remu zagraża zewnętrzna, obca siła. Podobnie jak w Draculi, chodzi 
o zakup ziemi (tym razem niemieckiej posiadłości) przez wampira. 
Niektórzy badacze zwracają uwagę na fakt, że cała narracja Nosfe-
ratu osnuta została wokół tematu transakcji, targu i wymiany po to, 
by przedstawić „ciemną stronę” handlu, co z kolei skłania innych do 
nazywania wampira Murnaua „Shylockiem Karpat”. Nosferatu kupuje 
jednak posiadłość w konkretnym celu: aby zdobyć Ellen, kobietę 
o czystym sercu, reprezentującą „niemiecką duszę”. Co więcej, oka-
zuje się, że ona jedyna (wydana na pastwę „Żydo-wampira” wyku-
pującego niemiecką ziemię) może go powstrzymać, ale dokona tego 
tylko wtedy, gdy mu się odda. A zatem, aby ocalić czystość niemiec-
kiej własności, musi skazić swoje ciało. 
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Gelder podkreśla, że ten punkt kulminacyjny filmu Murnaua 
jest zarazem najbardziej problematyczny pod względem swojego 
wydźwięku (ideologicznego). Ellen dobrowolnie – w imię dobra 
publicznego – oddaje się wampirowi, co sprawia, że jest zarazem 
czysta i nieczysta. Jak wytłumaczyć ten rozdźwięk między sferą pry-
watną a obywatelską (czy narodową)? Być może trochę światła na tę 
kwestię mogłoby rzucić stwierdzenie, że wampir zostaje wpuszczony 
do środka, do wnętrza ciała (narodu niemieckiego), bo od zawsze 
tam był – bo to jego miejsce. Maria Janion, pisząc o ekspresjonizmie 
niemieckim tamtego okresu, zauważa, że podnosi on podstawowy 
problem kultury niemieckiej, zintensyfikowany w tamtym czasie 
– problem demonizmu, który często przybiera formę wampiryzmu. 
Stwierdzenie to tłumaczy za Zieglerem: „Demoniczne – powiadał 
– jest to, czego nie da się zbadać rozsądkiem i rozumem, coś, co 
nie leży w mojej naturze, ale czemu jestem podporządkowany” 11. 
Demon to sobowtór, obcy we własnym ciele – ten nigdy niezrozu-
miany. Ta rozdwojona osobowość niemiecka z pełną siłą ujawnia 
się właśnie w okresie przed II wojną światową, a powołane przez 
nią do życia potwory to tak naprawdę wytwory pochodzące z jej 
wnętrza. Janion, w kontekście jednej z książek Siegfrieda Kracauera, 
pisze: „Kracauer sądzi, że filmowe potwory cierpią na kompleks niż-
szości, pielęgnując w sobie poczucie izolacji – tak jak sami Niemcy, 
znienawidzeni na cały świecie. (…) Kracauer wielokrotnie powraca 
do myśli, że sadyzm tyranów ma swe źródło w fundamentalnym 
kompleksie niższości, co ujawnia ówczesny film niemiecki, i że takie 
wytłumaczenie tyranii znajduje swe podstawy »w zasadniczych 
cechach charakteru niemieckiego«” 12.

Wracając do Draculi: utrzymanie kontroli nad przepływem kapi-
tału jest o tyle istotne, że, jak zauważył John Law, „pieniądz dla 
państwa jest tym, czym krew dla organizmu ludzkiego. Bez niej nie 
da się żyć, bez niego nie można działać” 13. W obu przypadkach, ciała 
i państwa, wyssać krew to pozbawić życia. Głównym zagrożeniem 
dla krwioobiegu jest oczywiście zatrzymanie prawidłowej cyrkulacji 
właśnie przez akumulację. Stąd Franco Moretti widziałby w Draculi 
przede wszystkim monopolistę, kumulującego (w sobie) kapitał 
(krew) i zagrażającego przez to prawidłowemu oraz stałemu prze-
pływowi pieniądza, który stanowi fundament kapitalizmu i wolności 
gospodarczej. To też tłumaczyłoby scenę, w której po cięciu zada-
nym przez Harkera Dracula „tryska” pieniędzmi zamiast krwią: „Jesz-
cze sekunda, a ostra jak brzytwa stal zagłębiłaby się w jego sercu, 

11 M. Janion: Romantyzm, rewolucja, marksizm. Gdańsk 1972, s. 307.
12 Tamże, s. 319.
13 R. Sédillot: Moralna i niemoralna historia pieniądza. Przeł. K. Szeżyńska-Maćkowiak. Warszawa 

2010,  s. 181. 
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a tak koniec ostrza przeciął jedynie materiał surduta, a przez dziurę 
posypały się banknoty i brzęczące złote monety” (s. 292). Jego ciało 
wypełnia bowiem zakumulowany kapitał: złoto i banknoty.

Istnieje kilka sposobów odczytywania relacji łączących wampiry 
z pieniędzmi. Dla Jochena Hörischa Dracula byłby powieścią o nie-
szczęśniku, który z odrazy do chłodu pieniądza prowadzi walkę 
przeciw nowoczesności i jej trzem wtórnym kodom: hostii, pieniądzu 
i nowym mediom. Dracula odrzuca to, co wtórne, a „jego obsesją jest 
to, co do szczętu pierwotne: ziemia i krew” 14 – Hörisch zauważa, że to 
nie przypadek, iż ziemia wraz z wampirem przypływa do Londynu na 
statku Demeter! Aby wyjaśnić podłoże tej niechęci, należałoby przy-
wołać Histoire de la merde (History of Shit) Dominique’a Laporte’a. Dla 
Laporte’a, najkrócej rzecz ujmując, narodziny nowoczesności wiążą 
się z początkiem polityki czystości – pozbycia się czegoś, co w Fau-
ście Goethe nazywa Erdenrest, pozostałości ziemi, które są znakiem 
naszego przywiązania do natury. Nowoczesny człowiek konstytuuje 
się jako ten, który jest ponad naturą, ukrywa więc swoje związki 
z ziemią. Jednak owo wyparcie (w szczególności: nieczystości, brudu, 
gówna) rodzi jednocześnie powrót wypartego (krystalicznie czystych 
pieniędzy). Dlatego też narodzinom nowoczesności towarzyszą 
narodziny kapitalizmu. I dopiero w kontekście początku kapitalizmu 
i związanego z nim wyparcia jego (nieczystego) pochodzenia, zrozu-
mieć można, jak istotną rolę odgrywa stała, nieprzerwana cyrkulacja: 
„Nieustanny przepływ dóbr przyśpiesza ich zrównywanie, odcinając 
znak od jego początkowego desygnatu i zacierając jego pocho-
dzenie. Dopełnia się cykl przejścia od tego, co szlachetne [noble], 
do tego, co nędzne [ignoble]. Odtąd, zgodnie z etykietą nakazującą 
przestrzeganie niepodlegającej przedawnieniu reguły krystalicznie 
czystych pieniędzy, burżuazja będzie konsekwentnie milczeć na 
temat swojego pochodzenia. Narodziny nowego pana doprowadzają 
do obalenia doczesności tych, którzy poprzedzali jego rządy, czynią 
niemożliwym wytropienie źródeł bogactwa, nieustępliwie przy tym 
kwestionując jakąkolwiek wiedzę o wartości nadwyżki czy pierwot-
nej akumulacji” 15. 

Wydaje się, że z tej perspektywy można odczytać Draculę w jesz-
cze inny sposób, podobnie jak proponuje to uczynić Franco Moretti, 
który w wampirze widziałby raczej nadmierną formę kapitalizmu 
– jego nadwyżkę zdradzającą jednocześnie jego pochodzenie. Smród 
unoszący się w miejscach schronienia wampira to być może zarazem 
smród pieniędzy oraz skrywanej (nieczystej i pierwotnej) akumulacji. 
Dracula dla Morettiego nie jest, jak głoszą tradycyjne wyobrażenia 
na jego temat, szlachetnym, lecz zdegenerowanym arystokratą. 

14 J. Hörisch: Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza. Przeł. J. Kita-Huber, S. Huber. Kraków 2010, 
s. 369.

15 D. Laporte: History of Shit. Przeł. N. Benabid, R. el-Khoury. Cambridge 2000, s. 79.
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Przeciwnie, jest raczej potwornym, zachłannym i drapieżnym przed-
siębiorcą, czy wręcz samotnym i despotycznym monopolistą: „Wam-
pir, jak monopol, niszczy nadzieję na to, że pewnego dnia odzyskana 
zostanie nasza niezależność. Zagraża on idei wolności jednostki. 
Właśnie dlatego XIX-wieczna burżuazja jest w stanie wyobrazić 
sobie monopol tylko pod maską hrabiego Draculi, arystokraty, figury 
przeszłości, reliktu odległych ziem i ciemnych wieków. Ponieważ 
XIX-wieczna burżuazja wierzy w wolny rynek, wie, że w celu usta-
nowienia wolnej konkurencji należy zniszczyć tyranię feudalnego 
monopolu. Dla burżuazji monopol i wolna konkurencja wydają się 
konceptami nie do pogodzenia. Monopol jest przeszłością konku-
rencji, średniowieczem. Stąd burżuazja nie jest w stanie uwierzyć, że 
może być jej przyszłością, że konkurencyjność sama w sobie może 
generować nowe formy monopolu” 16.

Moretti zwraca też uwagę na śmierć Quinceya Morrisa, Amery-
kanina, który wraz z Brytyjczykami i Holendrami walczył o wolność 
gospodarczą, ale który jednocześnie reprezentował przyszłość 
monopolu w Nowym Świecie (jego związki z Draculą może nie są 
znaczące, bo łączyłoby go z nim z jednej strony to, że niewiele wia-
domo o jego pochodzeniu, z drugiej – to, że jest podróżnikiem i mię-
dzynarodowym finansistą). Morris i Dracula to jedyne postacie, które 
giną pod koniec powieści, ale których duch w pewnym sensie odra-
dza się w potomku Miny i Jonathana – przez krew wampira, płynącą 
w ciele Miny, oraz imię nadane dziecku po dzielnym Amerykaninie. 
Skoro jednak ów potomek jest symbolem przyszłości, to zdaje się on, 
przez pokrewieństwo z Draculą i Morrisem, zapowiadać ujawnienie 
„wielkiego ideologicznego kłamstwa kapitalizmu okresu wiktoriań-
skiego, kapitalizmu zawstydzonego samym sobą oraz skrywającego 
swoje fabryki i stacje pod monstrualnymi gotyckimi nadbudowami; 
kapitalizmu, który przedłuża i wywyższa arystokratyczne modele 
życia oraz wychwala świętość rodziny, podczas gdy ta po kryjomu 
zaczyna się rozpadać” 17. 

Według Morettiego Dracula napawa strachem mieszczańskich czy-
telników, bo zdradza czym, wbrew ich wyobrażeniom, jest nowoczesny 
kapitalizm: że tak naprawdę „ze swej natury jest nadmierny i kieruje 
się nieodpartym pragnieniem konsumpcji i akumulacji” 18. Na to także 
wskazuje Karol Marks, pisząc, że kapitał ze swej istoty jest wampi-
ryczny: „Kapitał jest pracą umarłą, która jak wampir żyje tylko wtedy, 
gdy wysysa żywą pracę, i żyje tym dłużej, im więcej pracy wyssie” 19. 
Dlatego też posiada zdolność, dzięki której „sugeruje (do pewnego 

16 F. Moretti: The Dialectic of Fear. W: tegoż: Signs Taken for Wonders. Essays in the Sociology of 
Literary Form. Przeł. S. Fischer, D. Forgacs, D. Miller. London 1988, s. 92-93.

17 Tamże, s. 75.
18 K. Gelder: Reading the Vampire, dz. cyt., s. 20.
19 K. Marks: Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Przeł. H. Lauer i in. T. 1. Warszawa 1968.
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stopnia) niezmienność wartości przez wcielanie się w przelotne 
towary i przyjmowanie ich formy, przy jednoczesnym nieustannym 
ich przemienianiu” 20. Marks formułuje tę uwagę w odniesieniu do 
banknotu, który staje się „»pustą transparentnością«, przenikalnym 
»nośnikiem«, który pożera przypuszczalnie bardziej »naturalną« 
wartość, jaką jest rzeczywista materialność (albo wykonana praca), 
czyniąca dane dobro lub usługę tym, czym tak naprawdę jest” 21. 

Stąd w przypadku powieści Stokera, jak zauważa Gelder, można 
mówić o wzajemnym powiązaniu wampirów, kapitału i Żydów, 
którego źródeł z powodzeniem można byłoby szukać zarówno 
w tekstach popularnej fikcji z połowy XIX wieku, jak i w dziełach 
Marksa 22. Obecne w nich przedstawienia kapitalistów jako istot 
lubujących się w nadmiarze i niezdolnych do kontroli własnego, nie-
nasyconego apetytu, mogły stymulować pojawienie się na masową 
skalę rozmaitych postaci wampirycznych. Żydzi zdawali się utożsa-
miać wszystko to, co najgorsze w owym nadmiernym kapitalizmie, 
poprzez swój „apetyt, mobilność, zdolności akumulacyjne i coraz 
wyraźniejszą międzynarodowość” 23. To sugerował Marks w dziele 
W kwestii żydowskiej, charakteryzując Żydów jako przekupnych ego-
istów, fundujących swoją (wolną od wszelkich granic państwowych) 
narodowość, ale i widmową władzę nad światem na niezaspokojo-
nej akumulacji kapitału.

Sander L. Gilman w Jewish Self-Hatred pokazuje, w jaki sposób 
rodziły się potworne demonstracje Żydów ze Wschodu, których auto-
rami często byli zachodni Żydzi. Gelder w tym kontekście zauważa: 
„Podobnie jak Ármin Vámbéry, Marks przeszedł na chrześcijaństwo 
w młodym wieku: jego ojciec chciał, aby ten zasymilował się z nie-
mieckim społeczeństwem. Zaadoptowanie niemieckiej narodowości 
wymagało od Marksa zdystansowania się od tradycjonalnych anty-
semickich wyobrażeń Żydów, a osiągnął to między innym poprzez 
reprodukowanie tychże wyobrażeń – w szczególności tych, w któ-
rych Żydzi nie mieli narodowości, ale i pozbawieni byli języka innego 
niż międzynarodowy język finansów” 24.

20 K. Marks: Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. 1857-1858. Przeł. 
M. Nicolaus. Harmondsworth. 1973, s. 146.

21 J.B. Gordon: The „Transparency” of Dracula. W zbiorze: Bram Stoker’s Dracula. Sucking Through 
the Century. Red. C.M. Davison. Toronto-Oxford, s. 105-106.

22 Te wyobrażenia są jednak znacznie starsze. Janion przywołuje między innymi słowa Woltera, 
który tak pisał o wampirach jeszcze w XVIII wieku: „Podczas gdy wampirom dobrze się wio-
dło w Austrii, w Lotaryngii, na Morawach, w Polsce, nie słyszało się o nich w Londynie, ani 
nawet w Paryżu. Przyznaję, że w tych dwóch miastach są spekulanci giełdowi, dzierżawcy 
podatków, ludzie interesów, którzy wysysają w biały dzień krew ludu; ale oni bynajmniej nie 
umarli, chociaż są zepsuci. Ci prawdziwi wysysacze nie zamieszkują cmentarzy, lecz bardzo 
przyjemne pałace” (M. Janion: Romantyzm, rewolucja, marksizm, dz. cyt., s. 311-312). 

23 K. Gelder: Reading the Vampire, dz. cyt., s. 22.
24 Tamże.
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Tym zatem, co według owych demonstracji cechowałoby Żydów, 
byłaby ich nieokreśloność, uniwersalność, fakt, że Żyd to tylko „pusty 
znak”, który zapełnia się w zależności od sytuacji i kontekstu, w jakich 
przyszło mu żyć. Istotna wydaje się tu obserwacja Jana B. Gordona, 
który zauważa, że dla zrozumienia statusu Draculi w powieści Sto-
kera kluczowa jest scena, w której z wampira wysypują się banknoty, 
podobnie jak on będące tylko przejrzystymi nośnikami informacji, 
oraz złoto (w postaci monet), które w istocie jest uniwersalnym 
wymiennikiem. Dracula jest bowiem widomym wymiennikiem, który 
cechowałaby trans-parentność oraz trans-fuzyjność. I w tym między 
innymi kryłoby się jądro jego potworności.

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Marta Baron
Co płynie  
w żyłach złota?

„Kiedy piszę tę przedmowę, z uchylonego okna hotelowego 
dobiega mnie wrzask londyńskich maklerów (…). City of London, wciąż 
jeszcze stolica światowego kapitalizmu, tętni swą codzienną niespo-
żytą energią: energią uncanny, niesamowitą, tremendum et fascinas, 
przerażającą i fascynującą zarazem, która sprofanowała wszystko, co 
święte, by za chwilę wznieść swoje świątynie. Kipi i burzy się, sterując 
nieświadomymi ludzkimi masami, bez wyraźnego celu, ku swej własnej 
autotelicznej chwale. Tu, w tym »ciemnym miejscu na Ziemi«, w tym 
prawdziwym »jądrze ciemności«, jakiemu patronuje druidyczny Smok, 
istotnie rządzą »podziemne siły«, które przejmują kontrolę nad każdym 
»uczniem czarnoksiężnika« chcącym nieopatrznie je wykorzystać. To 
sam reaktor, mroczne serce świata pełnego energii ulatniającej w miałki 
pył wszystko, co stałe – a zarazem samo centrum alienacji, punkt naj-
większego oddalenia od rzeczywistości sensu. Innymi słowy, platoński 
koszmar: ruch stawania się tak intensywny, że nic nawet przez chwilę 
nie może tu stać się naprawdę, zaistnieć i nabrać znaczenia. Ruch, 
stawanie się, czysta energia, wznoszenie i rujnowanie, obłędna dyna-
mika sama dla siebie – i, jakby powiedział Blake, not even one grain 
of meaning, nawet jednego ziarna sensu” 1. To słowa Agaty Bielik-
Robson, czytającej „znaki ulicy”, zgodnie z zaleceniami Marshalla Ber-
mana, w którego książkę w ten sposób wprowadza. Owe „znaki ulicy” 
– znamiona nowoczesności – potwierdzają, rzecz jasna, tylko starą, 
słynną marksowską melting vision, wizję rozpływania się i topnienia 
rzeczywistości, która u Bermana odbija się głośnym echem. „All That 
Is Solid Melts into Air”. „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. 

1 A. Bielik-Robson: Marks tańczący. W: M. Berman: Przygody z marksizmem. Przeł. S. Szymański. 
Warszawa 2012, s. 7-8.
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To samo powietrze – nasycone dynamiczną przemianą stałego 
w lotne, kipiące znakami nowoczesnej ulicy – musiało wpadać przez 
okno Aleksandra Wata, gdy w 1927 roku umieszczał bohatera swojego 
opowiadania – wielkiego kolejowego potentata barona Goulda – na sie-
demnastym piętrze nowojorskiego hotelu Livingstone, gdzie „wieczór 
lipcowy leżał na tarasie (…) – ciężko zdyszany barbarzyńca w okowach 
komfortu” (Żyd wieczny tułacz, s. 9) 2. To samo powietrze – podobnie 
stęchłe gnijącym w kryzysach kapitalizmem i przynoszące podobnie 
paradoksalną pewność, że wszelkie procesy gnilne są zaledwie budul-
cem gleby żyźniejszej niż kiedykolwiek przedtem, choć nie obrodzi ona 
ani jednym ziarnem sensu. Not even one grain of meaning. 

W samo centrum kosmicznych obrazów „odśrodkowego wiru” 
nowoczesności i potężnego rozpadu (czy lepiej – rozpływania się) 
świata, które Marshall Berman znajduje u wielkich modernistów: 
Rimbauda, Nietzschego, Rilkego czy Yeatsa, zostajemy wrzuceni 
– w zupełnie osobliwy sposób – także przez Aleksandra Wata, o któ-
rego Bezrobotnym Lucyferze Przemysław Czapliński pisał niedawno 
jako o „jednym z najlepszych opisów nowoczesności, jakie zna pol-
ska literatura Dwudziestolecia” 3. 

Wat plus Vat?
Walter Benjamin wskazywał na szczególnego rodzaju przenikanie 

się wiedzy merytorycznej i prawdy danego dzieła, gdzie forma arty-
styczna miałaby przetwarzać historyczne fakty w filozoficzne reflek-
sje. Pierre Bourdieu wskazywał zaś na prawdy świata społecznego 
zakryte w dziele przez formę, co z kolei wiąże się z koniecznością 
naukowej analizy społecznych warunków wytwarzania i recepcji tek-
stu. „Kto stworzył twórcę?” otwiera arsenał „pytań zakazanych”, które 
stawia Bourdieu, formułując swoją teorię pola literackiego. Wynikiem 
analiz autora Reguł sztuki jest zbudowanie „nowego mitu początku”, 
w którego centrum sytuuje się „twórca stworzony” 4. 

Zaskakująco często Aleksander Wat – bohater niniejszego szkicu 
– myślał o literaturze w podobny sposób. Nie ulegając jednak pokusie 
naiwnego socjologizowania i nie porzucając przekonania o „jednost-
kowości literatury” (by użyć formuły Attridge’a), Wat stale zadawał 
pytanie o to, co właściwie czyni tekst „koniecznym”. Pośród licznych 
odpowiedzi miejsce szczególne zajmują nie tylko polityczne, ale także 
ekonomiczne determinanty, których status ulega tu wyjątkowej kom-
plikacji. Twórczość Wata prowokuje do ujęcia refleksji nad związkami 

2 Jeśli nie zaznaczono inaczej, paginację cytatów opowiadań z tomu Bezrobotny Lucyfer wraz 
z ich tytułami podaję za: A. Wat: Bezrobotny Lucyfer. Warszawa 1959. 

3 P. Czapliński: Jego wiek. W zbiorze: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata. 
Red. A. Czyżak, Z. Kopeć. Poznań 2011, s. 37. 

4 P. Bourdieu: Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. Zawadzki. Kraków 
2001, s. 280. 



3 (93) 2013

38

literatury i ekonomii jako takiej, w której przedmiotem oglądu jest 
specyficznie literacka forma wiedzy, wynikająca z połączenia faktów 
merytorycznych, historycznych i społecznych determinant, doświad-
czenia indywidualnego i zbiorowego oraz nierozerwalnie związanej 
z literacką wyobraźnią formy artystycznej. Wiedza ta, ze względu na 
swą złożoność, staje się – jak można przypuszczać – wiedzą niedo-
stępną dyskursom systemów pozaartystycznych.

Specyfika tej twórczości zmusza do sięgania po różne języki opisu, 
otwierając dla tego, co roboczo nazwać moglibyśmy „ekonomią lite-
ratury” czy, za amerykańskimi badaczami, „ekonomiczną krytyką lite-
racką”, pola o wiele szersze niż można by przypuszczać. Wat wydaje 
się pisarzem, którego życie, poglądy, osobowość twórcza i wyobraź-
nia literacka w sposób szczególny ukształtowane zostały przez róż-
nego rodzaju i różnego pochodzenia ekonomiczne wpływy. Z jednej 
strony Wat jako potomek słynnego żydowskiego kabalisty nigdy 
nie był zdolny do pojmowania świata poza kategoriami żydowskiej 
buchalterii, a „monetarne”, „księgowe”, „lichwiarskie”, „procentowe”, 
„dłużnicze” czy „kredytowe” metafory z bardzo dużą częstotliwością 
pojawiały się na każdym etapie jego twórczości. Z drugiej strony 
natomiast momentem przełomowym w życiu i twórczości Wata z całą 
pewnością była fascynacja marksizmem, która zdeterminowała dalsze 
losy życiowe i twórcze pisarza, a materializm i myślenie w kategoriach 
ekonomii politycznej wpłynęły na całość jego poglądów – nawet jeśli 
w późniejszym czasie zdecydowanie się od nich odżegnywał, nigdy 
nie potrafił wyplewić ich ze swojej wyobraźni. Kolejnym ważnym 
i zarazem szczególnie traumatycznym „ekonomicznym” doświadcze-
niem, które stało się udziałem pokolenia Wata, był wielki międzywo-
jenny kryzys, mający znaczny wpływ nie tylko na futurystyczny okres 
twórczości pisarza, lecz także na okresy późniejsze. 

Wat świetnie znał dzieła Marksa, zaczytywał się także w Georgu 
Simmelu (między innymi jego Filozofii pieniądza, której echa można 
odnaleźć zwłaszcza w Dzienniku bez samogłosek), interesował się 
tematyką ekonomiczną. Jednak może najbardziej dotkliwie dla 
samego Wata ekonomia i egzystencja splotły się w doświadczeniu 
nieuleczalnej, przewlekłej choroby, która stając się przyczyną lite-
rackiej impotencji, zmusiła pisarza do życia na przewlekły kredyt. 
Ciągłe problemy finansowe związane z chorobą ustaliły dużą część 
życia Wata jako niepoddającą się redukcji historię ciała i pieniądza. 
Jednocześnie wprowadziły na scenę najczęściej poruszanych, szcze-
gólnie jątrzących problemów zagadnienia statusu pracy pisarskiej 
i związanego z nią kompleksu nieopłacalności, kwestie produkcji 
literackiej i jej alienujących właściwości oraz kwestię literatury sytu-
owanej teraz już nie tylko w sferze cyrkulacji idei czy ducha, lecz 
także w obiegu towarowym. 
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Tom wydanych w 1927 roku opowiadań Bezrobotny Lucyfer jest 
w literackiej biografii Wata punktem szczególnym. Pojawia się po 
okresie anarchistycznego futuryzmu (czy dadaizmu) i przejściowej 
współpracy z „Nową Kulturą”, która skończyła się fiaskiem i oskarże-
niem byłych futurystów o noszącą znamiona burżuazyjne, bezpro-
gramowość. Tymczasem już rok po publikacji Bezrobotnego Lucyfera 
rozpoczął się okres czynnego zaangażowania Wata na lewicy – swą 
kulminację osiągnął on w roku 1930 i wiązał się z objęciem przez 
pisarza posady redaktora „Miesięcznika Literackiego”. Badacze nie 
traktują jednak Bezrobotnego Lucyfera jako znaczącego punktu w roz-
woju myśli marksistowskiej Aleksandra Wata. Trudność w interpretacji 
tomu opowiadań polega na tym, że sytuuje się on „pomiędzy”. Histo-
ryczna i ideowa rzeczywistość Wata w tym okresie to zdecydowanie 
doświadczenie świata zawieszonego pomiędzy – jak wielokrotnie 
zauważają komentatorzy – katastrofą i utopią. Te dwa mity – katastro-
fizmu i komunizmu – podlegają w opowiadaniach z 1927 roku bezlito-
snemu demontażowi przez cynizm, kpinę, groteskę. W tej szczególnie 
surowej diagnozie świata nowoczesnego pieniądz odgrywa rolę 
szczególną. Z perspektywy kreślonej w Bezrobotnym Lucyferze jed-
nym z największych dramatów nowoczesności jest fakt, że centralne 
dla niej medium – pieniądz – dokonujące syntezy bytu i sensu, traci 
swoje pokrycie. Przemysław Czapliński zwraca uwagę, że Wat znacznie 
wyprzedził teoretyczne refleksje, wprowadzając nas w rzeczywistość, 
która „za sprawą wszystkich przenikających ją sił przechodzi w hiper-
rzeczywistość”, „giełda i prasa uwalniają człowieka od wcześniejszych 
tajemnic metafizycznych, wciągając go w nową – jeszcze bardziej zło-
żoną, bo pozbawioną transcendencji – rzeczywistość wiary ziemskiej, 
która nie ma swojego odniesienia poza samą cyrkulacją znaków” 5. 
Stały proces odrywania pieniądza od towaru, giełdowe mechanizmy, 
spekulacje, inflacja 6 okazują się tu symbolami dawno utraconej miary 

5 Tamże. 
6 Aleksander Wat przypisywał inflacji ogromną rolę w kształtowaniu sposobu postrzegania 

rzeczy w okresie futuryzmu, co oczywiście czyni z tego zjawiska istotny kontekst także dla 
Bezrobotnego Lucyfera. W drugim numerze „Miesięcznika Literackiego” pisał: „Gdy mowa 
o doraźnym oddziaływaniu elementów gospodarczych na futuryzm polski, nie można 
pominąć wpływu inflacji (…). Inflacja była wówczas formą widzenia rzeczy. Miernik rzeczy 
zatracił swoją stałość, skakał wraz ze skokami waluty. Prawo tożsamości przestało obowią-
zywać. Rzecz przestała być sobą. Nazajutrz już nie była tym, czym była poprzedniego dnia. 
Inflacja rozrywała identyczność rzeczy ze sobą. Rzecz, która w pierwszym okresie futuryzmu 
polskiego ulegała wyolbrzymieniu w hiperboli metaforycznej, teraz poddawała się wszel-
kim możliwym przemianom, na wszelkie możliwe rzeczy” (A. Wat: Wspomnienie o futuryzmie. 
„Miesięcznik Literacki” 1930, nr 2, s. 68-77). W kolejnym numerze w artykule Metamorfozy 
futuryzmu dodawał: „Stwierdziłem, że futuryzm w swoim pierwszym okresie, prymitywi-
stycznym, miał fizjonomię drobnomieszczańską z mocnym nalotem okresu inflacyjnego, 
przy czym przez inflację rozumiałem w danym wypadku (…) psychoideologię środowiska 
socjalnego, uwarunkowaną inflacją” (A. Wat: Metamorfozy futuryzmu. „Miesięcznik Literacki” 
1930, nr 3, s. 121-128). 
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rzeczywistości, rozerwania więzi pomiędzy znakiem i sensem, uniwer-
salnej, powszechnej nie-tożsamości. W ten sposób tom opowiadań 
staje się wielką krytyką samego pojęcia wartości. Jak opowiadał Wat 
Czesławowi Miłoszowi, Bezrobotny Lucyfer był „cerebralnym zakwe-
stionowaniem i kompromitowaniem podstawowych idei ludzkości, 
kompromitowaniem samego pojęcia osobowości. (…) samo pojęcie 
osobowości zostało zakwestionowane. Zakwestionowanie w ogóle 
wszystkiego. Nic. Kropka. Skończone. Nihil” 7.

Choć to z pewnością etap twórczości daleko po doświadczeniu 
futuryzmu, to jednak w tomie opowiadań zdecydowanie zostaje zacho-
wana pamięć o nim – przede wszystkim w szalonej grotesce, para-
doksach, kwestionujących język jako narzędzie adekwatnego opisu 
rzeczywistości. Przemysław Czapliński zauważa, że Wat w Bezrobotnym 
Lucyferze pokazał nowoczesność jako zidiociały koniec dziejów, stan, 
w którym „każda zmiana jest możliwa, lecz żadna nie jest znacząca” 8, 
i dodaje: „Kapitał, rzec można, roztrwonił historię, rozpuścił byt i upłyn-
nił człowieka” 9. 

Wolny rynek jako świat przedstawiony
Nowoczesny wir, w który Wat wrzuca nas w tomie opowiadań Bez-

robotny Lucyfer, ma swoje źródło w różnicach ekonomicznych ciśnień, 
w gospodarczych napięciach. Nie da się odnaleźć oka cyklonu, gdzie 
wiatr cichnie, a niebo wydaje się bezchmurne. Wszystko poddane jest 
prawu wielkiej, stałej metamorfozy, której powszechny wzór stanowią 
ciągłe wahania waluty. Wat pokazuje ekonomiczne i gospodarcze 
elementy jako determinujące rzeczywistość swoich opowiadań w tak 
dużym stopniu, że właściwie odnosimy dziwne wrażenie, iż (nieco 
podstarzałym) światem przedstawionym jest po prostu wolny rynek, 
który przestaje być nadbudowaną nad rzeczywistością „drugą naturą”, 
materializującą się ideą, którą jak skórkę można zdrapać, by dojść do 
tego, co „pierwotne” czy „prawdziwe”. Wolny rynek nie podszywa już 
rzeczywistości, ale ją stwarza – to z niego rzeczywistość jest utkana. 

Już od pierwszych słów każdego z opowiadań odczuwamy 
falowanie wartości – szybko orientujemy się, że zostaliśmy wpro-
wadzeni w świat pozbawiony wszelkiej stabilności. Niejednokrot-
nie wchodzimy do niego przez płynny próg wahającej się waluty, 
który przekraczamy już w początkowych zdaniach: „Halo! Halo! 
Ja mówię – New York. Funt 3.20” (Żyd wieczny tułacz, s. 9), „Ledwo 
zdenerwowana, wrzeszcząca giełda paryska zdążyła wykrztusić: funt 
– 300, gdy w Anglii wybuchła rewolucja” (Historia ostatniej rewolucji 
w Anglii, s. 105). Płynność świata i relatywizm wszelkich wartości nie 

7 A. Wat: Mój wiek. Pamiętnik mówiony. T. 1. Warszawa 1998, s. 82. 
8 P. Czapliński: Jego wiek, dz. cyt., s. 38. 
9 Tamże. 
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są już tylko „ciemną stroną”, którą można byłoby w jakikolwiek spo-
sób ukryć, budując utopię stabilności, pewności i bezpieczeństwa, 
o których marzy burżuazja. Kapitalizm i nowoczesność bezwzględnie 
ujawniają w Bezrobotnym Lucyferze swoje potworne oblicze. 

Z osadzenia fabuły opowiadań „na wolnym rynku” Wat wyciąga 
radykalne konsekwencje narracyjne. Na wolnym rynku – z jego płyn-
nością, orgiastyczną wymianą, nielimitowaną cyrkulacją towarów, cią-
głymi metamorfozami statusów i wartości – następują po sobie kolejne 
wydarzenia, których rytm wyznacza czas kapitału. Rytm opowiadań, 
wartki nurt zdarzeń, swoista gwałtowność prowadzonej narracji zdają 
się odtwarzać szalone tempo, jakie kapitalizm narzuca wszystkim 
aspektom życia, podporządkowując je sobie w potężnym wirze. Pęd 
ten jednocześnie olśniewa i przeraża – to wielokrotnie rozpoznawana 
ambiwalencja kapitalistycznej rzeczywistości. Wszystko zostaje stwo-
rzone po to, by niebawem zostać zniszczonym. I tak w kółko. Z tej 
perspektywy częste zarzuty krytyków dotyczące szkicowości fabuł, 
rozchwiania konstrukcji i niekonsekwencji narracyjnych kolejnych 
opowiadań Bezrobotnego Lucyfera wydają się zupełnie chybione. Nar-
racja bowiem odtwarza przypływy, odpływy, falowania, wiry, sztormy 
i nagłe zwroty wolnego rynku. 

Najciekawsze pod tym względem wydaje się opowiadanie Żyd 
wieczny tułacz, budujące uniwersalną wizję świata, poddanego władzy 
triumfującego kapitału, którego triumfy paradoksalnie zawsze jednak 
idą w parze z finansowym, politycznym i ideowym kryzysem. Szczegól-
nego typu „społeczna” i „ekonomiczna” wrażliwość pozwala Watowi 
świetnie ukazać siłę splotu tych afirmujących i negujących ruchów 
kapitalizmu – pęd do budowania i równoległe pragnienie autode-
strukcji, która staje się motorem napędzającym zmianę i nieodłącznym 
składnikiem dialektyki nowoczesności. 

Oprócz szczególnie tu dla nas ważnego obrazu świata, którego 
kształty w pełni determinowane są przez wolny rynek, Wat buduje 
w Żydzie wiecznym tułaczu niezwykłą wizję historiozoficzną (która do 
tej pory intrygowała krytyków znacznie bardziej niż zawarta w opo-
wiadaniu artykulacja indywidualnego i zbiorowego ekonomicznego 
doświadczenia). W owej wizji przeczucie nadciągającej katastrofy speł-
nia się wreszcie w wielkiej rewolucji dokonującej się dzięki fuzji religii 
i kapitału (kapitalista baron Gould finansuje realizację wizji młodego 
Natana), których splot umożliwia z kolei niewyobrażalnych rozmiarów 
fuzję ideową: judaizmu, katolicyzmu i komunizmu. Jej zręby wyznacza 
Natan w liście do Goulda: „Idealnym zatem ustrojem społecznym będzie 
ten, co pogodzi i skoordynuje owe dwa systemy: racjonalny system 
naukowej budowy społeczeństwa (komunizm), który wzięty z osobna 
rozbija się o irracjonalny atom duszy, i system religijnej, opartej na 
dogmatach doświadczeń duszy budowy społeczeństwa (katolicyzm), 
który rozbił się o fizykę. Zatem marksizm neokatolicki czy katolicyzm, 
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teokracja komunistyczna – in hoc signo vinces. Ale Kościół rzymski jest 
zgnębiony i schorzały, któż wróci mu siły? Odpowiem i na to: Żydzi! 
Ogarnijmy wzrokiem rozległe przestrzenie historii, połączmy nasz 
punkt dojścia z krzewem płonącym Mojżesza, z Kalwarią, z Marxem. Co 
za gigantyczna i jasna panorama dziejowa!” (Żyd wieczny tułacz, s. 20). 
Do realizacji tych celów konieczne jest masowe przyjęcie przez Żydów 
katolicyzmu i opanowanie Watykanu. Rewolucja się udaje, papiestwo 
jest teraz największym w dziejach państwem, ale ustrój ma jednego 
zasadniczego wroga – antysemityzm, który co prawda stracił racje 
swojego istnienia, ale jednak nadal trwa „mocą inercji dziejowej” (Żyd 
wieczny tułacz, s. 23). Kiedy konflikt i prześladowania osiągają apogeum, 
Kościół wskrzesza świętą inkwizycję, by zwalczyć ostatecznie „antyse-
mitów-antykatolików”. „Tak prześladowca stał się prześladowanym, 
a prześladowany prześladowcą. Tak w imię Chrystusa Izrael mścił się 
na wrogach swoich” (Żyd wieczny tułacz, s. 25). Tak Kościół wprowadził 
świat w nowe średniowiecze. Wkrótce (czyli w XXV wieku) katolicyzm 
znów jednak słabnie, prześladowani odzyskują stopniowo swoje prawa, 
dochodzi do emancypacji nauki, odradza się świecka cywilizacja, opa-
dają mroki „nowych” wieków ciemnych. Historia zatacza więc koło; na 
horyzoncie znów pojawia się – jak jutrzenka – nowoczesność. 

Absurdalna historiozoficzna wymowa Żyda wiecznego tułacza ściśle 
przylega jednak do skonstruowanego w całym Bezrobotnym Lucyferze 
świata. Zdaje się jedynie częścią wielkiego wolnego rynku, który teraz 
jest już nie tylko przestrzenią wolnego przepływu towarów oraz kapi-
tału, lecz także kotłem, w którym kipią dowolnie przemieszane idee. 
Króluje relatywizm, zdetronizowano absolut. Od wszelkiego sacrum 
odpada aureola świętości – może więc zostać włączone na równych 
prawach ze wszystkim innym w powszechną wymianę. Wolny rynek 
wciąga więc w swój wir także religię i wszelkie fundamentalizmy. Sza-
lona wizja koła historii, w którym cyrkulujące idee łączą się, zmieniają 
kształty i odpadają od siebie w zawrotnym tempie, pokazuje wszelkie 
elementy rzeczywistości jako takie, które wyzbyły się swej substan-
cjalności na rzecz charakteru funkcjonalnego. Filozofia i religie stają 
się tylko narzędziami w grze, która toczy się przecież o dominację 
– o skonstruowanie nowej „wylęgarni (…) dyktatorów świata” (Żyd 
wieczny tułacz, s. 22). I „nawet jednego ziarna sensu”… 

Całkowity sens pozostaje bowiem we władzy kapitału, który 
– o czym doskonale wiemy – ma moc usuwania wszelkich sprzecz-
ności w imię korzyści. Przekonany jest o tym Natan przedstawiający 
swoje na pozór tylko nieprawdopodobne wizje baronowi: „Pieniądze 
twoje dokonają tego, czego nie potrafi zrobić dialektyka. Jest chwila 
jedyna do ich użycia…” (Żyd wieczny tułacz, s. 22). To, jak sądzę, jeden 
z najważniejszych fragmentów dla interpretacji całego tomu opowia-
dań, którego istotnym tematem jest pytanie: w jaki sposób pieniądz 
staje się przewodnim medium nowoczesności – medium, jak nazwie 
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go Jochen Hörisch, ontosemiologicznym; jak działa, jak udostępnia 
nieprzebrane pokłady sensu, jak dokonuje syntezy tego, co różno-
rodne, w jaki sposób buduje wspólnotę i czyni możliwą społeczną 
syntezę, konstruuje przestrzeń intersubiektywną i czyni wszystko to, 
co najbardziej nieprawdopodobne, prawdopodobnym 10? „Słowem: 
przewodnie media ontosemiologiczne tworzą »tkankę«, tj. pewien 
społeczno-kulturowy wzór dywanowy, który – zakotwiczając poje-
dyncze wydarzenia we wspólnej podstawie – umożliwia orientację” 11 
– wyjaśnia Hörisch. Funkcję owego przewodniego medium nowocze-
sności pieniądz przejął, wypierając hostię, niepodzielnie królującą 
w epokach przednowoczesnych. Wkrótce jednak i on będzie musiał 
ustąpić, oddając pole nowym mediom.

Hörisch analizuje jednak pieniądz jako medium. Mniej interesuje go 
temat kapitału. W swoich fenomenologicznych ujęciach rezygnuje więc 
z charakteryzowania pieniądza w języku ideologii, przemocy, dominacji 
i władzy. Wat zdaje się ukazywać pieniądz z obydwu tych perspektyw: 
zarówno jako medium, konstruujące – niczym planszę – świat stosun-
ków społecznych, jak i przekształcone przez nowoczesność w potwora 
kapitału narzędzie władzy: „Pieniądze twoje dokonają tego, czego nie 
potrafi zrobić dialektyka”…

Krótka historia barona Goulda
No właśnie, poznajmy zatem literacko wykreowanego przez Wata 

„potwora kapitału”, albo prościej – poznajmy barona Goulda. I tu 
zaskoczenie! Postaci barona komentatorzy twórczości Wata szczegól-
nie dotychczas nie analizowali, poprzestając w zasadzie na dostrzega-
niu w jego nazwisku kontaminacji słów „God” i „Gold” – i uznając ją za 
znakomity pomysł literacki, który we wzajemnym dekonstruowaniu 
się „boga” i „złota”, za jednym zamachem, oddaje kilka kluczowych 
cech nowoczesności. Cały dowcip polega jednak na tym, że ten bły-
skotliwy, rdzennie nowoczesny neologizm wymyśliło samo życie. I tak 
już wyjątkowo „smacznej” literacko postaci smaku dodaje rozpoznanie 
jej pierwowzoru. Jay Gould (1836-1892) był bowiem postacią auten-
tyczną, dziewiętnastowiecznym kolejowym potentatem, mistrzem 
giełdowej spekulacji, znanym ze skłonności do ryzyka i prowokacji, 
bogacącym się kosztem naiwnych graczy. Spekulując na złocie, stał 
się głównym sprawcą słynnego krachu na giełdzie w 1869 roku, 
zwanego „czarnym piątkiem”, który zapoczątkował nie tylko wielką 
panikę, lecz także poważny kryzys rynkowy. Gould szybko stał się 
legendą: znienawidzony przez opinię publiczną, która przypisywała 
mu metafizyczne czy raczej demoniczne moce, ilekroć na giełdach 

10 Por. J. Hörisch: Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza. Przeł. J. Kita-Huber, S. Huber. Kraków 2010, 
s. 27-28. 

11 Tamże, s. 28. 
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miały miejsce nieuzasadnione żadnymi czynnikami wahania, uważany 
był za drapieżnego oszusta, dla którego jedyną wartość stanowiły pie-
niądze, i nazywany złośliwie „robber baronem” 12. Z połączenia więc 
nazwiska i przezwiska, cieszącego się jak najgorszą sławą spekulanta, 
Wat stworzył swojego barona Goulda, kompilując rzeczywistość oraz 
legendę. I oczywiście nieprzypadkowo z tej ikony giełdowych spe-
kulacji – operujących pieniądzem bez pokrycia i stwarzających eko-
nomiczną, symulacyjną hiperrzeczywistość już pod koniec XIX wieku 
– uczynił jedną z najbardziej jaskrawych postaci tomu. 

Literackiego barona Goulda poznajemy „od ręki”: „Ręka barona 
Goulda spoczywała bezwładnie na poręczy fotela. Ręka krupiera, zgar-
niająca złoto z hazardowego stołu Europy. Dłoń o nabrzmiałych żyłach 
– plant kolejowy, zamglony pasmami dymu z papierosa – o pięciu szero-
kich palcach – szerokich torach do pięciu stolic, do pięciu części świata. 
Teraz tory odpoczywały na rzeźbionym drzewie poręczy” (Żyd wieczny 
tułacz, s. 9). Wprowadzając na scenę swojego opowiadania pierwszego 
z dwóch głównych bohaterów, Wat buduje perfekcyjną synekdochę, 
podszytą dobrze znanymi, kulturowymi obrazami, należącymi – znowu 
– do dwóch porządków: teologicznego i ekonomicznego. 

W opisie Wata, Gould – kolejowy potentat – staje się panem całego 
globu, a jego ręka – wszystko trzymająca w garści – ręką boga, która 
teraz, zupełnie jak gdyby dopiero co ukończyła dzieło stworzenia, 
postanowiła odpocząć, choć nie na długo: „Pragnął zapanować nad 
czasem, jak zapanował nad przestrzenią, nawlekając Paryż, Londyn, 
New York, Yokohamę, Sydney, Wiedeń na szpikulec swoich interesów” 
(Żyd wieczny tułacz, s. 9). Baron Gould – dzięki kapitałowi oraz posia-
daniu (symbolicznych tutaj) linii kolejowych zdobywający władzę nad 
przestrzenią i czasem – ma zdecydowanie boskie aspiracje: ukazuje 
jednoznacznie nowoczesną intronizację kapitału, odbywającą się 
kosztem detronizacji boskich mocy. Po raz kolejny widać więc w opo-
wiadaniu, jak wielka synteza rzeczywistości odnajduje swoje nowe 
medium – religijną orientację przednowoczesnego świata zastępując 
monetarnie zorientowaną nowoczesnością.

Spektakularnie zobrazowana przez Wata – aż do natrętnego „zja-
wiania” się przed oczami czytelnika – ręka barona Goulda wydaje się 
dziwnym i zaskakującym wcieleniem kluczowej dla ekonomicznego 
liberalizmu metafory „niewidzialnej ręki rynku”. Ukuta przez Adama 
Smitha w Bogactwie narodów, a służąca ukazaniu zalet wolności gospo-
darczej, metafora „dobrej” ręki – która pomimo tego, iż każdy uczestnik 
wolnego rynku dąży do osiągnięcia własnych korzyści i dba o swój indy-
widualny interes, kieruje wszystkim tak, by z egoistycznych działań jed-
nostek wypływało dobro wspólne – wcielając się w rękę (choć czujemy, 
że zdecydowanie bardziej adekwatnym słowem byłaby „łapa”) barona 

12 Por. M. Klein: The Life and Legend of Jay Gould. Baltimore and London 1986. 
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Goulda, obnaża swoje potworne oblicze. Utopia samoregulującej się 
gospodarki osuwa się w ruinę z chwilą, gdy z „niewidzialnej ręki rynku” 
opada zasłona „niewidzenia” i naszym oczom ukazuje się obnażona 
ręka, faktycznie dzierżąca władzę nad światem – ręka kapitału.

Nawet nabrzmiałe żyły dłoni barona Goulda zdają się pogłębiać 
obraz ekonomicznego potwora. Już w 1651 roku Thomas Hobbes 
porównywał w swoim Lewiatanie cyrkulację krwi w ludzkim organi-
zmie z obiegiem pieniądza w gospodarce. Dziwny splot nabrzmia-
łych pulsującą krwią żył Goulda i dzierżonego w jego garści kapitału 
zdaje się pokazywać – z jednej strony – ambiwalencję, ożywczych dla 
organizmów światowych gospodarek, mocy pieniądza, z drugiej zaś 
– całkowitą niemożliwość oderwania nowoczesnego doświadczenia 
podmiotu od ekonomicznego zapośredniczenia i wciągnięcie ciała 
w grę rynkowych potęg. 

Nieprzypadkowo spotykamy barona Goulda nie w domu, lecz 
w hotelu. Choć źródłosłów ekonomii kieruje nas ku prawu (nomos) i ku 
ciepłu rodzinnego domu (oikos), pieniądza nijak udomowić się nie da: 
wolny rynek wygrywa więc z domem, powszechna cyrkulacja – z zako-
rzenieniem, a swobodny przepływ – ze stabilnością. Być może na mocy 
podobnych wyobrażeń wolnorynkowego „poruszenia”, Aleksander 
Wat nazywa dodatkowo swój nowojorski hotel „Livingstone”.

W historii barona Goulda Wat zdaje się ukazywać niszczący pro-
ces przemiany pieniądza w kapitał, który staje się największą nowo-
czesną siłą, pozostającą w posiadaniu i pod kontrolą nielicznych. 
Barona określa przede wszystkim władza, wypływająca z akumulo-
wanego kapitału, wszelkie inne cechy zostają przez rynek wyparte 
– to klasyczna, marksowska wymiana godności osobistej i wszelkiej 
indywidualnej wartości na wartość wymienną, obraz podmiotowości 
wchłoniętej przez rynek. Wyraźnie widać, jak pieniądz – choć Gould 
nazywa go swym największym „przyjacielem” – staje się zamachem 
na indywidualność, którą destruuje, wystawiając wszystko, co indy-
widualne, na sprzedaż. Pragnienie Goulda jednak nie ma dna, pozo-
staje wiecznie niezaspokojone, bankier wciąż pragnie więcej i więcej: 
„Rosły olbrzymie kolumny cyfr, niebosiężne wieże cyfr – Paryż, Lon-
dyn, New York, Berlin, Wiedeń, Sydney – baron pragnął innej rzeczy: 
pragnął wielkości” (Żyd wieczny tułacz, s. 11). Baron konsekwentnie 
buduje swoje „niebosiężne wieże cyfr” na wzór biblijnej wieży Babel, 
a z odpowiedniej wysokości już bardzo krótka droga do realizacji 
największego marzenia Goulda, który roi o wymianie „nieosobowej 
potęgi bankiera” na „osobistą moc” religijnego reformatora. 

Onomastyczna kontaminacja barona Goulda jako bezkolizyjne 
połączenie boga i złota, cielca i ducha, ofiary i wymiany, daru i towaru 
groteskowo obrazuje fundamentalny błąd alternatywy: „Nikt nie 
może dwóm panom służyć. (…) Nie możecie służyć Bogu i Mamo-
nie” (Mt 6,24). Jak czytamy, „subsydiował misje, zakony, klasztory 
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tybetańskie, bethamidrasze. Miał syna księdza w Rzymie i chodził 
w Dzień Sądny do synagogi” (Żyd wieczny tułacz, s. 11). Dzięki zaini-
cjowaniu i sfinansowaniu zakończonej sukcesem – wspomnianej już 
– religijnej reformy, polegającej na przejęciu Kościoła katolickiego 
przez przechrzczonych Żydów działających zgodnie z duchem komu-
nizmu, a więc ofiarowaniu Kościołowi swoistego „życia po życiu”, 
w 1985 roku Baron Gould zostaje kanonizowany. Tu przywodzi nas 
absurdalna fabuła Żyda wiecznego tułacza. 

Time Is Money
Dyktatowi pieniądza w opowiadaniach Wata poddany jest 

zarówno społeczny porządek przestrzeni, jak i czasu. Pisarz poka-
zuje, w jaki sposób ekonomia organizuje nowoczesne doświadczenie 
czterech wymiarów. 

Fabuła Żyda wiecznego tułacza rozwija się pomiędzy dwiema opo-
zycyjnymi względem siebie przestrzeniami: pogrążonego w wielkim 
wirze interesów Nowego Jorku – idealnego znaku nowoczesności, 
i pogrążonego w przednowoczesnym śnie Zebrzydowa. „Halo! Halo! 
(…) New York. Funt 3.20” (Żyd wieczny tułacz, s. 9) – takimi słowami roz-
poczyna się opowiadanie i dokonuje się wejście czytelnika w spektaku-
larną przestrzeń amerykańskich interesów grubego bankiera, wejście 
w miasto (jak wyczytujemy z kolejnych metafor) twarde, betonowe, 
nabrzmiałe, którego „nieokreślonym podkładem muzycznym” jest 
miarowy rytm hałasu. „Sklerotyczne” – pozbawione pamięci, nakiero-
wane jedynie na teraźniejszość i przyszłość – serce Nowego Jorku to 
oczywiście serce ze złota, spieniężony organ, który wszystko wciąga 
w wir wolnego rynku. Jego dźwięk zaś to „głos pędzący tubą ulicy, 
krzyczący słowami baltazarowymi: TIME IS MONEY. CZAS TO PIENIĄDZ” 
(Żyd wieczny tułacz, s. 10). 

Z kolei „w Zebrzydowie błoto jest zawsze. Na wiosnę strumieni-
ste, falujące – latem gęste, grząskie, czarne – jesienią lepkie, kleiste 
– zimą chrzęszczące pod nogami” (Żyd wieczny tułacz, s. 12) – czytamy 
w pierwszym zdaniu części drugiej opowiadania, przenoszącej nas do 
małego miasteczka, gdzie Natanowi w lekturze Talmudu towarzyszy 
zupełnie inny podkład muzyczny: nie gwar i miarowy huk, lecz cicha, 
falująca melodia. Nowojorska przestrzeń pieniądza znajduje swój bie-
gun w zebrzydowskiej przestrzeni księgi. Czas wolnego rynku nie ma 
tu wstępu: „wieki przechodzą tędy przyjaźnie, cicho, leniwie, jak gdyby 
upodobały sobie chlapaninę w błocie” (Żyd wieczny tułacz, s. 12). 

Niezwykły związek – dusz i interesów – jaki połączył Natana 
z baronem Gouldem, dekonstruuje budowane przez Wata tak kon-
sekwentnie przestrzenne opozycje. W rytmie stałego przeplatania 
się dwóch przestrzeni – Zebrzydowa i Nowego Jorku – nakładają się 
na siebie ich dwa natrętne refreny – złota i błota. To, co przeczute, 
dzięki precyzyjnie skonstruowanemu rytmowi tekstu, realizuje się 
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w warstwie fabularnej, kiedy dochodzi do fuzji idei Natana, zrodzo-
nych w zebrzydowskim błocie, i niebosiężnych wież cyfr, spłodzonych 
przez bankiera. Nowojorskie pieniądze zostają przecież symbolicznie 
w(y)rzucone w zebrzydowskie błoto. I forma, i treść tekstu sprawiają 
zatem, że nie możemy już uwolnić się od widzenia złota i błota jako 
zespolonych ze sobą awersu i rewersu jednej i tej samej monety. 

Złączone ze sobą błoto i złoto to z jednej strony znak odwiecz-
nego alchemicznego marzenia o przemianie odpadu w skarb. Szybko 
jednak na myśl przychodzą nam potoczne wyrażenia, takie jak „kupa 
pieniędzy”, „śmierdzieć groszem” czy „brudne pieniądze”, i już nie 
mamy wątpliwości, że rzecz powinniśmy zrekonstruować za Sigmun-
dem Freudem, który w szkicu Charakter a erotyka analna z 1908 roku 
pisał: „(…) zawsze wtedy, gdy panowało albo gdy nadal panuje 
myślenie archaiczne, w dawnych kulturach, w micie, baśni, zabobo-
nie, w myśleniu nieświadomym, w marzeniu i w nerwicy pieniądze 
są jak najściślej związane z brudem. Wiadomo, że złoto, które diabeł 
ofiaruje swoim kochankom, po jego odejściu przemienia się w brud, 
a diabeł nie jest z pewnością niczym innym, jak tylko personifikacją 
wypartego nieświadomego życia popędowego. Znany jest również 
zabobon wiążący odnajdywanie skarbów z defekacją, a każdy wie, 
co znaczy srać pieniędzmi. Tak, już w nauce starożytnego Babilonu 
złoto było łajnem piekieł, mamoną – »ilu manman«. (…) Możliwe, że 
przeciwieństwo pomiędzy znanym człowiekowi, najbardziej warto-
ściowym obiektem, i tym najmniej wartościowym, który odrzuca on 
od siebie jako odpad (refuse), doprowadziło do takiego warunkowego 
utożsamienia złota i ekskrementów [Gold und Kot]” 13.

Oto więc pieniądz – największy przyjaciel barona Goulda – wpada 
w orbitę perwersyjnej semantyki analnej, jako coś najbardziej warto-
ściowego, co w istocie pozbawione jest wszelkiej wartości użytkowej. 
Wspaniały, potężny, błyszczący i twardy metal, który charakteryzuje 
nadzwyczajna siła i omnipotencja, ma swój rewers w błocie. Jak się 
okazuje, zarysowane na zebrzydowskim tle, nowojorskie bogactwo 
grzęźnie więc w łajnie, dodając tym samym prowadzonej przez Wata 
literackiej krytyce pieniądza ostrości i czyniąc jasną odpowiedź na 
pytanie: Co płynie w żyłach złota?

Porzucając relacje przestrzenne, wróćmy jednak do czasu – w tym 
wymiarze dzieją się bowiem w opowiadaniu tak samo ciekawe, jeśli 
nie ciekawsze rzeczy. Baron Gould, stając na tarasie swojego hotelo-
wego pokoju, nie musi wyostrzać słuchu, by usłyszeć „znaki ulicy”: 
„głos pędzący tubą ulicy, krzyczący słowami baltazarowymi: TIME IS 
MONEY. CZAS TO PIENIĄDZ. To czas krzyczał: śpieszmy się! Na dole 
wiedziano o tym – śpieszono się. »Czas to wróg« – myślał baron. Czuł, 

13 S. Freud: Charakter a erotyka analna. W: tegoż: Charakter a erotyka. Przeł. R. Reszke, D. Rogalski. 
Warszawa 2009, s. 20-21. 
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jak się starzeje. Czas utrącał coraz więcej z zapasu marzeń – aku-
mulatora energii ludzi czynu. Czas zmniejszał jego szanse, powali 
– okrutny atleta – zatłuszczone ciało bankiera. Czas był mu wrogiem, 
pieniądz – przyjacielem” (Żyd wieczny tułacz, s. 10). 

Kiedy w 1758 roku Benjamin Franklin napisał w swoim znanym 
eseju The Way to Wealth znamienne słowa „Pamiętaj, że czas to 
pieniądz”, dla wszystkich jasne było, że czas nie tylko spienięża 
się poprzez pracę, lecz także znakomicie pomnaża się w kontakcie 
z samym sobą, czego niezbędnym czynnikiem jest jednak zawsze 
czas. W Nowym Jorku z opowiadania Wata to jedno z najważniejszych 
przykazań kapitalizmu znają ludzie „na dole”, baron Gould – na górze 
– wie jednak więcej: „Czas to wróg”. „Czas był jego wrogiem. Czynił 
go bogatszym w złoto i uboższym w wielkość” (Żyd wieczny tułacz, 
s. 10). Dlaczego? Wina zdaje się leżeć w ograniczonych zasobach 
czasu, których (nigdy do końca) nie da się kupić za pieniądze. O ile 
przednowoczesny świat znajduje pocieszenie w wizji wieczności, 
o tyle nowoczesność skutecznie „pozbawia widoków” na wieczność, 
przekształcając doświadczanie czasu poprzez ekonomiczne innowa-
cje (raty, kredyty, ubezpieczenia na życie itd.). Hörisch pisze o tym 
zjawisku jako o „monetarnej reorganizacji doświadczenia czasu”: 
„Najpóźniej pod koniec wieku XIX bogata w następstwa teologiczne 
formuła time is money odniosła ostateczny sukces” 14. W przestrzeni 
wolnego rynku Bóg bezpowrotnie traci rolę władcy czasu – obejmuje 
ją po nim stara gwiazda, teraz jeszcze lepiej obsadzona – pieniądz. 
XX wiek przynosi jednak kolejną metamorfozę doświadczania czasu 
– już nie tylko traci on swoje pokrycie w boskiej nieskończoności, 
lecz także ostatecznie oderwany zostaje od absolutu i obiektywno-
ści, wskutek sformułowania teorii względności. 

Wat rejestruje owe zmiany w doświadczaniu czasu. W Bezro-
botnym Lucyferze pieniądz staje się nową, postteologiczną formą 
pokrycia czasu, ale wciąż tęskni się za utraconą wiecznością, której 
– choć w zasadzie jest wieczny – nie może zaoferować. Walter Benja-
min, poszukując w swoich Pasażach teologicznych skutków ciągłego 
przyspieszania czasu w nowoczesnej rzeczywistości, znajduje jego 
cel w likwidacji wszelkich nagłych zakończeń i eliminacji nieciągło-
ści. Hörisch komentuje tezy Benjamina następująco: „Tak właśnie 
wygląda krypto-teologiczny rdzeń projektu modernizmu. W swym 
gorącym rdzeniu projekt ten pragnie utrzymać czas w płynności, 
nieskończoności i ciągłości; pragnie ręczyć za wieczność, którą sam 
pozbawił teologicznej żywotności. W miejscu religijnego połączenia 
skończoności i wieczności pojawiają się cash flow wraz z łączami 
umożliwiającymi kumulację kapitału” 15.

14 J. Hörisch: Orzeł czy reszka, dz. cyt., s. 172.
15 Tamże, s. 187.
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Widmowa zasłona ładu i ciągłości, która usiłuje przykryć chaos i nie-
pewność, zostaje przez Wata obnażona również w tytułowym opowia-
daniu tomu, w którym okazuje się, że na wolnym rynku groteskowo 
ukazany Lucyfer jest nikomu niepotrzebnym dyletantem, perfekcyjnie 
obrazującym jak unicestwienie starej, dobrej metafizyki idzie w parze 
z nowymi, kapitalistycznymi formami religijności. Najciekawszy tego 
przykład znajdujemy w spotkaniu Lucyfera z królem giełdy (którym 
równie dobrze mógłby być nasz baron Gould): „Lucyfer mówił z królem 
giełdy – wychudzonym, mizernym staruszkiem, którego twarz przypo-
minała starożytne maski ze złota. Lucyfer opowiadał o Złotym Cielcu, 
o kulcie Mammony, o pożądaniu bogactw i rozkoszy, które podszepnął 
był ludzkości. Staruszek wysłuchał go, po czym rzekł: – Obca jest mi 
mowa brutalnego materializmu. Przecież jesteśmy spirytualistami, orę-
downikami idei, żarliwymi apostołami idealizmu. Jesteśmy purytanami 
nowej moralności, matematycznej, uproszczonej moralności popytu 
i podaży, sprzedaży i kupna. Jesteśmy ascetami, rycerzami wyrze-
czenia się dóbr materialnych, królami ubóstwa. (…) Jesteśmy organi-
zatorami chaosu. Nasze królestwo jest niekonkretne i niematerialne. 
Nasza potęga – czeki – to abstrakcja, cyfra, symbol. (…) To nie złoto 
pańskiego cielca, to nie przepych, to nie rozkosz – to surowa zasada 
złota, przepychu, rozkoszy. Prawdziwe złoto, nasze złoto – to władza, to 
cnota, cnota cnót, to idea! Jesteśmy ascetami obarczonymi odpowie-
dzialnością za kierownictwo światem. Giełda jest świątynią idealizmu, 
Boga, wielkiego, potężnego władcy, Jehowy! Teraz – dodał po chwili 
z uśmiechem – rozumie pan, dlaczego tylu tam synów wybranego 
narodu” (Bezrobotny Lucyfer, s. 35-36).

Wat bezlitośnie obnaża i ośmiesza teologiczne implikacje giełdy 
– jako świątyni pieniądza, wyroczni, miejsca, które czyni ład z chaosu 
i centralizuje funkcje rządzenia światem, ale także jako przestrzeni 
absurdalnie związanej z darami łaski. Wydaje się jednak, że pisarz 
– przy tak zwanej okazji – wyśmiewa również socjologiczne koncepcje, 
dotyczące religijnych źródeł kapitalizmu z początku minionego wieku. 
Maklerzy giełdowi groteskowo ukazani jako asceci, purytanie nowej 
moralności, rycerze wyrzeczenia się dóbr są jakby wprost przeniesieni 
z pochodzącej z roku 1905 rozprawy Maxa Webera Etyka protestancka 
a duch kapitalizmu. Ale w chwilę później, giełda ukazana jako świąty-
nia idealizmu i potężnego władcy – Jehowy, co stanowi według króla 
giełdy bezpośrednią przyczynę i zarazem legitymizację faktu, dlaczego 
tylu tam synów narodu wybranego – to już jakby, równie ironiczna, 
prezentacja koncepcji Wernera Sombarta z polemicznej wobec pozycji 
Maxa Webera książki Żydzi i życie gospodarcze, której polski przekład 
ukazał się już w 1913 roku. 

W podobny sposób zresztą, wyśmiewając stereotyp, pisze Wat 
o baronie Gouldzie: „Baron Gould należał do rasy, którą czarodziej-
ski ptak pieniądza niejednokrotnie porywał ze stosów męczeństwa 
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i paszczy zagłady. Pieniądz to paradoks. Dlatego też sobie upodo-
bała w nim ta rasa paradoksalna. Pieniądz to algebra wobec arytme-
tyki rzeczy. Dlatego posiadł go ten naród – algebra narodów. Baron 
Gould był chrzczonym, ale wiernym synem swego narodu. Zgarniał 
pieniądze – paradoksy abstrakcyjne i materialne, indywidualistyczne 
i nieosobowe – lecz pragnął czego innego, był bowiem synem 
narodu, który oddawał życie za pieniądze i pieniądze za Biblię” (Żyd 
wieczny tułacz, s. 10). 

Wat pokazuje pieniądz jako abstrakcję, prezentując platońską logikę 
dwóch światów, która rozbija rzeczywistość na pierwszą i drugą naturę: 
świat bytu i pozoru, świat rzeczywisty i świat pieniądza – symulacji. 
Obnaża irrealność i irracjonalność pieniądza, który zupełnie oderwany 
został od rzeczywistości. Królowie giełdy nie mają więc wyjścia – obca 
się im musi stać mowa brutalnego materializmu, zostają idealistami, 
którzy nie gdzie indziej, jak w transcendencji znajdują uzasadnienie 
własnego apostolstwa, a przede wszystkim pokrycie dla pieniądza, 
który utracił swoją wartość. W ten sposób znajdują pokrycie dla zna-
ków, które bezdomnie błąkają się w poszukiwaniu sensu. 

Bezrobotny Lucyfer jest zatem, jak się wydaje, stałą eksploracją 
punktów przecięcia się dyskursów ekonomicznego i religijnego. 
Pisarz dokonuje specyficznie literackiej obserwacji pieniądza, znajdu-
jąc szeregi potwierdzeń dla tezy, że monetarna orientacja w świecie 
przejmuje funkcje, które do tej pory pełniła orientacja religijna. Jak 
pisze Jochen Hörisch, „miejsce substancjalnej ontosemiologii komu-
nii zajmuje funkcjonalna ontosemiologia pieniądza” 16. Takie praktyki 
zdają się leżeć w tej twórczości u podstaw stałego tematyzowania 
centralnego dla nowoczesności przekonania o „odczarowaniu świata” 
(Weber). Racjonalizacja doświadczenia i wymiana niewymiernego na 
wymierne, niepoliczalnego na policzalne, bezpośredniego na pośred-
nie, nieużytecznego na użyteczne to przejawy zgłębiania „świata jako 
problemu arytmetycznego” (Simmel), gdzie Wat łączy refleksję nad 
naturą nowoczesności z pytaniami o własną egzystencję.

Spirala kryzysu
Tom opowiadań bez wątpienia stanowi próbę uporania się z drą-

żącym Europę ogromnym kryzysem, którego symptomy w Polsce nie 
zostały jeszcze wówczas dobrze przepracowane, jako że cały naród 
wciągnięty był w optymistyczną budowę nowego państwa. To moment, 
kiedy zwątpienie w pieniądz i ostra krytyka mechanizmów wolnoryn-
kowych stały się dla Wata ściśle związane ze zwątpieniem w samą rze-
czywistość, którego nie można znieść. Za chwilę jednak ekonomiczna 
katastrofa odnajdzie swoją konieczną utopię w ekonomii politycznej. 
Ale zanim to nastąpi, Wat postawi w Bezrobotnym Lucyferze przenikliwą 

16 J. Hörisch: Orzeł czy reszka, dz. cyt., s. 32.
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i niezwykle uniwersalną diagnozę kryzysu – ekonomicznego, cywiliza-
cyjnego, ideowego, społecznego i kulturowego – ukazując go nie jako 
katastrofę, ale stan permanentny. 

Wielokrotnie mówiło się o Bezrobotnym Lucyferze jako o swoistym 
momencie „przejścia”, jako o tekście, który powstał, jeśli nie w zupeł-
nej („postfuturystycznej”) ideowej próżni, to z pewnością w chwili 
ideowego „zawieszenia”. Wat nazywa ów moment „nihilistycznym” 
i – na co wielokrotnie wskazywałam powyżej – daje wyraz temu, 
iż do takiego punktu doprowadziło go w dużej mierze doświad-
czenie o charakterze ekonomicznym. Choć próbowano tłumaczyć 
ów nihilizm na różne sposoby, lektura Bezrobotnego Lucyfera może 
prowadzić do wniosków podobnych do tych, które z lektury Marksa 
wyciąga Marshall Berman: „O to właśnie chodzi w nowoczesnym 
nihilizmie. Dostojewski, Nietzsche i ich XX-wieczni następcy będą 
przypisywać tę kłopotliwą sytuację nauce, racjonalizmowi, śmierci 
Boga. Marks powiedziałby, że jego podstawy są znacznie bardziej 
konkretne i doczesne: jest wbudowany w banalne codzienne funk-
cjonowanie burżuazyjnego porządku ekonomicznego – porządku, 
który zrównuje naszą ludzką wartość z naszą rynkową ceną, ni mniej, 
ni więcej, i który zmusza nas do rozwijania się w celu maksymal-
nego podbicia naszej ceny” 17. W swoich opowiadaniach Wat rozpo-
znaje owo nihilistyczne jądro nowoczesności, które ściśle wiąże się 
z autodestrukcyjnym pędem kapitalizmu, a stąd już tylko krok do 
zdiagnozowania kryzysu jako naturalnego stanu kapitalistycznego 
świata, w którym wieczna niepewność, ciągłe ekonomiczne wstrząsy 
i konwulsje rynku, prowadzenie gospodarek na krawędź przepaści 
– wszystko to leży w interesie klas panujących. 

Wat ubiera tę diagnozę w literacką formę: „W kilka lat po wojnie 
w Europie mnożyły się wypadki ludożerstwa. (…) Kaliban Europy 
oglądał z przerażeniem własne oblicze. Mówiono o potrzebie pokoju, 
o dolarze, o zbrojeniach, o procesie w Dayton, o kryzysie demokracji, 
o powstaniu w Chinach, o blues, o Lidze Narodów, o boksie, o nowej 
poezji, o niebezpieczeństwie obcych ras, o kryzysie, o zagrożonej 
cywilizacji, o zatargu w Mossul, o Żydach, o giełdzie. W Warszawie, 
w Melbourne, Wiedniu, w Tokio, Berlinie, Szanghaju, w New York, 
Londynie mnożyły się krachy, bankructwa, pożary; giełdy sygna-
lizowały panikę, waluty podnosiły się i padały jak figury w budach 
strzelniczych, jak ogarnięci niepokojem paranoicy. Waliły się banki, 
rosły domy publiczne. Tylko baron Gould bogacił się. Jego trusty 
zgarniały złoto z całego świata” (Żyd wieczny tułacz, s. 16); „Finanse 
światowe przechodziły ostry kryzys niezbadanej choroby, której 
bakcyl wymykał się dociekaniom ekonomistów. Na karku świata, 

17 M. Berman: Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. W: tegoż: Przygody z marksizmem, 
dz. cyt., s. 135. 
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w Wiedniu, wzbierał największy wrzód. Wrzodem był baron Gould, 
dyktator giełd. Europa błagała go o ratunek. Europa – ludożercza, 
spauperyzowana, mistyczna, sadystyczna, sprostytuowana. Baron 
zestarzał się i był głuchy na błagania” (Żyd wieczny tułacz, s. 17-18). 

Spiralną naturę kryzysu Wat pokazuje w swoich opowiadaniach 
na różne sposoby, ale z pewnością najciekawszy jej obraz znajduje 
w samej postaci barona Goulda. Jako literacka postać stworzona 
w oparciu o prawdziwego giełdowego potentata Jaya Goulda jest 
on przecież widmem poprzedniego kryzysu, z drugiej połowy XIX 
wieku, widmem, które powraca znów w latach dwudziestych. Gould 
jest widmowym „czarnym piątkiem” (z 1869 roku), który w dwa lata 
po publikacji Bezrobotnego Lucyfera znowu powróci i u-jawni się 
– tym razem w „czarnym czwartku” (z 1929 roku). 

Prawdopodobnie najlepsze podsumowanie znajdziemy – znów 
– u Marshalla Bermana: „Katastrofy przekształcane są w lukratywne 
możliwości ponownego rozwoju i odnowy; dezintegracja działa 
mobilizująco, a tym samym integrująco. (…) W tym świecie stabilność 
może oznaczać tylko entropię, powolną śmierć, podczas gdy nasze 
poczucie postępu i wzrostu jest jedynym sposobem upewnienia się, 
że jesteśmy żywi. Stwierdzić, że nasze społeczeństwo się rozpada, to 
powiedzieć jedynie, że jest żywe i ma się dobrze” 1.

Tekst powstał w ramach realizacji grantu badawczego nt. „Studium związ-
ków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata”, finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu UMO-2012/05/N/HS2/02947).

1 Tamże, s. 116-117. 
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Krzysztof Uniłowski
Obrót,  
wyparcie Realnego 
i skarb poezji
Od kolażu  
w stronę „poezji wirtualnej”

Różewicz 2.0
„Recycling składa się z trzech części: I Moda, II Złoto, III Mięso. 

O ile Złoto ma jeszcze strukturę długiego »wiersza«, to Moda i Mięso 
są gatunkiem poezji »wirtualnej«” (R, 65) 2 – pisał Tadeusz Różewicz 
w odautorskiej nocie do poematu.

Ta quasi-gatunkowa kwalifikacja – „poezja wirtualna” – jawi się dość 
zagadkowo, zważywszy, że utwór Różewicza z powodzeniem mieści się 
w tak charakterystycznej dla tego autora formule kolażu, co najlepiej 
widać właśnie w obu skrajnych częściach poematu. Wszelako elementy 
kolażu występują również w partii środkowej, zatem opozycja między 
częściami utworu nie przedstawia się znowu aż tak wyraźnie, jak to 
proklamował autor. Można by przyjąć, że nowe określenie, „poezja 
wirtualna”, służy aktualizacji, wpisaniu tego, co znane skądinąd 
i „dobrze sprawdzone” (kolaż), w „świeży” (w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku) kontekst cyberkultury czy – jak chciałby Andrzej Skrendo 

2 Za pomocą skrótu „R” oznaczam paginację cytatów z poematu Recycling podawanych 
według wydania: T. Różewicz: Poezja. T. 4. W: tegoż: Utwory zebrane. Wrocław 2006, s. 40-65.

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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– „postmoderny” 3. Aktualizacja ta oznacza, po pierwsze, „powrót” „sta-
rego” Różewicza (z okresu Et in Arcadia ego, Spadania, Non-stop-shows) 
– mamy więc do czynienia z motywem reaktywacji. Po wtóre, Różewicz 
powraca jako „stary poeta”, a jako taki wciąż powtarza swoje, nie czy-
niąc ustępstw na rzecz komunikacji masowej, której reguły wymagają 
informowania za każdym razem o jakiejś (niechby iluzorycznej) nowości. 
Wszelako po trzecie, zgodnie z dialektyką rozpoznaną już przez Sørena 
Kierkegaarda, powtarzaniu (swego) w sposób nieodłączny towarzyszy 
motyw ponowienia: „Właśnie dlatego, że było – powtórzenie staje się 
nowością” 4. Kwestia ta wydaje się najprzydatniejsza dla wyznaczenia 
dystynkcji między kolażem a „poezją wirtualną”. Ta druga bowiem oka-
zuje się czymś istotnie nowym tylko o tyle, o ile uznamy ją właśnie za 
powtórzenie kolażu.

Oczywiście, u Różewicza sprawa staje się jeszcze bardziej skompli-
kowana – mamy tu bowiem do czynienia z całym łańcuchem (po części 
nadbudowanych nad sobą) powtórzeń. Wszak już sam kolaż – „jedno 
z nielicznych w pełni oryginalnych i specyficznych zjawisk awangardy” 5 
– podnosił do rzędu własnej konstrukcyjnej zasady dialektykę znaną 
choćby z operacji cytowania, w ramach której powtarzaniu przytoczo-
nego wyimka towarzyszy zestawianie go z innorodną wypowiedzią lub 
wypowiedziami 6.

W pierwszej części poematu Różewicza ta charakterystyczna dla kolażu 
dialektyka powtarzania i rekombinacji doczekała się bezpośredniego 
stematyzowania. Najpierw napotykamy enumeracyjny opis czyjegoś 
ubioru, eksponujący estetyczną niezborność, dysfunkcyjność elementów 
i niespójność, a w rezultacie prowadzący do fragmentaryzacji obrazu:

jego ubranie składało się
z czapki kominiarki
nocnej koszuli bez guzików
małego damskiego sweterka
spodni pomalowanych czerwona farbą
starych butów
jeden był zupełnie podarty
a drugi malutki damski
nie chciał wejść na nogę [R, 40]

3 Zob. omówienie poematu w książce Andrzeja Skrendy: „(…) Różewicz poszerza sens swojej 
starej idei śmietnika – obejmuje ona teraz także »śmietniki informacyjne«. (…) odwołuje się 
wyraźnie, dokonując tego poszerzenia, do słownika postmoderny, mówiąc, że ta nowa forma 
poezji nie posiada środka ani centrum. Zarazem sugeruje, że ten słownik jest także jego 
własnym słownikiem (…), od słownika tego Różewicz jednak się dystansuje” (A. Skrendo: 
Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002, s. 330).

4 S. Kierkegaard: Powtórzenie. Przedmowy. Przeł. i oprac. B. Świderski. Warszawa 2000, s. 39.
5 R. Nycz: O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia. W: tegoż: Tekstowy świat. Poststrukturalizm 

a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 190.
6 Por. tamże, s. 196.
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Wszystko to razem składa się na portret manekina czy nawet wię-
cej – kogoś zredukowanego do figurki papier mâché, powstałej dzięki 
zestawieniu, rekombinacji fragmentów innych, losowo dobranych 
postaci. Opisywana przez Różewicza groteskowa figura całkiem zasad-
nie mogłaby więc zostać uznana za alegoryczną reprezentację kolażu. 
Przy czym daty towarzyszące tytułowi pierwszej części poematu 
– „Moda (1944-1994)” (R, 40) – nakazują w opisanej postaci widzieć 
obozowego więźnia. Wszelako w konfrontacji ze swoim przedmiotem 
przedstawienie utrzymane w poetyce kolażu może się czytelnikowi 
wydać niestosowne i nieuprawnione. Nie trzeba przy tym dodawać, że 
estetyczno-etyczny konflikt został w poemacie zaaranżowany i roze-
grany najzupełniej celowo. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy 
miała miejsce premiera słynnej instalacji Zbigniewa Libery przedsta-
wiającej zestaw klocków Lego, z których zbudować można by obóz 
koncentracyjny ze wszystkimi najważniejszymi detalami (1996), Róże-
wicz spróbował postawić swoich czytelników przed podobnym pro-
blemem – wyparciem w ramach współczesnej kultury doświadczenia 
wojennego, co skutkuje jego infantylizacją albo, to odwrotna strona 
medalu, uniezwykleniem, wpisaniem w sferę niesamowitego, można 
rzec, „horroryzacją”.

U Różewicza figurce męskiej towarzyszy kobieca, opisana na 
podobnych zasadach. Oba te przedstawienia przedziela rozbity na 
wersy cytat (lub quasi-cytat) ze współczesnego żurnala. Następnie 
znajdziemy fragmenty przypominające zeznania więźniów, cytaty (tym 
razem ujęte w cudzysłów) z niemieckich pism o modzie oraz ogłoszeń 
towarzyskich, katalog obelg czy też fragment po trosze stylizowany 
na „newsa” z życia celebrytów, po trosze zaś będący opisem zdjęcia 
aktorki, która najpewniej grała jakąś rolę w filmie fabularnym o tema-
tyce holokaustowej („na ogolonej niedawno / do filmu głowie / wyrósł 
jej już gustowny jeżyk” – R, 43). Udział wypowiedzi, które można by 
przypisać bezpośrednio podmiotowi odautorskiemu, jest tu niewielki, 
ale znaczący. Obejmuje króciutkie komentarze (niekiedy świadczące 
o poznawczej i emocjonalnej konfuzji, niekiedy sarkastyczne) do 
przedstawionych obrazów lub przytoczonych skądinąd fragmentów, 
co zresztą sytuuje nadrzędny podmiot w pozycji pierwszego czy-
telnika zestawionych w tekście wyimków, a tym samym dodatkowo 
podkreśla, że mamy tu do czynienia z operacją cytowania różnorakich 
tekstów, opisywania zdjęć itp. Głos reprezentujący autora występuje 
również jako mistrz ceremonii, konferansjer, który sygnalizuje przej-
ście do następnego elementu tekstowego kolażu – na przykład „po 
pięćdziesięciu latach” (dwukrotnie – R, 40, 41) albo „w Oświęcimiu do 
kobiet mówiono” (R, 42). Innymi słowy, Różewicz postępuje tak, aby 
uwyraźnić operację cytowania-zestawienia, podkreślić „brikolażową” 
aktywność swojego podmiotu. Już sam kontrast zestawionych tu ele-
mentów (na przykład opis więźniów i opis modelek) eksponuje rolę 
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tego, kto dokonuje zestawienia. Trzeba by więc skorygować twierdze-
nie Andrzeja Falkiewicza, który pisał przed laty, że u Różewicza „nie 
ma gruntu który elementy scala, nie ma głosu który je uwierzytelnia” 7. 
To prawda, że u autora Niepokoju nie ma „gruntu”, że poeta kwestio-
nuje istnienie wyróżnionej, odrębnej przestrzeni dyskursywnej, którą 
moglibyśmy nazywać „poezją” albo „literaturą”. Posługuje się wszakże 
specyficzną dla siebie metodą, pewnym modus operandi, polegającym 
na cytowaniu, zestawianiu, montowaniu różnych jednostek dyskursyw-
nych, a ukierunkowanym na – powiedziałby Andrzej Skrendo – trans-
gresję, wysiłek przekraczania zastanej sfery dyskursywnej. Mówiąc 
o kolażu, na uwadze mam ten właśnie „para-poetycki” modus operandi. 
Różewicz zatem nie przemawia w imieniu Anonima, nie reprezentuje 
go, lecz powtarza, cytuje, w konsekwencji – transponuje, przekształca, 
prze-kłada.

W poemacie Tadeusza Różewicza mamy więc do czynienia, po 
pierwsze, z kolażowością jako sposobem obrazowania. Po wtóre, 
właśnie z kolażem wypada zidentyfikować zasadnicze operacje tek-
stotwórcze. Zestawienie ze sobą na przykład opisu ubioru więźnia/
więźniarki i współczesnych modela/modelki służy nie tylko zarysowa-
niu kontrastu, lecz także – w równym co najmniej stopniu – ustanawia 
analogię, niechby na mocy samego tylko związku przyległości. I jeśli 
nawet związek między figurami więźnia i modelki nie ma charakteru 
genetycznego, to w pełni zasadnie można by mówić o powiązaniach 
genealogicznych. Współczesną modę łączą ze światem obozowym nie 
tylko i nie tyle analogie estetyczne, ile zasada ponownego wykorzy-
stania (przetworzenia) elementów czegoś, co już wcześniej znalazło 
zastosowanie:

w sportowych ubraniach
wracają do łask naturalne włókna
króluje wełna zmieszana
z poliesterami i poliamidami
utkana tak, że przypomina
ręcznie udziergane przez babunie
kamizele swetrzyska czapki i szaliki [R, 40]

Zasada ta – trudno tego nie podnieść – była ważna również dla 
kolaży, ready mades i pokrewnych praktyk artystycznej awangardy 8.

Równie istotna będzie jednak różnica między przywołaną aluzyjnie 
przeszłością a tym, co stanowi najnowszy krzyk mody. I nie chodzi 
wyłącznie o to, że współczesne mieszanki naturalnych i syntetycznych 

7 A. Falkiewicz: W imieniu Anonima. W: tegoż: Fragmenty o polskiej literaturze. Warszawa 1982, 
s. 223. Por. T. Kunz: Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do 
poetyki lektury. Kraków 2005, s. 187-188.

8 Zob. na ten temat T. Załuski: Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji. 
Kraków 2008.
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włókien ledwie „przypominają” niegdysiejsze „kamizele swetrzyska” 
(te zgrubienia również znamionują różnicę). Rzecz w tym, że przeszłość 
przeobrażona w modne „retro” powraca w postaci całkowicie wyzutej 
z jej historycznej konkretności, sprowadzonej do własnej symbolicznej 
reprezentacji. Można powiedzieć, że „retro” to przeszłość poddana 
procesowi wirtualizacji, w ramach której – z jednej strony – może ona 
zostać powtórzona doskonale, aż po uzyskanie efektu hiperrealności 
(to ostatnie jest w końcu kwestią wyłącznie technologiczną), a zarazem 
– to druga strona medalu – zostaje pozbawiona poziomu Realnego.

Różnice w ramach serii kolejnych powtórzeń można by zatem 
rozumieć jako postępujący proces utraty Realnego. Korzystając z tych 
samych rozwiązań artystycznych, jakie definiowały poetykę kolażu, 
„poezja wirtualna” znamionuje ten moment w dziejach kultury, kiedy 
praktyka „cytowania rzeczywistości” przeobraziła się w cyrkulację 
materiału „czysto” semiotycznego.

Holokaust i wymienialność
Skandaliczność Holokaustu wyraża się między innymi w tym, że cho-

dzi o wydarzenie, które zupełnie nie nadaje się do powtórzenia. Jego 
incydentalność jest zastrzeżona w najwyższym stopniu, chroniona pod 
każdym niemal względem – historycznym, prawnym, etycznym, nawet 
estetycznym (wspomnijmy dyskusję nad kwestią dopuszczalności jego 
estetycznej reprezentacji) 9.

Druga część poematu, „Złoto”, rozpoczyna się w iście apokaliptycz-
nej konwencji:

dziwne znaki pojawiły się
na sztabach złota
w sejfach Riksbanku
centralnego banku Szwecji
złoto zaczęło płakać
krwawymi łzami [R, 44]

Mowa o wydarzeniu podobnym do niegdysiejszych cudów świętych 
figur albo obrazów, które pokrywały się łzami z powodu ludzkich grze-
chów, wzbierającego gniewu Bożego i nadchodzącej kary. Wiemy dziś 
wprawdzie, że owe cuda bywały zwykle skutkiem sprytnych sztuczek 
związanych z hydrauliką. Jeśli jednak Różewicz pisze, że współczesne 
odpowiedniki takich cudów rozgrywają się w „bankach świątyniach 
złotego cielca” (R, 46), to sprawa wygląda cokolwiek dwuznacznie. 
Z jednej bowiem strony światowa ekonomia przedstawiona zostaje 

9 Krytyczne omówienie tej debaty znaleźć można m.in. w tych pracach: A. Ziębińska-Witek: 
Holocaust. Problemy przedstawiania. Lublin 2005; A. Ubertowska: Świadectwo – trauma 
– głos. Literackie reprezentacje Holokaustu. Kraków 2007; B. Krupa: Opowiedzieć Zagładę. 
Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003). Kraków 2013.
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jako fałszywa namiastka przestrzeni sakralnej, z drugiej wszelako 
– nawet jeśli widzieć w tym świętokradczą uzurpację, banki realnie 
przejęły pewne funkcje dawnych świątyń, obieg finansowy zaś stał 
się wzorem i podstawą semiotyki nowoczesnej kultury 10. Współcze-
śnie cuda świętych figur albo objawienia bywają wyłącznie sezonową 
ciekawostką medialną. Cuda wszakże związane ze złotem to sprawa 
dużo poważniejsza. Bo nawet jeśli zgadzamy się co do tego, że banki są 
tylko fałszywymi świątyniami fałszywej wiary, to jednocześnie dobrze 
wiemy, że chodzi o nowoczesny analogon religii.

Jak wiadomo, złoto oraz inne walory, zgromadzone w centralnych 
bankach różnych państw, stanowią finansową rezerwę, zabezpieczenie 
i gwarancję dla obiegu finansowego, w którym wszyscy uczestniczymy. 
Chodzi przy tym o zabezpieczenie niekoniecznie posiadające faktyczny 
charakter, dużo ważniejszy bowiem jest tu sens symboliczny. Pieniądz 
papierowy, wprowadzany do obiegu od wieku XVIII, de facto jest asy-
gnatą, która sama przez się nie posiada realnej wartości. Z konieczno-
ści zatem jego wartość nominalna musi mieć pokrycie gdzieś indziej. 
W gruncie rzeczy to miejsce, które gwarantuje nam, że transakcja pie-
niężna zachodzi realnie, zawsze już znajduje się gdzieś indziej, i nawet 
banki centralne ze swoimi skarbcami pozostają kolejnymi zapośredni-
czeniami, są wyłącznie symboliczną reprezentacją takiego miejsca.

Kryzys, o którym pisze Różewicz, rozpoczyna się wtedy, kiedy 
wiadomym się staje, że na złocie zgromadzonym w szwedzkim banku 
występują „znaki”, konkretnie „niemieckie znaki / identyfikacyjne” 
(R, 44). Wtedy też „złoto zaczęło mówić” (R, 44). Ta „epidemia” natych-
miast rozlewa się na inne państwa – Stany Zjednoczone, Wielką Bry-
tanię, Francję, Hiszpanię, Portugalię, nawet Watykan – a w miarę jej 
postępów złoto poczyna krwawić, konać, rozkładać się i gnić:

złoto „wyprane” w Szwajcarii
rozkłada się i gnije
w aseptycznej Szwecji [R, 45]

Logika systemu wymaga, aby złoto po prostu „było”. Obieg finan-
sowy, wraz z właściwą mu intensyfikacją stopnia zapośredniczenia, 
mediatyzacji, skutkuje deontologizacją i symbolizacją (w lacanowskim 
sensie) świata, rozpoznawaną już od początków epoki nowoczesnej. 
Proces ten stale postępuje (wymagają tego reguły ekonomii), a jego 
skutkiem jest wyparcie Realnego. Już sama możliwość rozróżniania 
między Symbolicznym a Realnym sytuuje to drugie w pozycji onto-
logicznej rezerwy, która okazuje się niezbędna, aby wymiana (towa-
rowa i symboliczna) w ogóle mogła mieć miejsce, i właśnie dlatego 

10 Zob. J. Hörisch: Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza. Przeł. J. Kita-Huber, S. Huber. Kraków 2010. 
Rozprawa Jochena Hörischa patronuje wszystkim ekonomicznym wątkom niniejszego 
artykułu.
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– symbolicznie! – Realne musi pozostawać wyłącznie rezerwą. Zachodzi 
tu zależność wprost proporcjonalna: w miarę intensyfikacji wymiany 
odroczenie Realnego staje się pewnym constans.

Jeśli jest prawdą, że w ramach nowoczesnego obiegu kapitału 
„wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu” 11, to jednocześnie 
wszystko to, co traktujemy jako zabezpieczenie tegoż obiegu, zyskuje 
na „twardości” (dolar był niegdyś nazywany „twardą walutą”). Ponie-
waż gromadzone przez banki złote sztaby są szczególną reprezentacją 
takiej ontologicznej gwarancji, traktujemy je na prawach wartości 
zmaterializowanej, której status przypomina koncept „rzeczy samej 
w sobie”. Przy czym ów proces „gęstnienia”, „kondensacji” Realnego 
nigdy nie zachodzi „tutaj” („tutaj” przeprowadzamy transakcję), lecz 
stanowi swoistą oszczędność, którą deponujemy „gdzieś indziej”, wła-
śnie w tym miejscu, które funkcjonuje na prawach skarbu, skrytki, sejfu, 
konta bankowego.

Wszelako złoto, o którym pisze Różewicz, przemówiło. I, zaiste, 
chodzi o wydarzenie jeśli nie cudowne, to spektakularne, albowiem 
– jak możemy się przekonać – „mowa” złota realizuje się na prawach 
zupełnie innego systemu semiotycznego, takiego mianowicie, którego 
symbolem u Jochena Hörischa nie jest już pieniądz, lecz hostia! Złoto 
w zachodnich bankach poczyna znaczyć nie dlatego, że cokolwiek 
reprezentuje, lecz z tego powodu, że ucieleśnia. Różnica polega tylko 
na tym, że w naszym przypadku złoto – inaczej niż hostia – nie uciele-
śnia żadnego ciała żywego, lecz martwe ciała żydowskich ofiar drugiej 
wojny światowej.

Wszelkie znaki i pieczęcie, jakimi opatruje się przechowywane 
w bankach centralnych sztaby, pełnią złożoną funkcję. Po pierwsze, 
reprezentują idealną formę, swego rodzaju wzorzec dla wszystkich 
znaków poświadczających legalny charakter pieniądza (tak jak samo 
złoto reprezentuje idealną formę idealnego pieniądza). Po drugie, 
zabezpieczają i umacniają rolę złota jako finansowej rezerwy – sygnali-
zują potencjalność ewentualnej interwencji skarbu państwa w obliczu 
kryzysu rynku finansowego. Rezerwy te bowiem nie są po to, aby ich 
użyć (w razie potrzeby). To byłaby już ostateczność. Rezerwy te powinny 
działać niczym arsenał nuklearny – odstraszająco. Będąc zabezpiecze-
niem, byłyby też jednocześnie egzorcyzmem, odpędzającym widmo 
finansowego krachu. Wszelako w przypadku złota, o którym mowa 
w poemacie, znajdujące się na nim symbole III Rzeszy pokazały za dużo 

11 Por. M. Berman: „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowo-
czesności. Przeł. M. Szuster. Wstęp A. Bielik-Robson. Kraków 2006. Jak wiadomo, w tytule 
książki Bermana pojawia się cytat z Manifestu komunistycznego, który w polskim tłumacze-
niu brzmi: „Wszystko, co stanowe i zakrzepłe, znika (…)” (K. Marks, F. Engels: Manifest Partii 
Komunistycznej. Przekład anonim. Cyt. za plikiem elektronicznym udostępnionym przez 
Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tekst oparty na 
wydaniu Dzieł wszystkich K. Marksa i F. Engelsa. T. 4. Warszawa 1962).
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– zdradziły jego pochodzenie, zdradziły, że źródłem jest tutaj zbrodnia, 
i to zbrodnia ekstremalna. Takie zaś złoto „zamienia się w padlinę” 
(R, 52), nie można go użyć, a skoro nie można go użyć, to grozi nam, że 
utraci ono swoją prymarną funkcję – zabezpieczenia i gwarancji (także 
ontologicznej) dla całego obiegu kapitałowego.

Co więcej, dotychczasowy status rezerwy obraca się przeciwko 
instytucjom finansowym, które demaskują się jako nierządne: „banki 
odkrywają / swoje tajemne łona” (R, 45) – pisze Różewicz. Stało się jasne, 
że dopuściliśmy się skandalicznej wymiany (na złoto) tego, co powinno 
pozostać niewymienialne. Spieniężenie Holokaustu unaocznia, że współ-
czesna gospodarka rynkowa – niczym król Midas – posiada zdolność do 
zamiany w złoto, utowarowienia wszystkiego, czego tylko dotknie.

W drugiej części utworu Różewicz podejmuje formułę „długiego 
wiersza”, którą zapożyczył od niemieckiego poety i literaturoznawcy, 
Waltera Höllerera 12. Co ważne, w swoich „Tezach o długim wierszu” 
Höllerer podkreślał polityczny aspekt tej szczególnej formy literac-
kiej: „Das lange Gedicht ist, im gegenwärtigen Moment, schon seiner 
Form nach politisch, denn es zeigt eine Gegenbewegung gegen 
Einengung in abgegrenzte Gebiete und Kästchen” 13. Stwierdzenie 
to wydaje się ciekawe co najmniej z dwóch powodów. Po pierw-
sze, Höllerer polityczności nie łączył z żadnym przedmiotem, lecz 
z samą formą „długiego wiersza”. Po wtóre, chodziło o transgresyjną, 
wyzwalającą siłę, za sprawą której „długi wiersz” wymyka się wszel-
kim (policyjnym) próbom ograniczenia i zaszufladkowania. W tym 
miejscu polski czytelnik również mógłby pomyśleć o znacznie wcze-
śniejszych poematach czy też „faktomontażach” 14 Tadeusza Peipera, 
na czele z Kroniką dnia (z tomu Raz, 1929), podważających zastane 
rozgraniczenia – między poezją a dziennikarstwem, między ideą 
autonomii tekstu literackiego a postulatem zaangażowania, między 
uniwersalizmem wiersza a aktualnym, interwencyjnym charakterem 
wypowiedzi – a przy tym zajmujących eksponowaną, bo jedną z ini-
cjalnych, pozycję w historii literackiego kolażu w Polsce.

12 Walter Friedrich Höllerer, nieomal rówieśnik Różewicza i żołnierz drugiej wojny światowej 
(ur. 1922, zm. 2003), jako poeta debiutował w roku 1952 tomem Der andere Gast. Był zwią-
zany z Grupą 47 oraz czasopismem „Akzente”, wykładał na Uniwersytecie we Frankfurcie 
nad Menem. W jego dorobku literaturoznawczym szczególnie znaczące miejsce zajmuje 
rozprawa Theorie der modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik (1965). Dodam, że nazwisko 
Höllerera nie pojawia się w pracy Aleksandry Ubertowskiej Tadeusz Różewicz a literatura 
niemiecka (Kraków 2001).

13 W. Höllerer: Thesen zum langen Gedicht. „Akzente” 1965, nr 2, s. 128 (podkreśl. – K.U.).
14 W latach trzydziestych XX wieku określenie „faktomontaż” z powodzeniem funkcjonowało 

w języku ówczesnej krytyki, zob. np. K. Troczyński: Od formizmu do moralizmu. Szkice literac-
kie. Poznań 1935, s. 42; I. Fik: 20 lat literatury polskiej (1918-1938). Kraków 1939, s. 42. Było 
zresztą rozmaicie interpretowane: już to jako dowód zwycięstwa „tematyzmu, treściowości” 
nad awangardyzmem czy też formalizmem (Konstanty Troczyński), już to jako jedna z ten-
dencji w obrębie poetyckiej awangardy (Ignacy Fik).
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Różewicz podejmuje rolę awangardowego, zaangażowanego 
poety, ale jednocześnie występuje jako czytelnik, który „znalazł” das 
lange Gedicht na łamach niemieckojęzycznej wersji „Newsweeka”: 
„»long poems« / »Newsweek«: »Nazi-Gold / auch in Portugal / das 
lange Gedicht” (R, 47). Trzeba zatem wziąć pod uwagę, że dochodzi 
tu do wymiany ról, co wskazuje na przechodni charakter dyskursu 
literackiego i dyskursu dziennikarskiego. U Różewicza bowiem nie 
mamy do czynienia z włączaniem w obręb poematu wyłącznie inno-
rodnych „cytatów z rzeczywistości”, skoro i das lange Gedicht również 
do cytatów należy! Sam mechanizm przytaczania funkcjonuje tu 
niejako na prawach cytatu, co oznacza, że mamy sprawę z naślado-
waniem formy awangardowego, kolażowego poematu, jakkolwiek 
podmiot odautorski w najmniejszym nawet stopniu nie kwestionuje 
swojej roli, lecz utożsamia się z nią i przedstawia problem nazistow-
skiego złota jako sprawę, wobec której nie można pozostać obojęt-
nym; szuka też i znajduje sprzymierzeńców dla moralnej krucjaty 
(cytaty z Gospodarki wyłączonej. Życia na niby Kazimierza Wyki). Tyle 
że zarazem okazuje się, iż medialne doniesienia same mają charakter 
hipertekstów, obserwowana z pozycji czytelnika prasy historia nazi-
stowskiego złota staje się rodzajem opowieści, która nie ma końca. 
W tej perspektywie das lange Gedicht to po prostu coś na kształt 
serialu-tasiemca, mydlanej opery, która ostatecznie wszystkim musi 
się znudzić. W postscriptum drugiej części poematu, które zakrawa na 
dialog dziennikarza z przepytywanym przez niego poetą-mistrzem, 
czytamy:

Jaki to długi wiersz! I tak się
dłuży dłuży czy to „mistrza” nie nudzi
czy nie można tego zmieścić
w japońskim haiku? Nie można. [R, 53]

Uporczywe powracanie do swego przynosi w konsekwencji to, 
co komentujący Jacques’a Lacana Slavoj Žižek nazywa (za Robertem 
Pfallerem) interpasywnością 15. Jako „odwrotna strona” interaktyw-
ności (koronnej własności cyberkultury!), interpasywność oznacza, że 
„stary poeta” nie uczestniczy w naszej gorączkowej (by nie powie-
dzieć neurotycznej) aktywności komunikacyjnej, zostaje z niej wyłą-
czony (jakkolwiek wciąż powtarza swoje – aż do znudzenia). Zarazem 
właśnie to wyłączenie ujawnia, że informacyjny nadmiar oraz komuni-
kacyjna ekstaza służą tłumieniu treści, które jawią się zdeponowane 
i zastrzeżone w zdającym się nie mieć końca powtarzaniu. Indagujący 
„mistrza” „dziennikarz” (reprezentujący nas, czytelników poematu) 
nie może i nie chce usłyszeć nic z tego, co poeta ma do powiedzenia, 

15 Zob. S. Žižek: Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przeł. i wstęp J. Kutyła. Warszawa 2008, 
s. 36 i nast.
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i robi przy tym użytek z mechanizmu obronnego, jakim jest znudze-
nie. A jednocześnie – właśnie dlatego, że „nie słyszy” treści powtórze-
nia – podtrzymuje procedurę samego powtarzania.

Nie dopuszczając do siebie powtarzanej treści, eksponujemy 
cokolwiek paradoksalną samozwrotność powtórzenia. Paradoksalną, 
albowiem w przypadku powtórzenia autoteliczność ma charakter 
wyraźnie negatywny, wymaga zdublowania, powtórzenia już nie 
żadnej „pierwotnej” treści, lecz samej procedury powtarzania. Krótko 
mówiąc, w powtórzeniu relacja samoodniesienia staje się iterowal-
nością, powtórzeniem powtórzenia. Tu zaznacza się trzecia kwestia 
– ten, kto powraca jako podmiot powtórzenia, występuje w roli 
własnego sobowtóra, co przydaje mu aury niesamowitości. „Stary” 
poeta występuje bowiem jako własna projekcja, zjawa, a przynaj-
mniej – echo siebie samego.

By sprawę uciąć i wrócić do normalności („normalnego” obrotu 
finansowego i obiegu informacji), zaczynamy rozważać tę myśl: 
„a może / Holokaustu nie było” (R, 47). Myśl tę przejmuje sam poeta 
i wykorzystuje jako, powracający na prawach refrenu, sarkastyczny 
komentarz: „ale Holokaustu przecież nie było” (trzykrotnie, zob. R, 48, 
50), „ale Holokaustu może nie było” (R, 49), „a Holokaustu raczej nie 
było / złote było milczenie świata” (R, 52).

Że wyparcie doświadczenia wojennego jest warunkiem powrotu 
do „normalności”, „naszej małej stabilizacji”, Różewicz pokazał już 
dawno. Niezgoda na użycie takiego mechanizmu obronnego była 
punktem wyjścia krytyki powojennego społeczeństwa konsumpcyj-
nego, którą podjął na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych. Wszelako wyparcie Holokaustu, które przynajmniej w wymiarze 
symbolicznym może być rozpatrywane jako jego powtórzenie, ozna-
cza dążenie do całkowitej ekskluzji Realnego, przez co toruje drogę 
perspektywie absolutyzacji wymiany, która tym razem rozgrywałaby 
się w samozwrotnym obiegu zamkniętym, bez potrzeby odsyłania 
do jakkolwiek pojmowanego „zewnętrza”. Komentujący Lacana Žižek 
tak pisał o tej perspektywie:

„Rzeczywistość wirtualna po prostu uogólnia ten proces, w którym 
oferuje się nam produkty pozbawione swojej substancji: dostarcza 
samej rzeczywistości, której pozbawiono substancji – stawiającego 
opór, twardego rdzenia Realnego. W ten sposób, w jaki bezkofeinowa 
kawa pachnie jak prawdziwa kawa i smakuje jak prawdziwa kawa, ale 
nie jest prawdziwą kawą, rzeczywistość wirtualna nie jest rzeczywi-
stością, choć jako takiej jej doświadczamy. Wszystko jest dozwolone, 
możesz cieszyć się wszystkim – pod warunkiem, że jest pozbawione 
substancji, która czyni je niebezpiecznym” 16.

16 Tamże, s. 53.

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
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W tym właśnie momencie nasz system semiotyczny poczyna się 
strukturować – powiedziałby Jochen Hörisch – już nie na wzór oraz 
podobieństwo pieniężnej asygnaty, lecz nowych mediów elektronicz-
nych. I tu powracamy do kwestii „poezji wirtualnej”.

Obieg zamknięty
W trzeciej części poematu Różewicz nawiązuje do afery „sza-

lonych krów”, epidemii BSE tudzież groźby rozpowszechnienia się 
choroby Creutzfeldta-Jakoba. Podobnie jak druga, ta partia utworu 
jest tematycznie jednorodna, odstępstwa zaś od głównego wątku 
(strofka dotycząca nowej koncepcji walki z łysieniem) naśladują logikę 
mediów, chętnie przeplatających sensacyjne i ekscytujące doniesienia 
z informacjami o charakterze ciekawostek. Niemniej rola podmiotu 
odautorskiego pozostaje znacząca i nie ogranicza się bynajmniej 
do rozpisywania na wersy agencyjnych doniesień, ich dyskretnego 
retuszu, sugerującego absurdalność sytuacji (na przykład „angielski 
minister odpowiedzialny za coś tam” – R, 53; „angielski minister śmieje 
się / niemiecki minister nie wie / jeść wołowinę czy nie jeść” – R, 55), 
czy nawet wprowadzania literackich aluzji (na przykład przywołanie 
Anny Kareniny czy cytat z Wesela). Najważniejszy wydaje się sam układ 
prasowych czy radiowych komunikatów, sugerujących coś na kształt 
śledztwa (raczej czytelniczego niż dziennikarskiego, bo podmiot wnio-
skuje na podstawie doniesień z rozmaitych źródeł), prowadzącego 
do konkluzji, że hodowla organizmów modyfikowanych genetycznie 
i będąca jej odpryskiem epidemia BSE mają zasięg globalny. Groma-
dząc przesłanki, gospodarz poematu zarazem intensyfikuje rytmiczny 
tok wiersza. Ważną rolę ogrywa tu krótki refren – „W Paryżu wyrażono 
ubolewanie” (rzadziej pojawia się w tej roli dwuwers „W Paryżu wyra-
żono ubolewanie / z powodu jednostronnej decyzji Londynu” – zob. 
R, 56, 59, 61, 62) – który wyznacza granice między segmentami tekstu, 
a jednocześnie wiąże je w całość funkcjonującą repetycji. Jeśli zwró-
cimy uwagę, że logika kompozycyjna stopniowo zyskuje przewagę nad 
semantyką agencyjnych doniesień, że – wraz z kolejnym powtórzeniem 
– wers „W Paryżu wyrażono ubolewanie” gubi literalny sens, a za to 
poczyna funkcjonować jako instrument kompozycyjnego podziału tek-
stu tej części poematu, to zrozumiemy również, dlaczego zarysowane 
w poemacie sceny nabierają absurdalnego charakteru, a wiersz zbliża 
się w takich fragmentach do formuły rymowanki czy wyliczanki:

kolorowa prasa donosi
wściekła się pewna księżniczka na dworze
a jedna krowa w oborze
zaczęła śpiewać:
„na łące pełnej traw i ziół
im Landkreis Hannover
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zwariował nagle piękny wół
w mózgu miał gąbkę pełną dziur
księżniczka długo się wściekała
aż wreszcie książkę napisała
krówka machnęła raz ogonem
oddała ducha razem z prionem” [R, 57]

Wszystko to razem prowadzi do zatarcia granicy między hodow-
lanymi zwierzętami a ludźmi. Jest to wynik nie tylko genetycznych 
eksperymentów (historia krowy Rosie, która „daje ludzkie mleko” 
– R, 63), lecz przede wszystkim tego, że ludzie, tak samo jak zwierzęta, 
znaleźli się w potrzasku zamkniętego, samowystarczalnego obiegu, 
który wykorzystuje własne odpady jako surowce produkcyjne. System 
taki w całości podlegałby przetworzeniu. Podział na surowce, kapitał, 
środki produkcji, produkt-towar oraz odpad – byłby względny i prze-
chodni. Tak samo produkcja płynnie przechodziłaby w konsumpcję, 
zlewając się z nią aż do całkowitego utożsamienia. Z pewnego punktu 
widzenia obieg taki moglibyśmy nazwać jałowym, wszak polegałby 
on – chciałoby się rzec – na przelewaniu pustego w próżne; inaczej 
mówiąc, mielibyśmy do czynienia z „czystą” performatywnością, która 
w nieskończoność powiela samą siebie – oczywiście w bezstratny 
sposób. Obieg ten miałby więc, z drugiej strony, wszelkie znamiona 
totalności, kompletności. Różewicz w autokomentarzu pisze o „zapla-
nowanej jałowości i bezwyjściowości” jako „elemencie składowym 
utworu” (R, 65). Powiedzielibyśmy więc, że „poezja wirtualna” stanowi 
strukturalną metaforę „jałowości i bezwyjściowości” takiego obiegu, 
w ramach którego „krąg się zamyka” (R, 65).

Co więcej, ów system błyskawicznie się wyalienował, jego mecha-
nizm uległ automatyzacji, nikt więc nie sprawuje nad nim władzy, 
politycy zaś pełnią tu funkcje wyłącznie nadzorców (którzy – w razie 
takiej potrzeby – muszą uspokajać społeczne wzburzenie). I nawet 
jeśli w pewnym momencie podmiot odautorski (bo to jego domysł) 
wskazuje na beneficjentów takiego układu – „wymóżdżano embriony 
i noworodki / robiono maseczki na mordy / milionerów kurew i gang-
sterów” (R, 63-64) – to przecież nawet im, „milionerom kurwom i gang-
sterom”, przypada rola wyłącznie rentierów, a nie kogoś, kto kierowałby 
całym systemem.

W tym momencie trzeba jednak zwrócić uwagę na dwuznaczność 
zabiegów poetyckich, nakierowanych na obniżenie stylistycznego 
rejestru. Rzecz nie tylko w tym, że Różewicz sprowadza medialną 
grozę do absurdu, zgiełk dyplomatyczno-ekonomicznych sporów 
zamienia w teatr pustych gestów. Gdyby sprawa na tym się koń-
czyła, to starczyłoby powiedzieć, że poeta po prostu odsłania sza-
leństwo współczesnego świata. Tymczasem, jak już wiemy, to sama 
mowa poetycka poczyna grawitować w kierunku poezji dla dzieci, 
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obfitującej w gry słowne i absurdalny humor. Bo choć Różewicz rysuje 
domyślną paralelę między hodowlanymi nadużyciami a losem ofiar 
hitleryzmu (dość wspomnieć eksperymenty medyczne w obozach), 
to jednocześnie jego „szalone krowy” poczynają sobie dość swawol-
nie, przypominając już to sympatyczną bohaterkę z wierszyka Joanny 
Kulmowej (Czarna krowa w kropki bordo), już to byczka Fernanda 
z bajki Munro Leafa, znanej nam w przekładzie Ireny Tuwim.

Z jednej strony ruch w kierunku reguł poezji dla dzieci można 
rozumieć po prostu jako świadectwo obniżenia rangi literatury we 
współczesnej kulturze. Wszechogarniające szaleństwo przenosi się 
również na poezję, która ulega wtórnej infantylizacji. Reguła powtó-
rzenia konotowałaby zaś w tym kontekście coś na kształt kulturo-
wej starczej demencji. Wszelako z drugiej strony ludyczne aspekty 
utworu, widoczne zwłaszcza w jego trzeciej części, nakazywałyby 
z pewną rezerwą traktować konkluzje poematu. Wizja globalnego 
systemu gospodarczo-komunikacyjnego, który wciąż produkuje 
i karmi się własnymi odpadami, jest podszyta paranoją, przy czym 
ta paranoidalna wizja należy do produktów samego systemu! Stąd 
właśnie dystans…

Inna sprawa, czy taki dystans wystarcza, by znaleźć wyjście 
z „zaplanowanej jałowości i bezwyjściowości”. Wymowne, że poemat 
został podsumowany w tonacji moralistycznej. Różewiczowskie PS 
zamyka bowiem wiersz Unde malum? 17, funkcjonujący na prawach 
konkluzji, i nic nie wskazuje na to, by w tym przypadku gospodarz 
poematu dystansował się od roli moralisty odkrywającego, iż „zło 
bierze się z człowieka / i tylko z człowieka” (R, 66). 

Stajemy zatem przed pytaniem: czy język poetycki Tadeusza 
Różewicza, balansujący pomiędzy dyskursem moralizatorskim, proro-
czym, autokrytycznym i autoprześmiewczym, potrafi zadbać o swoją 
autonomię także w nowych warunkach kulturowych? I szerzej: czy 
wszelkie krytyki nowych mediów nie okażą się uwikłane – w sposób 
ostateczny i bezalternatywny – w mechanizm multyplikacji w ramach 
zamkniętego obiegu? Czy przypadkiem ich demaskacje nie demaskują 
tylko tego, co ujawnia sam system, czyniąc swoją krytykę elementem 
utwierdzającym „jałowość i bezwyjściowość” obiegu (interpasyw-
ność)? Czy w związku z tym wołanie Różewicza – „Krąg się zamyka” 
– jest głosem współczesnego proroka (który, oczywiście, musi być 
„głosem wołającego na puszczy”), starczym powielaniem znanej skąd-
inąd formuły („Jaki to długi wiersz! I tak się dłuży dłuży”), dziecinną 

17 Wiersz Unde malum? traktuję jako integralną cząstkę poematu Recycling. Wiersz ten bywał 
jednak czytany samodzielnie, zwłaszcza jako kolejna odsłona w ramach poetyckiej dyskusji 
Różewicza z Czesławem Miłoszem. Zob. A. Fiut: Dialog niedokończony: Miłosz i Różewicz. 
W zbiorze: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. Browarny, J. Orska, 
A. Poprawa. Kraków 2007, s. 346.
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(lub „postmodernistyczną”) zabawą, czy też może przykładem „poezji 
wyłączonej”, z której korzystamy dla alibizacji „jałowości i bezwyjścio-
wości” nie tylko wiersza, lecz także całego systemu?

Można by rozwiązać ten dylemat, odpowiadając, że Różewicz jest 
poetą, starym poetą. Z tym wszakże dopowiedzeniem, że próba 
uzasadnienia takiego statusu wymaga podtrzymywania idiosynkra-
tycznego charakteru wypowiedzi poetyckiej, na przykład poprzez 
przypominanie o niewymienialności Holokaustu nie tylko jako trau-
matycznego doświadczenia epoki, lecz także jako jej punktu wyjścia, 
wydarzenia inicjalnego i zmieniającego. Bo jeśli Holokaustu naprawdę 
nie było, to daremna jest poezja Różewicza, a być może daremna jest 
wszelaka poezja powojenna. Ale skoro tak, to największym skarbem, 
który sam Różewicz chce zachować i ustrzec, nie byłby ani Holokaust, 
ani trauma, lecz skarb poezji. Skarb ten, dopowiadam, nie jest przed-
miotem utraconym, przywoływanym i przypominanym, ale stanowi 
obiekt, który jest nieustannie konstruowany, który musi być nieustan-
nie konstruowany w kolejnych tekstach oraz ich wariantach. Także przez 
zaprzeczanie poezji, sprawowanie jej pogrzebów czy też wtedy, kiedy 
– jako rzekoma dziecinada – bywa ona nazywana „kotem w worku”.
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Piotr Gorliński-Kucik
Dukaj i ekonomia 
(w) przyszłości

Ekonomia wykreśla wektory rozwoju (…), 

ekonomia określa również estetykę krajobrazu (…),

ekonomią jest wszystko

Jacek Dukaj: Czarne oceany 1

W powieściach Jacka Dukaja pojawiają się futurologiczne pro-
jekcje, tworzone albo za pomocą ekstrapolacji zaobserwowanych 
trendów, albo dzięki dopisywaniu kolejnego etapu do jakiejś zasady 
rządzącej dziejami 2. W tych literackich wizjach (które mieszczą się, 
z mniejszymi lub większymi zastrzeżeniami, w ramach science fic-
tion) ekonomia odgrywa niezmiernie ważną rolę, określa bowiem 
charakter świata przedstawionego i warunki funkcjonowania jedno-
stek (ludzi bądź postludzi); wykreśla – zgodnie z powyższym mottem 
– wektory rozwoju i estetykę. To poziom pierwszy.

Jest jednak i poziom drugi, na którym „ekonomią jest wszystko”. 
To coś znacznie bardziej nieuchwytnego i subtelnego, lecz jednocze-
śnie totalnego i determinującego. Ta ekonomia wiąże się ze swoistym 
ewolucjonizmem, nowym feudalizmem transcendującym kapitalizm, 
i w końcu – z wątkami i motywami gnostycznymi 3. To ekonomia 
ewolucji, ludzkości oraz „zbawienia”.

1 J. Dukaj: Czarne oceany. Kraków 2008, s. 92, 338. Za pomocą skrótu „CO” oznaczam paginację 
dalszych cytatów podawanych według tego wydania.

2 Chociaż: „Literatura do futurologii ma się mniej więcej tak, jak psychoanaliza do tomografii 
komputerowej mózgu” (J. Dukaj: Wstęp. W zbiorze: PL + 50. Historie przyszłości. Red. J. Dukaj. 
Kraków 2004, s. 6-7).

3 Określenia „gnoza” (obok gnosis – ‘wiedza’, ‘poznanie’) i „gnostyczny” dotyczą raczej kon-
strukcji transhistorycznych (w nurcie gnozy nowożytnej, neognozy, będzie się mieścić 
także techgnoza), natomiast „gnostycyzm” odnosi się do starożytnych systemów religijnych. 
Posługiwać się tu zatem będę tym pierwszym terminem. Rozróżnienie to wprowadził wyraź-
nie Jerzy Prokopiuk. Zob. J. Prokopiuk: Triadyczna perspektywa relacji między dobrem a złem. 
„Literatura na Świecie” 1979, nr 10, s. 31-32, przyp. 13.
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Pochylmy się nad kilkoma utworami, w których uwagi o ekonomii 
„pierwszego” i „drugiego stopnia” są najlepiej widoczne 4. Każdy 
z tych tekstów tworzy osobny świat z akcją rozgrywającą się w bliż-
szej lub dalszej przyszłości.

* * *

W Czarnych oceanach w niedalekiej przyszłości toczą się Wojny 
Ekonomiczne. Ich geneza sięga jeszcze XX wieku, kiedy olbrzymie 
armie supermocarstw stały się bezużyteczne, tak wskutek zaniku 
opłacalnego celu militarnej agresji (bilans ekonomiczny takiej wojny 
byłby ujemny), jak oddziaływania „memów pacyfistycznych”, które 
rozprzestrzeniając się w demokratycznych społeczeństwach, znie-
chęciły opinię publiczną do konfliktów. Jedyną możliwą płaszczyzną 
podbojów stała się więc ekonomia. Jednoczesne nastanie ery wirtu-
alnej przyniosło nie tylko nagłe przyspieszenie procesu komunikacji, 
lecz także automatyzację procesów decyzyjnych. Dzięki temu walka 
na giełdzie nabrała nowego wymiaru.

Reagujące szybciej niż człowiek programy komputerowe miały 
być zabezpieczeniem na wypadek nagłego giełdowego spadku. Zda-
rzało się jednak, że wskutek asekurancko ustawionych alertów jeden 
z programów zaczynał wyprzedaż akcji i automatycznie pociągał za 
sobą kolejne. Wtedy cała giełda, idąc za trendem, reagowała bessą. 
Od kiedy programy ulepszono (wprowadzono zasady logiki rozmy-
tej i heurystyki), na parkiecie walczą ze sobą wyłącznie komputery, 
ludziom pozostawiając role programistów i strategów.

Co więcej, zmagania te toczą się na poziomie meta-, na „meta-
giełdzie”, gdzie wszystko zależy od „zdarzeń możliwych”, zatem pod 
uwagę brane są prawdopodobne konsekwencje poszczególnych 
ruchów 5. Ścisły stopień powiązań między gospodarkami sprawia, 
że aby przyłączyć się do gry, należy opanować wszystkie działania 
w obrębie całej giełdy. Ludzie nie są więc w stanie brać czynnego 
udziału w takiej rozgrywce, nie są nawet w stanie zrozumieć poszcze-
gólnych jej etapów (CO, 137-142).

4 Warto wspomnieć tu o tomie zbiorowym: Gnoza, gnostycyzm, literatura. Red. B. Sienkiewicz, 
M. Dobkowski, A. Jocz. Kraków 2012. Jacek Sieradzan w swoim artykule zajmuje się relacją 
między gnozą a dyskursem ekonomicznym u Pawła z Tarsu (Paweł z Tarsu: między gnozą 
a ekonomią, s. 13-30). Zob. też artykuł: A. Sobolewska: Między gnozą a cybernetyką. Mity 
polskiej fantastyki (s. 235-268), w którym autorka wspomina o powieściach Jacka Dukaja.

5 „Mają nowe aksjomaty, też wyrażone gęstą infoekonomiką. To właśnie odróżnia ją od kla-
sycznej ekonomii: nie odnosi się do rzeczywistej sytuacji gospodarczej (i cóż to właściwie 
miałaby być, ta »rzeczywista sytuacja ekonomiczna«?), ani do wskaźników wywodzonych 
bezpośrednio ze świata fizycznego. Infoekonomiści zajmują się wyłącznie nadbudową: 
entymi pochodnymi relacji podstawowych. Faktami podlegającymi analizie są w tym pra-
wie hermetycznym świecie notowania, kursy, indeksy, ich zmiany, trendy ich zmian, korelaty 
i zmiany trendów, metatrendów…” (CO, 246).
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Zgodnie z logiką wojny trwa wyścig zbrojeń. Efes, czyli futuroskop, 
ma przewidywać ruchy giełdowe (CO, 185-186), wykorzystywane są też 
wirusy oraz – przede wszystkim – Wojny Monadalne. Świat w Czarnych 
oceanach otacza swoista myślnia, za pomocą której można wpływać na 
decydentów (rozsyłając memy, czyli wirusy myśli) – strategicznie cenni 
są zatem telepaci, będący genetyczną anomalią powstałą wskutek 
manipulowania ludzkim genomem. Osiem procent ludzkości poddaje 
się rzeźbieniu, czyli wkodowywaniu w pustą ramę genową dowolnie 
wybranych dla swoich potomków cech. Piękni, bez oznak fizycznego 
starzenia się, ale bezpłodni ludzie stanowią elitę żyjącą w enklawach, 
pod siecią ubezpieczenia prawnego (NEti), która obserwując ich przez 
całą dobę, automatycznie rejestruje każde złamanie prawa (netykiety).

O tym właśnie pisał Jochen Hörisch, gdy zauważał, że electronic 
banking to „telos całej logiki rozwoju pieniądza: od namacalnej wartości 
użytkowej poprzez stemplowane złoto (monety) i asygnaty aż po czek, 
od sfery zapisanego papieru aż po czystą niematerialność” 6. U Dukaja 
nierealność, symulakryczność pieniądza i chwiejny status informacji się-
gają zenitu, apogeum od-realnienia, następuje „implozja różnicy między 
nim [pieniądzem – P.G.-K.] a informacją” 7; binarny kod staje się pienią-
dzem, a pieniądz – kodem.

Niemiecki literaturoznawca określa komunię, pieniądz i nowe media 
jako media przewodnie, ontosemiologiczną (ontyczno-semiologiczną) 
trójcę. Od XVI wieku orientację religijną zastępuje orientacja monetarna, 
między innymi wskutek „erozji realistycznej semantyki Eucharystii” 8. 
W powieściach Dukaja jest podobnie: mediami przewodnimi są pienią-
dze (ekonomia) i nowe media (światy wirtualne) 9.

Symptomatyczna okazuje się też zbieżność między elektronicznym 
pieniądzem, którego cechuje zaburzona referencja względem rzeczywi-
stej wartości, a dowolnie kreowanym zestawem genów: rodzice przeka-
zują potomkom nie swoje genetyczne cechy, a jedynie modę. Oba kody 
odrywają się od tego, co pierwotne, i kierują się ku temu, co wtórne.

W Czarnych oceanach „dżdżownica światowej ekonomii rozciąga się 
i rozciąga” (CO, 38-39). Społeczeństwo jest rozwarstwione: „Popularna 
reguła trzech czwartych opisywała za pomocą prostego ciągu społeczne 

6 J. Hörisch: Orzeł czy reszka. Poezja pieniądza. Przeł. J. Kita-Huber, S. Huber. Kraków 2010, 
s. 86.

7 Tamże, s. 93.
8 Tamże, s. 255. Zob. też: s. 27, 215.
9 Hörisch pisze: „Desubstancjalizacja, względnie wyraźna medializacja, pieniądza; odkrycie, że 

pieniądz (i nie tylko on) jest bez pokrycia; de-realizacja; konstruktywizm; nihilizm; erozja 
społeczna; płynne struktury świadomości: oto hasła odsłaniające losy dysponującego samo-
wiedzą podmiotu w epoce immaterialnego pieniądza i elektronicznych mediów” (Tamże, 
s. 257). Ta charakterystyka w pewnej mierze pasuje i do światów Dukaja, widać to zwłaszcza 
w Linii oporu, gdzie relacje interpersonalne kształtowane są przez chwilowe konstelacje 
i kontrakty na podobieństwo znajomości na portalu społecznościowym; porusza się tam 
problem postgender, a człowieczeństwo traktuje się jak „grę swobodną”.
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proporcje standardów ekonomicznych, układało się to w przybliżeniu 
tak: 75%, 19%, 5%, 1%; przy czym do owego górnego procenta szło 
ponad trzy czwarte – znowu – ogólnej sumy dochodów” (CO, 199). Te 
„miliardy zacofańców” spoza finansowego imperium konstytuują je na 
tyle, że gdy uderzy w nie wirus Jałowiec – zniszczy elity „młotem eko-
nomii” (CO, 226). Gdy więc główny bohater powieści, Nicholas Hunt, 
zmuszony jest przedzierać się przez tereny out of NEti, pełne biednych, 
dzikich nierzeźbieńców, jego małą armię, za pomocą której prowadzi 
prywatną krucjatę przeciw establishmentowi, atakują „ci o najbardziej 
imponujących posturach, najpaskudniejszych fizjonomiach” (CO, 393). 
Zresztą „dzikusi miast i dzikusi puszcz podlegają tym samym prawom 
psychologii plemiennej” (CO, 393). Leksyka jest oczywiście nieprzypad-
kowa, ludzie spoza wąskiej elity są biedni, głupi i brzydcy, a przede 
wszystkim – dzicy.

Hunt już wcześniej naraził się swojemu środowisku, proponując 
obcięcie świadczeń dla emerytów, by uchronić budżet USA przed rosną-
cym długiem. Emeryci stanowili jednak zbyt pokaźny elektorat i nie 
pozwolono na żadne kroki godzące w ich interesy. Wprawdzie Hunt 
odcina się od autokratów, ale uważa, że „próg stosowalności demokracji 
zostaje przekroczony” (CO, 417-420), jej reguły szkodzą ludowi, zamiast 
przynosić mu korzyści.

Chodzi oczywiście o „feudalizację społeczeństwa”, tak by jego regułę 
stanowiła praca, a więc o scalenie pracy i usługi. Jak pisze Jean Baudril-
lard: „Nie jest to jednak »regres« kapitalizmu do feudalizmu, lecz przejście 
ku rzeczywistemu panowaniu, wyrażającemu się w trosce o osobę jako 
całkowitym jej zawłaszczeniu” 10. Ale istnieje jeszcze i ów „drugi poziom”, 
w koncepcji Dukaja sprawa jest bowiem nieco bardziej skomplikowana, 
o czym za chwilę.

Wojny Ekonomiczne są ślepym zaułkiem rozbuchanego, dekadenc-
kiego kapitalizmu, jako że „od momentu, w którym kapitalizm stracił 
konkurencję i pozostał sam na placu boju, to znaczy od lat dziewięćdzie-
siątych zeszłego wieku [XX – P.G.-K.] – przestał też czuć ciśnienie ewolu-
cyjne” (CO, 337). Po Wojnach Ekonomicznych zapanuje nowy kapitalizm, 
być może w innej formie, lecz znów będą w nim obowiązywały te same 
prawa i trendy, które doprowadziły do Wojen.

* * *

Przeskoczmy teraz w wiek XXIX, w którym toczy się akcja Perfek-
cyjnej niedoskonałości 11. Opisanie świata przedstawionego oraz zasad 
jego funkcjonowania nie będzie tu możliwe. Powiedzmy tylko, że 
ludzie wyewoluowali wedle krzywej progresu homo sapiens w formy 

10 J. Baudrillard: Wymiana symboliczna i śmierć. Przeł. S. Królak. Warszawa 2007, s. 27.
11 J. Dukaj: Perfekcyjna niedoskonałość. Pierwsza tercja progresu. Kraków 2009. Za pomocą 

skrótu „PN” oznaczam paginację cytatów podawanych według tego wydania.
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postludzkie: Standard Homo Sapiens (stahs), Post-Human Being (pho-
ebe) i w końcu Out-Of-Space Computer (osca, inkluzje). Możliwe jest też 
skanowanie mózgu i wpisywanie go w biologiczne „pustaki”, a także 
odkraftowywanie czasoprzestrzeni.

Hierarchia wydaje się oczywista: im bardziej ewolucyjnie rozwi-
nięta jednostka, tym większe ma możliwości, funkcjonuje podług 
innych praw. Całość spaja Umowa Fundacyjna Cywilizacji HS (nawią-
zano kontakt z innymi cywilizacjami), która gwarantuje istnienie stah-
sów, chroni ich przed wyeliminowaniem. Jednak dopiero rzucane na 
marginesie uwagi pozwalają się zorientować, że Cywilizacja i jej oby-
watele nie stanowią całego społeczeństwa. Przeciwnie. Dziewięćdzie-
siąt dziewięć procent populacji Ziemi w ogóle nie stać na wykupienie 
obywatelstwa (PN, 270).

Obywatele Cywilizacji należą więc do arystokracji, stworzony system 
jest w istocie feudalny. Demokracja nie była wystarczająco stabilna, by 
wytrzymać nieustający progres człowieka. Wybór systemu wartości 
pociąga za sobą wybór pewnej etyki i estetyki.

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent enstahsów żyje w nieświadomo-
ści doniosłych wydarzeń w świecie Cywilizacji. Mogliby o nich wiedzieć, 
wybierają jednak spokojną ignorancję, korzystając z luksusowego życia 
na poziomie XXI wieku (zatem, jak łatwo wyliczyć, ich cywilizacyjne 
zapóźnienie wynosi około ośmiu stuleci). Przeważająca większość 
populacji funkcjonuje w modelu demokracji, ale całość struktury jest 
w istocie feudalna. Angelika objaśnia głównemu bohaterowi – Adamowi 
Zamoyskiemu: „Przecież już w twoich czasach [w XXI wieku – P.G.-K.] 
feudalizm zaczął się nadbudowywać nad demokracją. Nie rób takiej 
miny. Wiedzieliście. Im większa władza intelektu – a więc i pieniądza 
– tym mniejsza władza większości” (PN, 360).

Prawa Cywilizacji nie ograniczają zatem większości, która – wolna od 
imperatywu progresu – żyje w spokoju, względnym luksusie i lenistwie. 
Nie stać jej, co prawda, na wykupienie obywatelstwa, ale przecież: „Sam 
Progres jest niedemokratyczny. Rzuć okiem na Krzywą: tu góra, tam dół. 
Wszechświat jest niedemokratyczny (…). Demokracja jest sprzeczna 
z prawami fizyki. I podświadomie oni to wiedzą, oni wszyscy to wiedzą” 
(PN, 361-362). Feudalizm nie był więc wyborem, on „wyszedł z obliczeń” 
jako najbardziej optymalna forma (nieuniknionego) rozwoju człowieka.

Demokracja, będąca ustrojem politycznym, i feudalizm, jako sys-
tem społeczno-gospodarczy, należą do innych porządków. Jednakże 
przejście od kapitalizmu do feudalizmu dokonujące się dzięki katego-
rii usługi i zawłaszczeniu jednostki przebiega podobnie jak przejście 
od demokracji do feudalizmu. Większość zapewnia istnienie mniej-
szości, otrzymując w zamian możliwość spokojnego funkcjonowania. 
Demokracja nie jest już więcej władzą-ludu, ale władzą-dla-ludu, 
a zatem pewną iluzją. Dopiero w szerszej perspektywie ujawnia się 
feudalny charakter całej struktury.

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Nie chodzi tu jednak tylko o poddaństwo czy autorytaryzm, lecz 
także o ewolucjonizm. Najsilniejsze, czyli najlepiej przystosowane, jed-
nostki przetrwają i wygrają wyścig, najsłabsze – odpadną. To przejście 
od egalitaryzmu do elitaryzmu jest także w pewnej mierze uwarunko-
wane przejęciem przez Dukaja motywów i wątków gnostycznych.

* * *

Wróćmy do bliższej przyszłości, w świat Linii oporu 12. Minipowieść 
opisuje coś na kształt pierwszego, możliwego stadium rozwoju sys-
temu znanego nam z Perfekcyjnej niedoskonałości. Część społeczeń-
stwa funkcjonuje w wirtualnym świecie, bardziej rozwiniętej wersji 
Internetu, zwanej Duchem, w tak zwanych Państwach Ducha. Ich 
geneza jest podobna do genezy Wojen Ekonomicznych z Czarnych 
oceanów. Ziemia stała się zbyt ciasna, eksploracja kosmosu jest zbyt 
droga, zatem na platformach wiertniczych, wysepkach i tankowcach 
umieszczono serwery, a na nich – wirtualne byty polityczne: „Wła-
sne kodeksy karne i cywilne. Własne systemy rządów. Własne idee. 
Cokolwiek. Kanibalizm. Niewolnictwo. Wolny rynek. Demokracja. 
Tyrania. Teokracja. Anarchia” (LO, 21). Co ważne, świat poza Duchem, 
świat materii, zwany jest Gnojem.

Zatem to znów ekonomia powoduje przejście z jednej formy 
w drugą: „Przestrzeń do życia i gry rozciągnęła się w nieskończo-
ność, ceny dążą do zera. (Nie dokładnie do zera, ale rozumiemy)” 
(LO, 21). Takimi państwami (ułożonymi często pionowo, jedno na 
drugim) rządzi się łatwo, bo ludzie od dawna trenowali, grając w gry 
komputerowe. W końcu „cała Ziemia, cały gnój i biolo – przejdzie 
w ekonomiczne władanie takich rajów ducha” (LO, 24).

Jednak ekonomia, gdzie „ceny dążą do zera”, pociąga za sobą pewne 
konsekwencje. Skoro wszystko tanieje, praca staje się niekonieczna 
(„Za rok starczy mu już na 16 lat bez pracy” – LO, 12); staje się luksusem 
– „praca jest zapłatą za pracę” (LO, 42 i nast.). Nie chodzi tu jednak o to, 
że – jak w kapitalistycznej gospodarce pogrążonej w recesji – zdobycie 
pracy celem zarobkowania uznane jest (w dyskursie „wolnego rynku”) 
za sukces. Chodzi o to, że niekonieczność pracy powoduje utratę sensu 
życia i celem staje się teraz tego sensu wyprodukowanie. Stąd plaje 
i szlaje (seriale i gry RPG w Duchu), stąd gejdż (rodzaj nowoczesnego 
narkotyku produkującego emocje). Drugą przyczyną powstania ogrom-
nej ilości wolnego czasu jest rozpad tradycyjnie rozumianej rodziny.

I ta ekonomia, która określa kształt „nowego” świata, prowokuje 
przy okazji ekonomię „drugiego poziomu”. W Duchu żyje tylko część 
społeczeństwa (trudno określić, jak duża), reszta wciąż funkcjonuje 

12 J. Dukaj: Linia oporu. W: tegoż: Król Bólu. Kraków 2010. Za pomocą skrótu „LO” oznaczam 
paginację cytatów podawanych według tego wydania.
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w Gnoju, tak jak rodzina głównego bohatera, Pawła Kostrzewy. 
Wyprawy do rodzinnego domu na wsi są dla niego traumatyczne. 
Ale i ludzie będący jedną nogą w Duchu, a drugą w Gnoju mają pro-
blem z przejściem z jednego sposobu funkcjonowania w drugi, są 
zatopieni w swoistej depresji – w nolensum, niektórzy z nich popeł-
niają samobójstwa. Przejście z jednego porządku do drugiego dane 
jest tylko nielicznym.

Człowieczeństwo, jak twierdzi Dukaj, opisuje się na liniach oporu, 
z których usunięte zostają: śmiertelność (jako konieczność śmierci), cie-
lesność, jednostkowość, płeć, genetyczna dziedziczność i nędza. Utrzy-
mają się za to: postęp technologiczny, skończoność umysłu, pamięć 
przeszłości i – oczywiście – ekonomia. „Pewne dobra zawsze pozostaną 
skończone: przestrzeń, materia i energia zamknięte w horyzoncie 
zdarzeń podmiotu. Z nich wynika ograniczenie dóbr pochodnych, jak 
moce obliczeniowe czy przepustowość pasm komunikacyjnych. (Przy 
założeniu niezmienności praw fizyki) 13” (LO, 175-176).

Nie ma zatem ucieczki od ekonomii. Można zlikwidować nędzę 
(„Niedostatek dóbr koniecznych do przetrwania”), ale skoro pewne 
dobra zawsze będą skończone – zawsze będzie istniała jakaś ich 
dystrybucja. I, jak wolno przypuszczać, ta dystrybucja zawsze będzie 
nierówna, powodująca rozwarstwienie, gdzie mniej liczna elita gospo-
daruje nieproporcjonalnie dużymi zasobami. Gdy mówi się o mocach 
obliczeniowych, czy przepustowości pasm komunikacyjnych, to mówi 
się o informacji, wiedzy, czyli, w myśleniu gnostycznym, warunku 
„zbawienia”. Większa część społeczeństwa, dysponująca wystarczającą 
do przetrwania ilością dóbr, pozostanie bez szans na to „zbawienie”. 
Będzie jedynie stabilną podstawą feudalnej hierarchii.

Rozwarstwienie społeczne podobnie zostało opisane w opowia-
daniu Crux 14. Polska około roku 2050 rządzona jest przez wąską elitę, 
panujący system to „arystokracja moderowana”. Osiemdziesiąt procent 
społeczeństwa stanowią socjerzy, którzy dzięki opiece socjalnej i roz-
wojowi techniki (nanotechnologia) żyją, nie pracując, ale i nie głodując. 
Nie jest to zatem stan nędzy, ale wegetacja w biedzie. 

Niepracujący proletariat szykuje się do krwawego zrywu przeciw 
posiadającym. Problem w tym, że ci, którzy posiadają – posiadają, bo 
pracują i zarabiają. Socjerzy już od trzech pokoleń przyzwyczajeni są 
do tego, by nie pracować, a jednak buntują się przeciw niesprawie-
dliwemu podziałowi dóbr. „Raj ludzi pracy to życie bez konieczności 
pracy”, ale gdy „socwerki dały im wolność”, proletariusze stracili pracę, 
a więc: „Tryumf proletariatu to śmierć proletariatu” 15. Co więcej, bez 

13 To ważne zastrzeżenie. W Perfekcyjnej niedoskonałości bohaterowie mogą eksplorować inne 
wszechświaty o innych stałych fizycznych.

14 J. Dukaj: Crux. W: tegoż: Król Bólu, dz. cyt., s. 541-593. Zob. zwłaszcza: s. 563-574.
15 Tamże, s. 566.
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pracy socjerzy popadają w swoistą nudę, apatię, subiektywną bezcelo-
wość. Praca jest czymś więcej niż czynnością zapewniającą utrzymanie 
– ona konstytuuje bycie.

Rewolucja przeciw warstwie posiadających ma swoje podłoże między 
innymi w „mentalności kryzysu”, socjerzy wierzą, że salariat gromadzi 
bogactwa dla siebie, a po przewrocie podział dóbr będzie sprawiedliwy. 
Tak naprawdę socjalne zabezpieczenia wypracowuje dwadzieścia pro-
cent elity. Można odnieść wrażenie, że mentalność socjerów zostaje 
w tym opowiadaniu poddana krytyce (być może wrażenie to potęguje 
pierwszoosobowa narracja, którą prowadzi bohater należący do elity).

* * *

Zobaczmy, jak feudalna struktura wygląda w tekście Aguerre 
w świcie 16, utworze pod wieloma względami podobnym do Per-
fekcyjnej niedoskonałości. W dalekiej przyszłości kilkoro śmiałków 
dokonuje syzygii gleju, czyli wszczepienia w swój organizm odkrytej 
w kosmosie substancji (nazwa wzięła się z łudzącego podobieństwa 
do komórek składających się na tkankę nerwową), dzięki której mogą 
rzeźbić czasoprzestrzeń i korzystać z zeroczasowego połączenia 
z innymi skupiskami gleju.

Xenotycy zostają zrzeszeni w zakon o nazwie Ordo Homo Xenogene-
sis – jego istnienie oraz reguły mają ukoić lęk niexenotyków przed post-
ludźmi. Zadaniem członków zakonu jest więc służba ludziom (zajmują 
się głównie komercyjnym rzeźbieniem czasoprzestrzeni) w ramach 
ambiwalentnego w swej istocie etosu: wywyższenie poprzez służenie. 
By ten etos utrzymać, użyto inżynierii memetycznej oraz Stróży, czyli 
wszczepek, które za pomocą hormonów kontrolują stan emocjonalny 
xenotyków. Estetyka i etyka po raz kolejny idą ze sobą w parze: Primus 
OHX Frederick Aguerre nosi specjalne szaty i pierścień, który całują 
podlegli mu wasale – pełni funkcję króla, bożego pomazańca. Inny 
z członków zgromadzenia jest z kolei Wielkim Inkwizytorem. Reguła 
zakonu i sztandary dopełniają religijnej symboliki 17.

Xenotycy znajdują się na szczycie hierarchii społecznej i kiedy część 
z nich odkrywa możliwość poznania innych wszechświatów, a zara-
zem odpowiedzi na pytania o pochodzenie gleju, od razu dokonują 
schizmy. Zorganizowani w Societas Rosa zrzucają Stróży i wyzwalają się 
z memów służby. Ich przywódca, Primus SR Ivan Petrc, nazywa xeno-
tyków Übermenschami: „Nie rozdano talentów sprawiedliwie. Ludzie 
nie są sobie równi. Nie mówię teraz o jakichś względach moralnych 
– lecz o potędze, zdolnościach, potencjale. Nie rodzą się równi i nie są 
równi (…). Sam podaj dowolną definicję nadczłowieka, a my się w niej 

16 J. Dukaj: Aguerre w świcie. Tamże, s. 64-759.
17 Zob. tamże, s. 661, 727.
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zmieścimy. To nie megalomania; to fakt. (…) Do czego ja cię tutaj pró-
buję namówić – do wyzwolenia się z mentalności wasalnej. To my jeste-
śmy suwerenami” 18. Marzenie o Übermenschu, które było w przeszłości 
wymysłem zakompleksionych rasistów, zostaje w końcu ucieleśnione. 
Ten wyrazisty elitaryzm ma służyć rozwojowi ludzkości. Jest też, wraz 
z ideałem nadczłowieka (postczłowieka), bliski transhumanizmowi.

Powiedzmy jeszcze tylko, że intrygująca fabuła zmierza do finału 
podobnego do tego, który znamy z Perfekcyjnej niedoskonałości: nasz 
wszechświat jest jednym z wielu, a „przed nami” i być może „za nami” 
są inne, o różnych stopniach rozwoju.

* * *

Tak oto wygląda ekonomia (w) przyszłości według Dukaja. Wespół 
z innymi czynnikami kształtuje ona społeczeństwo i relacje między 
jego warstwami. Feudalizm transcenduje kapitalizm (i demokrację). Na 
„pierwszym poziomie” ekonomia wytycza ramy świata Gnoju.

Ekonomia jest tu jednak czymś więcej, jest istotnym składnikiem 
opartej na futurologii wizji człowieka w przyszłości. Ta ekstrapolacja 
opiera się na paradygmacie ewolucjonistycznym (scjentystyczny ewo-
lucjonizm może być rozpatrywany jako ewolucjonizm o charakterze 
gnostycznym), w którym ekonomia staje się czymś na kształt modusu. 
Wedle tej specyficznej ekonomii (samo)„zbawienia”, tylko wąska grupa 
ma na to „zbawienie” szansę (może nawet jest do niego predestyno-
wana?). Dzięki ekonomii „drugiego poziomu” konstytuuje się świat 
Ducha.

Ten elitaryzm jest charakterystyczny dla myślenia gnostycznego. 
Cechuje go także uznanie świata za zły (u Dukaja: świat Gnoju vs świat 
Ducha 19) i wiara w możliwość jego ewolucyjnego lub rewolucyjnego 
„zbawienia”, które, dzięki wiedzy, leży w granicach ludzkich możliwości. 
Możemy powiedzieć, że proza Dukaja obficie korzysta z wątków, moty-
wów i schematów fabularnych charakterystycznych dla gnostycznych 
systemów. Być może jest to alegoria, która zawsze była ważną figurą 
gnostyckiej polemiki 20, wszak Dukaj reprezentuje nowożytną odmianę 
gnozy (neognozę), którą z taką zajadłością atakował Eric Voegelin.

Opisywanie nowożytnej gnozy za Voegelinem 21 jest trochę jak 
rekonstruowanie poglądów starożytnych gnostyków na podstawie 
pism ich wczesnochrześcijańskich polemistów. Jednak ten austriacki 

18 Tamże, s. 745-746.
19 Z drugiej strony świat materii jest konieczny: zarówno jako podstawa całej tej struktury, jak 

i środowisko, w którym zaczyna się ewolucja prowadząca do Ducha.
20 O roli alegorii w gnostyckich systemach zob. H. Jonas: Religia gnozy. Przeł. M. Klimowicz. 

Kraków 1994, s. 104-113.
21 E. Voegelin: Nowa nauka polityki. Przeł. P. Śpiewak. Warszawa 1992. Zob. zwłaszcza rozdz. 

Gnoza – istota nowożytności (s. 103-123) oraz Kres nowożytności (s. 149-170).
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filozof, choć negatywnie nastawiony do nowożytności w ogóle, dawał 
interesujące i przenikliwe diagnozy. Budując obraz istoty nowożytności, 
wychodzi od myśli Joachima z Fiore, który historię ludzkości podzielił 
na trzy epoki: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stopniowe, ewolucyjne doj-
rzewanie społeczeństwa pojawia się (oczywiście w nieco zmienionej 
formie) także u Auguste’a Comte’a i Karola Marksa. W społeczeństwach 
zsekularyzowanych rolę proroka przejął intelektualista-nadczłowiek, 
a wskutek spekulacji nad sensem historii (powstanie społeczeństwo 
bez końca), która w pewnej mierze zawiesza jej telos, pojawia się uto-
pia, zbudowana na obrazie udoskonalonego człowieka. Bóg zostaje 
tym samym włączony w ludzką egzystencję, życie duchowe zostaje 
zastąpione przez aktywność człowieka, nadając mu charakter dążenia 
do spełnienia, a nowe społeczeństwo będzie odbiciem ładu kosmicz-
nego. Gnoza, wedle Voegelina, jest negacją rzeczywistości.

Wiele z tych elementów cechuje także myślenie Dukaja. Chodzi 
głównie o paradygmat ewolucjonistyczny, gdzie wyznacznikiem 
rozwoju Człowieka jest intelekt, czyli rozwój naukowo-techniczny, 
a nowy człowiek zyskuje cechy nadludzi. Historia, poza opisanym eta-
pem przejścia i fragmentem nowego, nie ma dopełnienia. Poznajemy 
kolejny fragment, który świadczy o tym, że wszechświat jest znacznie 
większy, niż nam się wydawało (lub że żyjemy w jednym z wszechświa-
tów równoległych bądź ułożonych pionowo). I wiedza ta zapewnia nam 
„zbawienie” od świata, w którym zaczyna się akcja utworów: świata 
materialnego Gnoju.

Ten ewolucyjny system ma cechy gnostyczne. Światy Ducha kon-
stytuują się w opozycji do świata Gnoju jako pewien etap (bądź efekt) 
intelektualnego rozwoju człowieka. Charakteryzują się głównie ode-
rwaniem od materii – to ścieżka myślenia techgnostycznego 22, gdzie 
gnoza jako wiedza naukowo-techniczna 23 pozwala na skonstruowanie 
światów wirtualnych, czyli nie-materialnych 24. Tej sfery dotyczy właśnie 
ekonomia „drugiego poziomu”, która konstytuuje świat Ducha.

22 Nurt myśli techgnostycznej dobrze przedstawia książka: E. Davis: TechGnoza. Mit, magia 
+ mistycyzm w wieku informacji. Przeł. J. Kierul. Poznań 2002. Paralele między powieściami 
Dukaja a techgnozą przedstawia z kolei wyczerpująco artykuł: G. Rogaczewski: Odczytywanie 
światów Jacka Dukaja. „Esensja” 2004, nr 1. O relacji między „nową fizyką” a „nową gnozą” 
i o używaniu języka mistyki do opisywania odkryć współczesnej fizyki zob. G. Kubiński: 
„Nowa fizyka” jako „nowa gnoza”. W zbiorze: Oblicza gnozy. Red. E. Przybył. Kraków 2000, 
s. 235-247.

23 W tradycyjnym rozumieniu gnoza miała być wiedzą wychodzącą poza intelekt (ale raczej 
trans-racjonalną niż ir-racjonalną). Jest też wiedzą gwarantującą zbawienie, a więc była 
traktowana w pewnym sensie dość pragmatycznie. W techgnozie może być nią wiedza 
rozumiana jako nauka prowadząca do rozwoju technicznego. 

24 Zaznaczyć jednak trzeba, że powieści Dukaja uruchamiają cały repertuar motywów posthu-
manistycznych (czy w rozumieniu Stanisława Lema – autoewolucyjnych). Nie chodzi tylko 
o światy wirtualne, lecz także o wydłużanie ludzkiego życia, modyfikację ciała, wpływanie 
na bliższe i dalsze otoczenie człowieka oraz wiele innych.



3 (93) 2013

   77

Ekonomia „drugiego poziomu” jest implikowana przez ekonomię 
„pierwszego poziomu”, ale też stanowi jej odbicie. Tak jak na planie 
świata przedstawionego większa część społeczeństwa wytwarza dobra 
dla wąskiej elity, tak na planie gnostycznej ewolucji większość stanowi 
podstawę, dzięki której wybrani osiągną „zbawienie”.

Powieści Dukaja mają w sobie pierwiastek grozy, rozumianej jako 
lęk o człowieka, o jego podmiotowość, o warunki funkcjonowania bądź 
status w świecie. Tam, gdzie prawa ekonomii są brutalne i stanowczo 
odcinają co najmniej dziewięćdziesiąt procent społeczeństwa, nie tylko 
od dostatku czy zdobyczy cywilizacyjnych, lecz także od wiedzy, lęk 
ten staje się lękiem przed możliwością utraty prawa do „zbawienia”. 
Bo oto nagle pojawia się niepokojące pytanie o to, na którym stopniu 
feudalnej drabiny się znajdujemy.



3 (93) 2013

78

Emilia Konwerska
Rejony Dna
O biedzie w twórczości 
Michała Witkowskiego

Jeff Wall na jednej ze swoich fotografii umieścił w centrum świata 
brudne, stare mydło leżące na brzegu wanny. Wall, portrecista szcze-
gółu, zatrzymuje się w łazience, która – w swoim obnażeniu – zdra-
dza znacznie więcej niż tylko to, co naoczne i materialne. Sceneria 
łazienki łączy w sobie dwa tematy funkcjonujące dziś jako obscenum 
– fizjologię oraz biedę. Łazienkowe sprzęty w stanie rozkładu stają 
się abiektami. Rozkładające się, stare mydło nie jest już tylko rzeczą. 
Jest po części ciałem osoby, która go dotyka. Rozkładającym się, sta-
rym ciałem. Jest odwrotnością przedmiotu luksusowego, gadżetu, 
jego złośliwym odbiciem.

Michał Witkowski we wszystkich swoich książkach podejmuje 
temat biedy. Ciotki z pikiety, Głuche Baby z nadmorskich miejsco-
wości, prostytutki i drobni przestępcy: wszystkich łączy przestrzeń 
prowincji – z daleka od świata mody, z daleka od „prawdziwego 
luksusu”. Lubiewo stało się jedną z najważniejszych książek ostatniej 
dekady. Homoseksualizm bohaterów, ich gry z płcią, wulgarna maso-
chistyczna seksualność przekraczają estetyczne i etyczne granice. 
W powieści Witkowskiego ukrywa się jednak głębszy poziom trans-
gresji. Bohaterowie czują się dobrze w swojej odmienności seksual-
nej, a tym, co – obok niej – wyrzuca ich z orbity społeczeństwa, jest 
bieda. To właśnie swoją sytuację materialną próbują przekraczać, 
a ich stosunek do własnego ubóstwa okazuje się najważniejszym 
elementem, rdzeniem ich tożsamości. Bohaterów Witkowskiego 
można podzielić na dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy 
nic nie mają, ale niewiele potrzebują, żyją w swoich (albo cudzych) 
małych mieszkaniach, w świecie przeszłości, tęsknoty za czasami 
komuny, a domeną ich codzienności pozostaje sfera fantazji (boha-
terki Lubiewa, postaci ze zbiorów opowiadań Fototapeta, Copyright). 
Drugą kategorię stanowią bohaterowie skupieni na nieustannych 
próbach awansu do świata bogactwa. Starają się znaleźć miejsce dla 
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siebie w rozbuchanym, młodym kapitalizmie. Otwierają budy z zapie-
kankami, małe bary z plastikowymi krzesłami, handlują, wymieniają 
i marzą o luksusach. Tworząc swoją prywatną wizję piękna – podpa-
trzoną, skradzioną, ulepioną z niepasujących do siebie elementów 
– popadają w kicz. To niepowtarzalna kampowa przestrzeń ludzi 
biednych, której nie wymyśliłaby nawet Susan Sontag.

Opisane wyżej statusy bohaterów wiążą się z określonymi fety-
szami. Dla pierwszej grupy będzie to lujowska męskość, trofeum 
w postaci fallusa, dla drugiej – banknoty, sztabki złota i przedmioty. 
Kiedy Radwanicka obmacuje lujowskie udo, Barbara pociera swoje 
ciało banknotami. Przyjemność, jouissance wymykająca się kontroli, 
jest w obu tych przypadkach podobna.

Czwarte piętro smutnego, gomułkowskiego bloku
„Patrzę na ich biedniutkie kosmetyki na pożółkłej, nie obudowa-

nej kafelkami wannie, otwarty szampon Trzy Zioła, zakurzony pędzel 
do golenia, jakieś najtańsze toniki, kremy, szczoteczka do zębów 
w ostatnim stadium rozpadu – żółte włosie odchodzi na wszystkie 
strony. Pajęczyna w kubku do płukania zębów. Turpizm – tak bym 
to określił, ryzykując, że znów będą mnie wyzywali od polonistów. 
Jest nawet samoopalacz – dowód straceńczej walki o atrakcyjność. 
Ktokolwiek widział Lukrecję i Patrycję, ten z politowaniem wzruszy 
ramionami. Ale te wszystkie tanie, przeterminowane kosmetyki, które 
kolekcjonuje Lukrecja, a Patrycja ukradkiem używa, te groszowe żele 
przeciwko cellulitowi, które mają odchudzić jego brzuch… Wszystko 
wskazuje na to, że nie w łazience się znalazłem, ale w zbrojowni. 
Nagle za moimi plecami z hukiem włącza się gazowy bojler, pew-
nie któryś z nich myje ręce w kuchni. Patrzę na niebieskie kosmyki 
ognia, na pożółkłą wannę, na dnie której leży garnek z żółtą wodą, 
na okienko nad kiblem zakryte także pożółkłą firanką” 1.

Oko narratora zauważa wszystkie niedoskonałości mieszkania 
starszych mężczyzn, a właściwie starszych pań. Ich przedmioty, prze-
terminowane kosmetyki, zardzewiałe sprzęty są bezbronne, i w tej 
bezbronności zdradzają całą prawdę na temat swoich właścicieli. 
W oku obserwatora kryje się przemoc. Osoba, którą się ocenia, nie jest 
obecna, nie może odpowiedzieć nam spojrzeniem. Narrator Lubiewa 
mógłby nawet nie spotykać mieszkanek tego smutnego bloku 
– poprzez spotkanie z rzeczami swoich bohaterek poznaje wszakże 
ich codzienność, ich marzenia i ciała. Lukrecja i Patrycja same są stare, 
niemodne i nie zauważają otaczającego je rozkładu. Są przy tym 
radosne i pozbawione ambicji. I to właśnie najbardziej szokuje czy-
telnika, narratora i otaczający je świat. Rewolucja seksualna oswoiła 

1 M. Witkowski: Lubiewo. Kraków 2006, s. 25. Za pomocą skrótu „L” oznaczam paginację dal-
szych cytatów podawanych według tego wydania.
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nas z przypadkowym seksem, a ruchy walczące o prawa osób LGBTQ 
wprowadziły homoseksualizm do świadomości społecznej. Ale tylko 
jeden homoseksualizm pasuje do telewizji, tylko jedną z jego twarzy 
dane jest nam oglądać. Strategie emancypacyjne skutkują wyklu-
czeniem osób niepasujących do schematów medialnych, żyjących 
na marginesie, a przede wszystkim takich, które same wypisują się 
ze społeczeństwa, nie chcą walczyć o równouprawnienie. Witkowski 
w Lubiewie opisuje miejsce egzystencji pikietowych ciotek jako bez-
pieczne, przytulne dno:

„Stałe przebywanie w wyższych rejonach dna, między dworcem, 
najnędzniejszą pracą a parkiem, w którym był szalet. Można nawet 
powiedzieć, że był to jakiś zafajdany środek świata. Okazuje się, 
że ktoś specjalnie dla nich wymościł trocinami i szmatami. Wcale 
wygodnie. Człowiek zawsze miał dosyć na tą zupę ze słoika, na kar-
tofle, socjalizm im sprzyjał, głodni ani bezdomni nie byli, kobiecie 
niewiele potrzeba” (L, 12-13).

W Lubiewie bez cenzury Witkowski poszerza temat dna. Pojawia się 
ono jako przestrzeń ontologiczna – Dno pisane wielką literą. Jest to 
przestrzeń wymykająca się kapitalistycznym, liberalnym wymogom, 
miejsce, gdzie czas bezkarnie pozostawia ślady na przedmiotach, 
gdzie wszystko ulega powolnemu rozkładowi, ale nikt nie zwraca na 
to uwagi. Cioty mieszkają w najtańszych suterenach, pracują w przej-
ściu podziemnym, ale wiedzą o wszystkim, co się dzieje dokoła, i mają 
blisko do parku. Pikieta staje się u Witkowskiego centrum świata, do 
którego dostosowuje się całe życie. Rzeczywistość nieciekawych 
dni wymieniają cioty na fascynujące doświadczanie nocy. Opisy 
mieszkań stanowią jeden z powtarzających się motywów w powie-
ści Witkowskiego. Oko narratora wychwytuje wszystkie przejawy 
tandety. Słownik zawarty w Lubiewie bez cenzury przynosi głównie 
opisy sprzętów, przedmiotów, zazwyczaj tanich i przeznaczonych 
dla masowego odbiorcy. Witkowski tłumaczy, czym jest wino marki 
Wino (tanie), duraleks (tani), gomułkowskie bloki (tanie), a także 
fragmenty rzeczywistości niedostępne dla bohaterów jego prozy 
– sklepy Baltona (drogie) czy Pewex (drogi). Prozę autora Lubiewa 
wypełniają przedmioty-symbole. Niektóre elementy powracają kil-
kakrotnie: zupa ze słoika, krasnal ogrodowy, plastikowe krzesło. Wit-
kowski w Fototapecie i Copyrighcie z nostalgią patrzy w przeszłość, 
jego opowiadania są impresjami, wspomnieniami z dzieciństwa, 
trochę makabrycznymi, ale też niewinnymi.

W Lubiewie pochyla się nad światem, którego tło stanowi bieda, 
jest ona jednak tak oczywista, że dla bohaterów staje się niewidzialna. 
Jeśli mamy tutaj do czynienia z piętnem, to jest to piętno, które funk-
cjonuje na poziomie meta. Bieda bohaterek Lubiewa formuje pewien 
rodzaj habitusu, narzuca im określone rozrywki, system wartości, gust 
i wybory uczuciowe. Cioty nie pragną zbyt wiele (czy tylko dlatego, 

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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że już na poziomie fantazji poddają się autokontroli?). Wszystko więc 
sobie wyobrażają, egzystują w fototapecie, która u Witkowskiego 
staje się metaforą ucieczki od twardej rzeczywistości. Lubiewo to 
obsceniczny antyromans: główni bohaterowie poznają się, kiedy 
jeden z nich leży głową w szczynie – historia spotkania z kochan-
kiem zaczyna się więc w miejscu, w którym tradycyjny romans się 
kończy. Wszystko to zostaje wpisane w ramę romansu dworskiego, 
gdzie masochizm łączy się z kobiecością jako ideą, pustym naczy-
niem, czekającym na wypełnienie przez męską fantazję. Codzien-
ność bohaterów stanowią seksualne rytuały, w których uwodzenie 
(tak jak widzi je Jean Baudrillard 2) jest powrotem do kobiecości 
sprzed czasów emancypacji, a moment zaspokojenia zawsze zawiera 
w sobie gorycz i element samoponiżenia. Czy seksualne rozpasa-
nie bohaterów może obecnie bulwersować bardziej niż rezygnacja 
z awansu i nowej pralki? Nasuwa się teza, że współcześnie to bieda 
jest jednym z najsilniejszych tabu. Może gdyby Mary Douglas pisała 
Czystość i zmazę dzisiaj, zaliczyłaby biedę do anomalii, które nazna-
czają, wyrzucają poza społeczeństwo i wszelkie dyskursy.

Dno jest jedyną w swoim rodzaju przestrzenią, jest miejscem, 
gdzie można w spokoju zajmować się najważniejszymi dla siebie spra-
wami (czyli w przypadku ciot – seksem, który jest przecież za darmo), 
można poczuć się bezpiecznie – ale trzeba się pozbyć ambicji. Boha-
terowie Witkowskiego stoją w kontrze do społeczeństwa, nie rywali-
zują z nikim, nie walczą o równouprawnienie. Bierność, minimalizacja 
potrzeb i bujna wyobraźnia są tu największymi wartościami.

„Raty ma, a pracę traci. Pralkę wziął najnowszy model, lodóweczkę, 
mikrofalówkę, mieszkanie, auto, proszę ja ciebie, namachał się, a tu 
fala przyszła i pracę traci, i z tymi gratami częściowo tylko spłaconymi 
do nas, na dno, witamy! Myślę sobie, jeszcze mi tylko raty do szczęścia 
potrzebne! Taka mnie refleksja filozoficzna naszła i Łucja Kąpielowa, 
której się zwierzyłam, to potwierdziła. Która jako szatniarka, jako 
wykidajło na Dnie pracuje i nie każdego wpuszcza. Hola, chciałoby 
się na Dno dostać, najpierw Łucji Kąpielowej trzeba dać obciągnąć! 
Dopiero ona te swoje zardzewiałe klucze wyciągnie jak święty Piotr. 
Bo tu fajnie, takeśmy się zgadały. Że my sobie tu żyjemy w tych wyż-
szych rejonach Dna jak w raju. Nic już nam nie grozi” 3.

Bohaterowie Witkowskiego wykonują kobiece zawody. Są 
szatniarkami, babciami klozetowymi, salowymi. Stanowiska słabo 
płatne, ale bezpieczne i spokojne. W pracy mogą się zajmować tym, 
co kochają najbardziej, czyli fantazjowaniem i gadaniem. Można 
by interpretować postawę bohaterek jako połączenie pewnego 
rodzaju resentymentu ze skłonnością do czerpania masochistycznej 

2 Zob. J. Baudrillard: O uwodzeniu. Przeł. J. Margański. Warszawa 2005.
3 M. Witkowski: Lubiewo bez cenzury. Warszawa 2012, s. 17-18.
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przyjemności z bycia poniżanym. Ciotki bowiem kochają być słabe 
i bierne. „Patrycja nagle odkrywa, że nazwała siebie »dziadówką« 
i bardzo się cieszy z tego nowego żartu. W którym gdzieś na dnie 
jest kropelka poniżenia. Patrycja właśnie zamierza ją wypić, wylizać 
jak kroplę ajerkoniaku z dna kieliszka. Dziś wieczorem” (L, 13). Slavoj 
Žižek, powołując się na Deleuze’a, widzi w masochizmie kategorię, 
której nie można potraktować jako prostej odwrotności sadyzmu. 
Według Žižka niewolnik – masochista sam szuka kontaktu, sytuacja 
w jakiej się znalazł nigdy nie jest przypadkiem, więc wbrew pozorom 
posiada władzę polegającą na świadomym wyborze swojej roli 4. 
Masochistyczna teatralizacja, w której prawdziwa przemoc nigdy 
nie następuje, przypomina sytuację ciot Witkowskiego. Flirtują 
z upadkiem, z życiem w nędzy, zazwyczaj jednak utrzymują się na 
powierzchni. Dno jest bowiem przestrzenią pomiędzy bezpiecznym 
ubóstwem a załamaniem, bezdomnością i śmiercią. Niekiedy tylko 
osuwają się w szaleństwo, chorobę albo zostają zabite lokówką przez 
anonimowego luja. 

W Lubiewie bez cenzury Witkowski podkreśla wywrotowy ładunek 
zawarty w figurze cioty:

„Geje są wytworem późnej fazy liberalnego, konsumpcyjnego 
kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, obecnie 
także w Polsce. Ich kultura to w zasadzie popkultura amerykańska, 
ludzie ci są bardzo słabo zindywidualizowani, raczej przejmują 
wzorce (mody, zachowania, nawet miny, marki itd.) grupowe, dla-
tego stanowią wyraźny target dla rynku, tzw. pink money (podwójne 
dochody, brak dzieci). Geje – w przeciwieństwie do ciot – w pełni 
akceptują kapitalistyczne społeczeństwo, którego są wytworem, 
wyznają wartości mieszczańskie i nie chcą uchodzić za buntowników. 
Cioty zaś są zadrą w tkance społecznej, a przynajmniej tak same sie-
bie interpretują, jako śmieci, punki, buntowniczki, wyrzucone przez 
społeczeństwo na margines i akceptujące tę sytuację” 5.

Cioty więc w swojej antysystemowości nie chcą się zmieniać ani 
walczyć o własne prawa. Z jednej strony bierność jest silnym ele-
mentem ich kobiecej tożsamości (a cioty są kobietami takimi, jakimi 
wyobrażają je sobie mężczyźni), z drugiej zaś – nie wierzą w refor-
mowalność społeczeństwa. Świat ciot jest odrębnym systemem 
społecznym, tak jak organizacje przestępcze czy grupy wyjęte spod 
prawa, które dysponują swoim własnym kodeksem etycznym. 

Dno ma kilka warstw, pieniądze nie są tu jednak żadnym kryte-
rium. Relacje łączące bohaterki przypominają pajęczynę: wszystkie 
się znają, dużo o sobie wiedzą i mają jakieś drobne wpływy. Niektóre 
pracują w szaletach miejskich i przymykają oko na ekscesy dwóch 

4  S. Žižek: Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości. Przeł. M.J. Mosakowski. 
Warszawa 2013, s. 134.

5  M. Witkowski: Lubiewo bez cenzury, dz. cyt., s. 397.
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mężczyzn zamkniętych w jednej toalecie, inne (Flora Restauracyjna) 
karmią swoje ulubione koleżanki schabowymi. W Lubiewie bardzo 
często opowiada się historię o tym, jak to pewna znajoma ciota pra-
cuje w pewnym miejscu, więc wpuści za darmo, naleje taniej wódki, 
przenocuje, nakarmi. Cioty plotkują, kochają opowiadać wymyślone 
historie, ale mimo wszystko wspierają się wzajemnie. O miejscu zaj-
mowanym przez nie w hierarchii stanowi wiek, ilość doświadczeń 
i barwność historii. Cioty mają swój własny ranking sław: im więcej 
miałaś lujów, im częściej twoje imię pada pod celą, im więcej szale-
tów w Polsce (i nie tylko!) zna twoje nazwisko, tym lepiej. Wszystko, 
co heteroseksualny obywatel z klasy średniej uznałby za przejaw 
upadku i największą kompromitację, jest dla cioty jak medal. Istnieje 
jednak w środowisku ciot pewien obszar, w który nikt nie chce się 
zagłębić, i pewna postać, której nikt nie chce znać, nikt nie chce sie-
dzieć z nią na ławce ani pić wódki z jednej butelki. To Czuczło.

Pod Dnem
Czuczłem może się stać każdy. W słowniku do Lubiewa bez cenzury 

Witkowski pisze, że słowo Czuczło „w języku pikiety znaczyło tyle 
co »zombi«, »żywy trup«, »kloszard w ostatnim stadium rozkładu«. 
Mocniejsze niż określenie »wywłoka«, »czuczło« jest słowem bardzo 
obraźliwym. Jest w nim coś ze znaczenia słowa degesi – niedotykalny, 
ktoś, kto jest tabu, nieczysty, co w kulturze romskiej wywodzi się 
z kastowego ustroju Indii” 6. Można być Czuczłem i nawet o tym nie 
wiedzieć. Można być Czuczłem w pewnej grupie, a w innej już nie. 
Czuczło przypomina trochę cwela opisywanego przez Andrzeja Sta-
siuka w Murach Hebronu. W środowisku więźniów żeńskie imię (Maria) 
jest synonimem degradacji, utraty człowieczeństwa. Cioty, które same 
przybierają kobiece imiona, wybierają dla swojego pariasa inną karę. 
Czuczło traci płeć, staje się jedyną postacią jej pozbawioną, snuje się 
pomiędzy męskością i kobiecością, jako czarna plama na mapie płcio-
wych koneksji staje się niedotykalne. Julia Kristeva w Potędze obrzy-
dzenia zwróciła uwagę na to, że wstręt rodzi się na pozycji pomiędzy 
przedmiotem a podmiotem – tam właśnie wytwarza się nowy rodzaj 
tożsamości, charakteryzuje ją pozostawanie na granicy, ambiwalencja, 
zaburzanie ładu 7. Czuczło, które jako postać pozbawione płci, łączy 
w sobie kobiecość i męskość (ponieważ ucieczka z tego binarnego sys-
temu nie jest możliwa), budzi więc wstręt na wielu poziomach. Figura 
Czuczła funkcjonuje u Witkowskiego jako pewien rodzaj ruchomego, 
stale przemieszczającego się piętna. Można być jednak pewnym, że 
kiedy się choruje, jest się bezdomnym i śmierdzi, to jest się nim na 
pewno. Zdzicha Ejdsuwa zostaje skazana przez ciotowską społeczność 

6 Tamże, s. 407. 
7 J. Kristeva: Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. Falski. Kraków 2007, s. 10.
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na banicję. Coraz bardziej zapada się w samotność i biedę, nie otrzy-
muje znikąd pomocy (bo śmierdzi jej z ust), śpi w wagonie, zaczyna 
pić, jej jedynym towarzyszem zostaje pies.

Michał Witkowski odwraca paradygmat zawarty w postfoucaultow-
skich studiach na temat cielesności, w których za zapisywanie i nadawa-
nie znaczeń naszym ciałom odpowiada kultura, a ucieleśnienie i kształ-
towanie tożsamości zaczyna się zaraz po urodzeniu. Narrator Lubiewa 
dostaje bowiem ciało nagie, pozbawione wszelkich kontekstów.

„W końcu podszedł, stanął o pół metra i… gada. Gada, a ręką sam 
sobie dobrze robi. Ale tak jakoś od niechcenia. Jakby we włosach 
grzebał, psa głaskał. A młody, ładny z żółtą grzywą, ale jakby zaku-
rzony i niby to młody, a starszy, niby ładny, a taki jakiś poobtłukiwany 
(jakieś sińce na nogach, blizna po wyrostku). Po chwili się wyjaśnia: 
biedny. Jest biedny, tak się zaczyna jego historia. Jak się nazywa 
– nie mówi, ale ma córkę (!) Oliwię (ładne imię). Teraz zabrali mu 
rentę, z jakiegoś tam powodu, nie bardzo rozumiem, z jakiego. Lada 
dzień odetną mu gaz. Ci anonimowi »oni« wciąż mu coś zabierają, 
odcinają, czają się wszędzie. Mieszka gdzieś pod Szczecinem i dziś 
czy wczoraj kumpel z Międzyzdrojów powiedział mu przez telefon, 
że da mu sto złotych, ale musi po nie przyjechać. Więc on przyjechał 
autostopem. Oliwię dał do sąsiadki. Drogę, którą pociągiem robi się 
w dwie godziny, on przemierzał od piątej rano do dwunastej w połu-
dnie, z jednej wiochy do drugiej i znowu dwie godziny czekania 
w kurzu i upale. I nic, kolega go oszukał. I blondynek stracił na tę 
wycieczkę ostatnie grosze. Teraz ci »oni« odetną mu gaz i gospodyni 
go wyrzuci (»go wyrzucą«), i znowu będzie z małą bezdomny, co się 
już raz zdarzyło” (L, 103).

W dyskursach cielesności nie pojawia się ciało nienaznaczone 
przez kulturę. Witkowski poprzez wykreowanie sytuacji na plaży 
nudystów stwarza moment, w którym ciało jest całkowicie anoni-
mowe, nosi jednak na sobie ślady, zanim bohater zacznie opowiadać 
swoją historię, już wiemy, że „coś jest nie tak”. Witkowski porusza 
temat cielesności, której nie dotyka choroba ani widoczna gołym 
okiem skaza, w której jednak pojawia się pewne budzące niepokój 
zachwianie. Nosi bowiem na sobie ślady rzeczywistości, jest owo-
cem biedy – pokiereszowanym i zmęczonym. Mamy tu do czynienia 
z „czytaniem z ciała”. Witkowski dokonuje swoistej indukcji, wycho-
dząc od szczegółu, od blizny i siniaka, dochodzi do pozycji bohatera 
w społeczeństwie. Bieda jest stanem, który pozbawia mężczyznę 
tożsamości, imienia, ale pozostawia ślad na jego ciele.

Cioty Witkowskiego (biedne) wyglądają źle i staro, są jednak auten-
tyczne i pełne radości. Te z Zachodu (bogate) okazują się sztuczne, złe 
i wyprane z emocji. Są beneficjentkami kapitalizmu, wygrały, a jako 
wygrane nie interesują narratora. Współczesna bieda nie ma już nic 
wspólnego z przytulnym Dnem ciotek z czasów komuny, kiedy to 
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wszystkie żyły na podobnym poziomie, wszystkie zarabiały niewiele, 
ale jakoś udawało im się utrzymać – dzięki groszowym wypłatom, ren-
tom, zasiłkom. Przede wszystkim jednak były razem. Kapitalistyczna 
rzeczywistość nie pozostawia już miejsca na złudzenia, fantazję 
– samotność jest jej nieodłącznym elementem. Historia Dianki, która 
od monotonii codzienności uciekła do Wiednia, stanowi obraz biedy, 
funkcjonującej na marginesie sytego społeczeństwa. Dianka pocho-
dzi z Bratysławy i patrzy na zachodnie towary, fetysze, podniecające 
gadżety z pozycji kogoś, kto nie ma nic. Patrzy na piękne kanapki, 
drogie zegarki i garnitury, na które jej nie stać. Nie stać jej nawet na 
siedzenie w barze, bo przecież trzeba tam coś kupić.

„Około piątej rano zaczęła jeść śnieg. Z gazonów, bo wydawał się jej 
czystszy niż ten z ulicy. Szła, utykając, jedną z głównych ulic, patrzyła 
w wystawy i smakowała ten jeden jedyny w swoim rodzaju smaczek, 
jaki przybiera Zachód, gdy nie ma się ani grosza. Usiłowała dostać się 
do podziemnych garaży, myśląc, że nawet auta mają lepiej od niej, 
ale włączyły się alarmy i musiała uciekać. (…) Zdążyła znienawidzić 
wszystkich, którzy przez ten czas akurat wsiadali do aut, podjeżdżali 
pod Operę, czytali gazety w małych kawiarniach Edussio, dźwigali 
paczki, gonili się po śniegu, całowali pod pomnikami i obdarowywali 
czekoladkami z głowami Wielkich Muzyków. Na te olbrzymie bom-
boniery napatrzyła się Dianka jak głodna suka. Całe wystawy w cze-
koladkach, a każda osobno zapakowana w złotko z namalowanym 
profilem jakiegoś muzycznego skurwysyna w wielkiej, siwej peruce. 
Otwarte bomboniery wielkości kół od karety połyskiwały w nocnym 
świetle pustej ulicy. Dianka przeszła granicę głodu i teraz czuła go 
coraz mniej. Ale patrzyła na te bomboniery i nie mogła oderwać 
wzroku, bo gdy ktoś nagle znajdzie się w nędzy, wszelki przepych 
tego świata staje się czymś bardzo niewiarygodnym i zajmującym. 
Biedak marzy o pracy i małych pieniądzach, nędzarz – tylko o milio-
nach!” (L, 138-139).

Wpatrując się w luksusowe, niedostępne produkty, Dianka zadaje 
pytanie o swoją tożsamość. Okazuje się, że bieda pozbawia czło-
wieczeństwa. Okazuje się, że pozycja Dianki jest niższa niż pozycja 
samochodu. Jest mniej warta, dosłownie, mniej kosztuje niż otacza-
jące ją rzeczy. Dlaczego miałaby więc być człowiekiem? 

Zanim Dianka poznała smak nędzy, była Milanem i marzyła 
o wielkich pieniądzach. Była pewnie podobna do Gizeli. Gizela, „(…) 
w nędzy, chuda, z dzielnicy, co ją nazywają »Trójkąt Bermudzki«. Jej 
chłopak, żulik, taki murarz Zbyszek (z wąsikami) bił ją” (L, 233), egzy-
stuje w dwóch odmiennych rzeczywistościach. Obie są wypełnione 
przedmiotami. W jednej znajdują się getry z lumpeksu, które ma na 
sobie, oraz jedyny skarb w postaci magnetofonu i kasety Modern 
Talking. Na drugą rzeczywistość, fantastyczną, składają się same 
fetysze. Gizela i Michaśka mają do przedmiotów stosunek religijny, 
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są wyznawczyniami konsumpcji – ich marzenia to materialne odbicia 
snów zaczerpniętych z przedstawień kultury popularnej. „Uciekała 
wciąż w marzenia, w nierzeczywistość. Że zarobi na targu albo znaj-
dzie większą kasę. Albo pójdziemy do hotelu Wrocław, może Niemca 
poznamy, albo milionera. Szczytem jej marzeń była wieża stereo, 
taka duża jak szafa, z adapterem na górze, bo to były lata osiemdzie-
siąte” (L, 234). Bohaterki próbują pracować w hurtowni, która nigdy 
nie powstanie. Małe biznesy z początków polskiego kapitalizmu są 
jednym z ulubionych tematów Witkowskiego. Pieniędzy nie ma i nie 
będzie, ale kurtki skórzane za trzy miliony („Widziałam taką na targu, 
z naszytych łatek, z patchworku. Dwanaście kurtek rocznie!” – L, 236), 
kowbojki i bransolety nie przestają istnieć w sferze imaginarium. 
Sfera ta wypełniona jest po brzegi bezużytecznymi przedmiotami.

Do jednych z najciekawszych opisów biedy na kartach Lubiewa 
należy przygoda Pauli:

„Wiesz, że jestem z bardzo dobrej rodziny żydowskiej, prastarej, 
prosto z dworku. Ja, choćbym nie wiem jak biedna była, to klasy nie 
stracę, ponieważ to jest sprawa krwi i dobrego gustu, a nie pieniędzy. 
Ja zawsze sobie tę porcelanę Hutschenreuthera na Niskich Łąkach 
kupię… (…) Spotkałam takiego faceta, heteryka, który raz po raz do 
mnie dojeżdżał w wiadomych celach. Mówi: żona wyjechała, przyjeż-
dżaj do mnie. Gdzieś aż na Kowale. Nie chciało mi się wcale jechać 
do niego, myślę sobie, taki kawaler to nie dla mnie, co na Kowalach 
mieszka… Ale pojechałam. Że luj, że żonaty, to jakoś mnie trzymało. 
Ciemno, zimno, strach na tych Kowalach iść. Oczywiście cały kilometr 
ulica się ciągnie i nic, nie ma tego adresu. W końcu się okazało, że on 
mieszka w jakiejś starej szkole, poprzerabianej na tanie mieszkania. 
Anka, to był kurnik! Jak ludzie żyją! Wyobraź sobie: wchodzisz, już od 
razu stęchlizna, zgnilizna cię otacza. Malutka klitka, przygnębiająca, 
a co mnie najbardziej przygnębiło, to stary telewizor, a na nim wielki 
zakurzony pies, maskotka, tak, że łapa tego psa spada na ekran. 
Myślałam, że zemdleję. (…) Ale jak ludzie żyją. Jak tam śmierdziało, 
jaka tandeta, a ile tych różnych zakurzonych plakatów z amerykań-
skich filmów, oczywiście – brud i smród, ale DVD musi być! Tu mi 
w duraleksie herbatę podaje (no, wyobraź sobie: w DURALEKSIE!), ale 
DVD jak najbardziej…” 8.

Wizyta w mieszkaniu na Kowalach okazuje się nieoczekiwanym 
spotkaniem z odmiennością. Opisana z bezlitosną dokładnością 
nędza luja, nędza podana nam przez arystokratyczną Paulę jest 
naznaczona jej spojrzeniem. Żonaty, heteroseksualny mężczyzna 
jawi się jako egzotyczna, fascynująca odmienność, ale nieprzekra-
czalną granicą staje się jego bieda. Choć, nie od dziś wiadomo, nie 
wiąże się ona jedynie z ekonomią.

8 M. Witkowski: Lubiewo bez cenzury, dz. cyt., s. 263-264.
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Narrator powieści Drwal przybywa do Międzyzdrojów ze swetrem 
z Zary, netbookiem i ekologicznym nastawieniem do życia, występuje 
w roli „dobrej cioci”, którą stać na prezenty dla lujka, w postaci czip-
sów i doładowań do heyah, potrafi rozpoznać prawdziwą porcelanę 
i wie, co jest modne wśród warszawskich hipsterów. U Michała Wit-
kowskiego bieda wiąże się z określoną estetyką, a także podejściem 
do kultury. W swoich dziełach pisali na ten temat Pierre Bourdieu 
w Dystynkcji 9 oraz Norbert Elias 10  Smak i gust to granice, które klasy 
wyższe wyznaczają klasom niższym. Odmienne potrzeby, odmienny 
stosunek do pieniądza stają się barierą, której żadna ze stron nie jest 
w stanie przekroczyć. Biedni uwięzieni w swojej estetyce, w swoim 
podejściu do procesu produkcji mają nigdy nie poznać tajników 
etykiety bogaczy. Mody ciągle się zmieniają, zasady savoir-vivre’u są 
ruchome, ich zadanie pozostaje jednak niezmienne: utrzymywanie 
sztywnych podziałów i wykluczenie. Tandetny pies i telewizor – znaki 
osadzenia w kulturze masowej (którą Paula oczywiście gardzi) – sta-
nowią ikony świata pozbawionego dobrego smaku. Estetyka osta-
tecznie wygrywa walkę z etyką. Gust jest ważniejszy. 

W ten sposób problem awansu społecznego przedstawił Woody 
Allen w Drobnych cwaniaczkach. Bohaterowie, którym niespodziewa-
nie udało się zdobyć majątek, cierpią, ponieważ ich miejsce w hierar-
chii społecznej wcale się nie zmienia. Nie wchodzą do eleganckiego 
towarzystwa, brak im ogłady. Allenowska Francis naśladuje życie 
wyższych sfer i oczywiście popada w przesadę, staje się pośmiewi-
skiem. Swoimi dziełami sztuki, złotymi tygrysami i lekcjami francu-
skiego budzi niesmak. A może już wstręt?

A komputer mi wnoszą, kupiłem se
W ludziach z wyższych sfer, tak jak przedstawił to Allen, naj-

większą odrazę budzą starania parweniuszy o akceptację. Barbara 
Radziwiłłówna oraz osoby, które poznaje podczas pielgrzymki, czy 
bohaterowie powieści Margot to klasyczni polscy dorobkiewicze. 
Zdobyli wystarczające pieniądze, żeby w swoim środowisku zyskać 
status bogacza, jednak czytelnik bez trudu dostrzeże ich chciwość 
i małostkowość oraz kicz, który jest głównym bohaterem opowieści 
Witkowskiego o bogactwie.

Barbara Radziwiłłówna (czyli Pan Hubert) to drobny przestępca 
z prowincji. Skupia w sobie wszystkie odmiany fetyszyzacji pieniądza. 
Znajdujemy w powieści scenę, w której Barbara doznaje prawdziwej 
rozkoszy, jej udziałem staje się niepohamowane jouissance.

9 Zob. P. Bourdieu: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Przeł. P. Biłos. Warszawa 
2005.

10 Zob. N. Elias: Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Przeł. T. Zabłudowski, K. Markiewicz. 
Warszawa 2008. 
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„Pieniądze od dziesiątków lat były w ciągłym pędzie, z kontynentu 
na kontynent, z kieszeni do kieszeni, a tu, proszę, tu już ich terminal 
– trafiły do mojej nory i jakże pięknie unieruchomione, jak motyl 
przybity, przyszpilony. Jeszcze początkowo się trzepoczą, ale ja nie 
puszczam, ja zbieram, o, ja jestem maniakiem zbierania. I te klejnoty 
z mojej kolekcji na tylu gorsach, na tylu trupach oddychały, na tylu. Że 
i wyobraźni nie starcza, ale film, film i teatr mam za darmo, mogę na 
rozrywce zaoszczędzić – bo tu w kantorku, po godzinach, fanty same 
mi historie opowiadają, tylko dla mnie! (…) Tu wachluję się wachlarzem 
pieniędzy, a czuję, że mi staje, z uszanowaniem uszu, czuję, jak mi 
w spodniach bryka! Po piersiach się sztabkami złota macałem, mdlałem, 
bo już z tymi sztabkami to największa rozkosz była! A ukoronowaniem 
wszystkiego był moment, że lustro stare, pęknięte wyciągałem i te perły 
od staruszki na głowę nakładałem, jak welon, skąd potem moja ksywa 
poszła, i nawet jak później w kiciu siedziałem, to nikt nie mówił inaczej, 
jak tylko, że Barbara Radziwiłłówna kibluje, w kiblu odsiaduje” 11.

Pieniądze są tutaj wartością samą w sobie, nie oznaczają żadnych 
luksusowych dóbr. To właśnie ich nieużyteczność budzi w Barbarze 
największe pożądanie. Można stwierdzić, że banknoty i sztabki złota 
przestają mieć swoje symboliczne znaczenie, stają się Realnym, a Bar-
bara, doznając rozkoszy w kontakcie z przedmiotem, sama się nim staje. 
Nie bez powodu na swoją kobiecą, drugą tożsamość (refleksja na temat 
tego, która z postaci jest odgrywana, a która jest „tą prawdziwą”, to 
odmienny, złożony temat) wybiera Barbarę, symbol miłości dworskiej, 
intryg i romansów. Barbara jest znakiem życia w przepychu, ale również 
szczególnego rodzaju kobiecości.

Slavoj Žižek w tekście Miłość dworska, czyli kobieta jako Rzecz dowo-
dzi, że w modelu miłości dworskiej kobieta nigdy nie staje się pod-
miotem, zawsze występuje jako pusta przestrzeń, czekająca na wypeł-
nienie przez męską fantazję 12. Między relacją Huberta z luksusowymi 
rzeczami a jego kobiecą rolą występuje więc silna analogia. Barbara 
sama jest Rzeczą, dlatego uprawia seks z innymi (pozbawionymi celu 
i sensu) Rzeczami.

Barbara/Hubert przemierza polską prowincję, poznajemy dzięki 
niemu Mariannę Badziewie, Szejka Amala, oglądamy budki z keba-
bami, sztuczne palmy, bar o nazwie Laguna, a także niekończące 
się pokłady kiczu, motywów religijnych i sarmackich, zmieszanych 
z popkulturowym szykiem. Czy tania wersja amerykańskiego splen-
doru zahacza o kamp? Błażej Warkocki w tekście Glamour à rebours 
pisze: „W ważnym tekście Christophera Isherwooda, napisanym na 
długo przed Notatkami Sontag pada ważne zdanie definiujące kamp: 
„You’re not making fun of it, you’re making fun out of it”, czyli nie 

11 M. Witkowski: Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej. Warszawa 2007, s. 47-48.
12 S.  Žižek: Metastazy rozkoszy…, dz. cyt., s. 132.
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wyśmiewasz się z tego, śmiejesz się tym. W Lubiewie autor przy-
najmniej czasami potrafił śmiać się tym (obciachem). W najnowszej 
powieści, już po prostu wyśmiewa się z tego” 13. U Witkowskiego 
wszyscy są zapatrzonymi w konserwatywne wartości i amerykańską 
kulturę masową dorobkiewiczami. Kamp w swoim wyrafinowaniu, 
ambiwalencji i seksualnej niejednoznaczności nie pojawia się na sta-
cjach benzynowych ani w firmach wulkanizacyjnych. Susan Sontag 
podkreślała nierozerwalny związek kampu i dobrobytu, według niej 
kamp może pojawić się w tylko w zamożnych społecznościach 14. 
Czy zatem biedni ludzie mogą się bawić sztucznością i przesadą? 
Czy kamp w Barbarze Radziwiłłównie i Margot występuje jako cecha 
immanentna świata przedstawionego? Czy znajduje się tylko w oku 
patrzącego – czytelnika? Czy w ogóle możemy mówić o kampie jako 
o czymś, co obiektywnie występuje lub nie? Można na pewno mówić 
o ładunku kampowej estetyki w Lubiewie. Bohaterki nic nie mają, więc 
wszystko sobie wyobrażają, odgrywają, a co najważniejsze, czerpią 
z tego radość. Z kolei w powieści Drwal odnajdujemy kamp na pozio-
mie narracji i języka. W Barbarze Radziwiłłównie Witkowski gromadzi 
w jednym miejscu znaki amerykańskiej popkultury (w Fototapecie 
przedstawia Rosję jako miejsce, w którym Ameryka istnieje bardziej 
i intensywniej niż w samych Stanach), postaci z seriali lat osiemdzie-
siątych, tradycję sarmacką, katolicyzm w swojej najbardziej odpusto-
wej formie. Umieszcza to wszystko w budach z zapiekankami, willach 
ze złotymi rzeźbami i kantorach wypełnionych sztucznymi zębami. 
Staje się w tym podobny do Barbary, zatrzymuje w miejscu jedyny 
w swoim rodzaju moment historii Polski, składa swoją powieść z obra-
zów biedy i bogactwa, żywiących się podróbkami i tanim blichtrem. 
Motyw biedaka, który staje się nagle bogaty, powraca w Margot. 
Waldek Mandarynka, chłopak z małego miasteczka, który całe życie 
spędził na przystanku, patrząc na kolorowe reklamy, dostaje się do 
świata polskiego show-biznesu. Witkowski, używając podobnych 
rekwizytów, opisuje celebrytów. Na portret tego środowiska składają 
się: operacje plastyczne, plotki i układy. No i oczywiście kicz. Historia 
Waldka to kolejny raz powracająca melodia o tym, że „chłop wyjdzie 
ze wsi, ale wieś z chłopa nigdy”, znów dostajemy ludyczność „pod-
laną” pieniędzmi, które – jak się okazuje – nie przynoszą spełnienia 
i nigdy nie będą tak dobre jak pieniądze wyimaginowane.

Przepaść pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy stanowi w twór-
czości Witkowskiego swoisty refren. Listopadowy wieczór, deszcz 
i samotny mężczyzna spacerujący po parku staje się w jego twórczości 
obrazem najbardziej wyrafinowanego romantyzmu. Postać aryjskiego, 
dostojnego Krana (Drwal), niemieckie i austriackie cioty z Lubiewa 

13 B. Warkociki: Glamour a rebours. „FA-art” 3 (29) 2007, s. 71.
14 S. Sontag: Zapiski o Kampie. Przeł. D. Żukowski. W: tejże: Przeciw interpretacji i inne eseje. 

Kraków 2012, s. 390.
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to przedstawiciele świata, w którym można spełnić swoje marzenia, 
można wszystko kupić, zrobić operację plastyczną. I u Witkowskiego 
właśnie ten wymyślony świat ostatecznie triumfuje nad biedną, polską 
(twardą) rzeczywistością. Po raz kolejny fantazja wygrywa.

W powieściach Witkowskiego bohaterowie nigdy nie opuszczą swo-
ich przystanków w Olecku, nawet gdy otoczą się przepychem, który 
wcześniej znali tylko z telewizji. Dlatego tę prozę wypełniają przedmio-
ty-fetysze. Jedyną przestrzenią wolną od konsumpcji, przymusu posia-
dania i lęku przed utratą jest Dno. „Bo w czym taka Alexis ma lepiej ode 
mnie?” – zastanawia się Dżesi. Przecież to popękane mydło na brudnej 
zardzewiałej wannie nie jest wcale mydłem. I nigdy nie było.
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wystawę przygotowali Witold Trólka i Wojtek G. Jaroń przy współpracy Konrada Kędera 
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Początki kwartalnika literackiego „FA-art” sięgają roku 
1987 i są związane z działalnością grupy osób, która 

zdecydowawszy się na podjęcie nielegalnej, ale „naziemnej” 
działalności, stworzyła górnośląską część Ruchu „Wolność 
i Pokój” (WiP) oraz Śląski Ruch Ekologiczny (ŚRE). 

G rupa ta podjęła wiele inicjatyw wydawniczych, m.in. 
rozpoczęła wydawanie miesięcznika „Martwa Natura” 

oraz organizowała manifestacje i akcje protestacyjne. 
Tworzyli ją poloniści, socjologowie i prawnicy, należący po 
części do środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
a spotykający się w schronisku studenckim Szczytówka, 
m.in.: Wojtek G. Jaroń, Rinaldo Betkiewicz (pierwszy redaktor 
naczelny gazety), Joanna Gepfert, Jan Mazurkiewicz, 
Maciej Muzyczuk, Krzysztof Pióro, Jan Sieracki, Waldemar 
Szymczyk, Jarosław Trela, Witold Trólka (twórca opracowania 
gra�cznego pierwszego „FA-artu”) i Wojciech „Tuś” Kisiel. 

K wartalnik „FA-art” z założenia funkcjonował poza 
cenzurą — za jego redagowanie groziły sankcje 

— a powstał w wyniku współpracy Ruchu „Wolność i Pokój” 
z artystami i ówczesnymi studentami śląskiej polonistyki, 
m.in. Konradem Kęderem (redaktorem naczelnym pisma 
od drugiego numeru) i Krzysztofem Uniłowskim. Po 
wydrukowaniu w 1988 roku pierwszego numeru kwartalnik 
ewoluował w kierunku pisma studenckiego, by kilka lat 
później przybrać już zdecydowanie literacki charakter.

Po 25 latach w miejscu manifestacji studenckich, których 
pretekstem była kwestia postulowanego zamknięcia 

ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, 
podtekstem zaś — walka o autonomiczną przestrzeń 
Uczelni, prezentujemy kilkadziesiąt fotogra�i i reprodukcji, 
dokumentujących tamte wydarzenia.
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Ulica Bankowa, stolik z publikacjami ukazującymi się poza cenzurą, maj 1989 r.
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Okładka pierwszego numeru kwartalnika „FA-art”. Numer został przygotowany jesienią 1987 roku, 
ale z powodów niezależnych od redakcji ukazał się późną wiosną roku 1988
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Numer 1 (1988) kwartalnika „FA-art”, s. 17. Część autorów nie zdecydowała się na podanie pełnych nazwisk.  
Autorem gra�ki jest Witold Trólka
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Numer 1 (1988) kwartalnika „FA-art”, s. 20. Autorem gra�ki jest Witold Trólka
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Numer 1 (1988) kwartalnika „FA-art”, s. 61. Autorem komiksu jest Witold Trólka



Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com

id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Tuba
Blacha, z której zrobiono 
tubę, została wyniesiona 
ze strajku na hucie Baildon 
w grudniu 1981 roku. 
Jeden z robotników włożył 
ją pod kufajkę na plecach, 
by przetrwać pałowanie. 
Udało się, lecz choć skórę na 
plecach miał białą, to niżej już 
całkiem czerwoną.

Numer 1 (1988) kwartalnika „FA-art”, s. 45

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Listopad 1989 r. Akcja Studencka Ruchu „Wolność i Pokój” blokuje ulicę Bankową, domagając się jej zamknięcia dla ruchu 
samochodowego. W poprzek ulicy ustawiono barykadę z kartonowych pudeł.  Bogdan Starzyczny, jeden z głównych inicjatorów 
protestu, wykrzykuje postulaty. Autor zdjęcia: nieustalony

Listopad 1989 r. Zorganizowana przez Ruch „Wolność i Pokój” blokada kartonowa ulicy Bankowej. Protestującym kibicują studenci. 
Do wejścia do akcji przygotowuje się NZS
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Listopad 1989 r. Studenci  kończą protest. Kierowcom pozostaje rozjechanie kartonowej barykady

Grudzień 1989 r. Blokada ulicy Bankowej, którą kieruje Tomasz Witt „Egzaltowany”.   
Tym razem ulicę zatarasowano kubłami na śmieci
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Grudzień 1989 r. Kierowcom puszczają nerwy. Usiłują przejechać przez grupę manifestantów blokujących ulicę
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Grudzień 1989 r. Uczestnicy protestu blokują przejazd autobusu

Grudzień 1989 r. Krewcy  kierowcy zaczynają akcję bezpośrednią, chcą usunąć przeszkody
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Grudzień 1989 r. Uczestnicy blokady usiłują nie dopuścić do usunięcia przeszkód przez kierowców.  
Na ulicy leży Tomasz Witt „Egzaltowany”
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Okładka nr. 2 (1988) miesięcznika „Martwa Natura”, pisma  Śląskiego Ruchu Ekologicznego.   
Ukazały się trzy numery tego czasopisma
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Miesięcznik „Martwa Natura” nr 2 (1988), s. 9. Ten numer pisma poświęcono publikacji manifestu ekologicznego,  
który przetłumaczono na język angielski
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Marzec  1990 r. Śląski Ruch Ekologiczny organizuje Dzień Wiosny, wspólny marsz studentów i licealistów. W programie, w ramach 
akcji uwolnienia centrum Katowic z ruchu samochodowego, była blokada ulicy Szkolnej

Blokada ulicy Szkolnej miała ostry przebieg — lider manifestujących Tomasz Witt „Egzaltowany” został zaatakowany przez skinów



Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com

id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Marzec 1990 r. Tomasz Witt „Egzaltowany” († 1994) pobity przez skinów

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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Kwiecień 1989 r. Wiec Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Kwiecień 1989 r. Przed debatą  z Mieczysławem Rakowskim (21 kwietnia 1989 r.) studenci domagają się rejestracji NZS
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W maju 1989 r. rozpoczął się strajk okupacyjny Wydziału Nauk Społecznych

Maj 1989 r.
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Maj 1989 r. Strajk okupacyjny Wydziału Nauk Społecznych i poprzedzające go wiece, akcje oraz happeningi zjednoczyły 
opozycyjne organizacje i grupy studentów

Maj 1989 r.
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10 lipca 2013 r. o godzinie 14.00, w Katowicach na ulicy Bankowej między rektoratem Uniwersytetu Śląskiego 
a Wydziałem Nauk Społecznych odbył się wernisaż wystawy Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu, która jest 
pierwszym elementem tegorocznych obchodów 25. rocznicy powstania kwartalnika literackiego „FA-art”.

Po 25. latach w miejscu manifestacji studenckich, których pretekstem była kwestia postulowanego zamknię-
cia ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, podtekstem zaś – walka o autonomiczną 
przestrzeń Uczelni, zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących tamte wydarzenia.

Podejmując tę inicjatywę, zadaliśmy sobie kilka pytań, a wybierając zdjęcia i reprodukcje na wystawę, 
usiłowaliśmy na niektóre z nich odpowiedzieć. Jak to samo miejsce – między rektoratem Uniwersytetu 
Śląskiego a Wydziałem Nauk Społecznych – przedstawia się w 2013 roku? Czy poza ziszczeniem się wizji 
o braku ruchu kołowego na ulicy Bankowej przedstawiciele Formacji 1988 mogą mówić o swoim sukcesie? 
Jak z perspektywy czasu oceniają swoje działania sprzed ćwierćwiecza?

Na zdjęciach, zaczynając od dolnego lewego:  Wojtek G. Jaroń 
– Człowiek z Tubą; Krzysztof Uniłowski; Konrad C. Kęder; prorektorzy 
Uniwersytetu Śląskiego Ryszard Koziołek i Mirosław Nakonieczny 
dokonujący otwarcia wystawy; publiczność, goście  i organizatorzy.  

Foto: Sabina Kwak
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Wszyscy  
jesteśmy  
mieszczanami

Ości potwierdzają to, co widoczne było 
już przy okazji publikacji poprzedniej 
powieści Ignacego Karpowicza – nagro-
dzonych Paszportem „Polityki” Balla-
dyn i romansów (2010). Otóż twórczość 
autora, mimo często ironicznej narracji 
czy wręcz komediowej ramy fabularnej, 
jest w gruncie rzeczy poważnym i wyraź-
nie zorientowanym światopoglądowo 
rozliczeniem z elementarnymi pojęciami 
opisującymi nowoczesną tożsamość czło-
wieka; a jeśli to rozpoznanie brzmi zbyt 
ogólnie – z wyznacznikami naszej polskiej, 
współczesnej tożsamości.

I  tak w Niehalo  (20 06)  Karpowic z 
rozprawiał się z fantazmatami polskiej 
wspólnoty narodowej, pokazując jej sym-
bole (takie jak Józef Piłsudski czy ks. 
Jerzy Popiełuszko) jako pozbawione wagi 
znaki dające się twórczo umieszczać 
w komediowych kontekstach. W Cudzie 
(2007) natomiast pisarz po raz pierwszy 
sięgnął po tematykę religijną, dowo-
dząc, że jedyny „cud”, jaki nam się może 
przydarzyć współcześnie, to niedający 
się wytłumaczyć absurd, przypomina-
jący sensacyjne doniesienie brukowej 
prasy. Przy okazji autor wykorzystał sty-
lizację biblijną do desakralizowania mitu 
świętości rodziny – dykcją psalmiczną 
przemawiał w Cudzie ojciec-alkoholik. 
Nowy kwiat cesarza (i pszczoły) (2007), 
chyba najsłabiej obecna w świadomości 
czytelniczej książka Karpowicza, a jed-
nocześnie tekst najbardziej nasycony 
zabawami autotematycznymi, w warstwie 
zewnętrznej obnażał mit Europejczyka-
podróżnika-reportażysty. Karpowicza 

narracja o Etiopii była prześmiewczym 
sprawozdaniem z niemożliwej do odbycia 
podróży intelektualnej, podczas której 
świat pozostaje „milczący” z powodu 
naszych (przede wszystkim – językowych) 
niedoskonałych procedur poznawczych. 
Nie bez powodu po akcie „sekularyzacji”, 
dokonanym na kategoriach polskości, 
wzniosłości i na języku literatury wysoko-
artystycznej, Karpowicz wybrał w Gestach 
(2008) styl ascetyczny, lapidarny, dążący 
do milczenia. Gesty zostały przez wielu 
krytyków przyjęte sceptycznie, jestem 
jednak przekonany, że wybór takiego 
sposobu prowadzenia narracji bardzo 
dobrze współgrał z doświadczeniem roz-
paczy (czterdziestoletniego dramaturga 
wchodzącego w „smugę cienia”), ku której 
skłania choroba i śmierć bliskich (matki), 
ale też zwyczajna niemożliwość porozu-
mienia z drugim człowiekiem – były to 
główne tematy czwartej powieści autora. 
Jako opowieść o k lęsce,  o milczeniu 
wobec „ostatniego tabu naszej kultury” 
– śmierci, Gesty stanowiły jednocześnie 
logiczne dopełnienie wcześniejszych 
tekstów. I wreszcie Balladyny i romanse, 
powieść napisana z wielkim rozmachem 
– rozmachem na miarę „złej nowiny”, jaką 
ogłosił Karpowicz (podobnym rozmachem 
charakteryzowała się zbliżona w wymo-
wie powieść Odkrycie nieba Harry’ego 
Mulischa). Tym razem bowiem chodziło 
autorowi o sekularyzację ściśle rozumianą 
– historia zejścia bogów z Olimpu i ich 
zamieszkania w Polsce była gestem opo-
wiedzenia się autora po stronie tego, co 
zwyczajne i świeckie, wręcz – prowoka-
cyjnie – po stronie popkultury przeciwko 
religii. Co więcej, wierzenia chrześcijańskie 
zostały w Balladynach potraktowane jako 
jedna z wielu równorzędnych, a nieaktu-
alnych już we współczesności mitologii, 
dająca się przekształcać wedle schematów 
tanich romansów.
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Trudno się więc dziwić, że po zamknię-
ciu pr zed swoją t wórc zością ścieżk i 
religijnej czy – jak pewnie można by 
powiedzieć bardziej adekwatnie i modnie 
– postsekularnej, Karpowicz poświęcił Ości 
temu, co w naszym doświadczeniu najbar-
dziej elementarne: codzienności. Ściślej 
– codzienności warszawskiego, nowego, 
liberalnego mieszczaństwa. W obszernej 
galerii pierwszoplanowych bohaterów 
tej powieści znajdujemy kreacje mocno 
stypizowane. Naukowców (biolożkę Maję 
i jej męża Szymona – specjalistę od języ-
ków afrykańskich), Krzysia – autora ważnej 
książki Szafa. Homobiografie polskiej litera-
tury, znaną z mediów lewicową socjolożkę 
Ninel, żonatego z Polką Wietnamczyka 
Kuana-Maksa, pracowników korporacji 
(Andrzeja i Norberta); lista na tym się nie 
kończy. Znamienne, że kreując postacie, 
Karpowicz naznacza je typowymi zaintere-
sowaniami, scenariuszami biograficznymi, 
opisuje charakterystyczne dla ich grupy 
społecznej wybory zawodowe, przeszłość 
rodzinną, zainteresowania: „Po trzecie, 
[Andrzej – W.R.] czytał, dużo i uważnie. 
Czytał książki traktujące o organizowaniu 
i projektowaniu przestrzeni miejskiej, 
kontrapunk towane nie tak c zęst ymi 
lekturami z dziedziny f ilozofii śmierci. 
(Przedkładał Anaksymandra nad Adorna, 
przynajmniej w kontekście nieuniknio-
nego). (…) Po piąte, oglądał filmy i seriale. 
Lubił seriale zaangażowane. Na przykład 
Sześć stóp pod ziemią albo Słowo na L, 
albo Dziewczyny” (s. 18-19). Śledząc zain-
teresowania, odwiedzane kluby (tak jak 
w Balladynach i romansach – gejowskie), 
omawiane lektury, dyskutowane podczas 
spotkań towarzyskich problemy, można 
bez trudu wskazać modelowe czy nawet 
stereotypowe zachowania warszawskiej 
klasy średniej. Jest to zresztą metoda, 
którą Karpowicz posługiwał się już we 
wcześniejszych utworach, kształ tując 

bohaterów w oparciu o schematy czer-
pane najczęściej z filmów niższej klasy czy 
z seriali (Cud i Balladyny).

Widać w prozie autora godną podkre-
ślenia konsekwencję: bohaterowie Ości, 
a przynajmniej ci z pierwszego planu, to 
jakby uważni czytelnicy poprzednich ksią-
żek Karpowicza. Rzeczywistość, w której 
egzystują, „zeszła z piedestału” wielkich 
narracji: polskość, katolicyzm, monoga-
mia, a nawet emancypacja czy psycho-
analiza funkcjonują w Ościach albo jako 
niezrozumiały już styl życia (trzy pierwsze 
paradygmaty), albo jako wartości, które 
stały się już właściwie faktem społecznym 
(emancypacja), a problemem pozostają 
jeszcze tylko w wymiarze prywatnym, 
bądź też zasilają pulę banałów z codzien-
nych pogaduszek. W tym zresztą tkwi 
interesujące, warte podkreślenia odkrycie 
Karpowicza – w naszej codzienności wiel-
kie narracje nie tyle zaniknęły, ile zostały 
wchłonięte przez zwyczajność. Jeśli więc 
konflikt światopoglądowy, to między sio-
strami; jeśli coming out, to tylko/aż wobec 
najbliższych; jeśli nieoczywisty, poliamo-
ryczny model związku, to rozgrywany 
w teatrze życia rodzinnego; jeśli religia, to 
rozumiana nie jako żywa wiara, ale jako 
rytuał maskujący lęki i fobie seksualne. 
Co więcej – nawet absurdów i zbiegów 
okoliczności, tak ważnych w Cudzie i Bal-
ladynach, mylonych wedle Karpowicza 
z metafizyką, w nowej powieści jak na 
lekarstwo. Największym problemem stają 
się natomiast w Ościach wybory życiowe, 
które wyłamują się z tradycyjnego modelu 
rodzinno-tożsamościowego. Andrzej gej 
przed każdą wizytą matki ukrywa książki, 
czasopisma i adresy stron internetowych, 
które mogłyby zbyt wyraźnie sugerować 
jego orientację. Katoliczka Maria musi się 
zmierzyć nie tylko z romansem swojego 
męża Wietnamczyka z bezwłosym Nor-
bertem, lecz przede wszystkim z „nocnym 
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wcieleniem” Mak sa, k tór y w ystępuje 
jako drag queen Kim Lee. Antyklerykałka 
i antychrześcijanka Maja, próbująca stwo-
rzyć związek poliamoryczny, musi gościć 
w domu swoją ortodoksyjnie katolicką 
siostrę Faustynę i  jej czwórkę dzieci. 
Bohaterowie, którzy stają przed takimi 
dylematami, nie rozważają ich jednak 
w perspektywie społecznej. Całe szczęście 
Karpowicz nie kazał im ruszać na Paradę 
Równości albo Marsz Niepodległości… 
Jedynie Ninel (otwarcie wzorowana na 
postaci Kingi Dunin) stara się wszystko 
widzieć w szerszym kontekście, jest jednak 
ukazana jako osoba stojąca u progu staro-
ści, więc – reprezentująca już niedzisiejsze 
spojrzenie, która ponadto, jak mówi narra-
tor, „Na jawie miewała ze zbiorową iden-
tyfikacją problemy” (s. 44) i nie przepada 
chyba za życiem towarzyskim.

Kluczowe zastrzeżenie, jakie mam 
wobec Karpowiczowej kreacji dzisiejszych 
mieszczan, dotyczy niejasnego statusu 
stereotypu w Ościach.  Z jednej strony 
powieść zostaje ukształtowana w taki 
sposób, by stereotyp został obnażony, 
a posługiwanie się nim – demaskowało 
uprzedzenia głównych bohaterów. I tak 
możemy przeczytać o Mai, że „kwitła, roz-
rzucała łaskawie i nieszkodliwie stereotyp 
za stereotypem” (s. 275), Norbert wypo-
mina zaangażowanej Ninel: „Nie przyszło 
ci do głowy, że stary rower to stary rower?! 
Stary rower to stary rower. Stary rower 
to nie dyskryminacja!” (s. 308), a podczas 
after party u prominentnego polityka 
lewicy dyskusja toczy się na modne tematy 
poruszane w okolicach centrum dowodze-
nia środowiska „Krytyki Politycznej”: „No 
a poza tym Singer twierdzi, iż kontakty 
seksualne między zwierzętami i ludźmi 
mogą być obopólnie satysfakcjonujące” 
(s. 95). Obraz przeciwnej strony ideologicz-
nego sporu został wykreowany również 
w sposób bardzo uproszczony – katolicy 

z tradycyjnych rodzin (bo to oni reprezen-
tują w powieści siłę stresującą i frustrującą 
głównych bohaterów) bez opamiętania 
rodzą dzieci (siostra Mai – ma zdecydo-
wanie niegrzeczną czwórkę), zmuszają 
się wzajemnie do głosowania na prawicę 
(małomiasteczkowi rodzice Norberta), 
czytają (jak Maria) poezję ks. Jana Twar-
dowskiego i albumy o polskim papieżu, 
a nawet nadają dzieciom znaczące imiona 
(siostra Mai to Faustyna). I niech podniesie 
rękę ten lewicowiec/katolik, który nigdy 
nie wyobrażał sobie przeciwnika w ten 
właśnie sposób… Czytane z tego punktu 
widzenia Ości są powieścią traktującą 
o banalności konfliktów społecznych, 
które stają się jednak konfliktami nie do 
przezwyciężenia, o obecnych w polskim 
społeczeństwie granicach światopoglą-
dowych, są wyostrzonym pytaniem o to, 
czy możemy się w swoim ideowym zróż-
nicowaniu spotkać na jakiejś neutralnej 
płaszczyźnie. „Maja wiedziała – pisze 
Karpowicz – że nie ocenia siostry sprawie-
dliwie ani obiektywnie. Sprawiedliwa lub 
obiektywna ocena okazała się niemożliwa, 
nieosiągalna, albowiem Maja musiałaby 
zostawić na boku swoje uprzedzenia, 
emocje i przekonania trzydziestu z hakiem 
lat życia” (s. 410). Z drugiej strony Karpo-
wicz, tak jak jego bohaterka, potrzebuje 
stereotypu, by stanąć po jednej ze stron 
tego sporu, Ości są w końcu powieścią 
wyraźnie zaangażowaną po stronie nowej 
lewicy (a nawet portretującą konkretne 
środowisko). I jakkolwiek silne i oparte na 
„parytetach” byłyby gry autora z banałem 
dotykającym nasze postrzeganie innych 
grup społecznych, to jednak doświad-
czenie szczęścia wyraźnie staje się udzia-
łem bohaterów będących w związkach 
otwartych, poliamorycznych, o zmiennych 
konstelacjach. Tradycyjne zachowania 
społecznie wiążą się zaś w Ościach naj-
częściej z opresją, naiwnością, frustracją, 
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tradycyjnymi wyobrażeniami o małżeń-
stwie, pokrewieństwie i seksualności, 
kluczem do nowych układów społecznych 
zawsze staje się empatia. 

Jak ją rozumieć? Przede wszystkim 
doświadczenie empatii według Karpowi-
cza wolne jest od pytań fundamentalnych, 
lokujących relację międzyludzką w czymś 
więcej niż tylko w bezpośrednim kontakcie 
z drugim człowiekiem. Nie bez powodu 
w bibliotece Ninel na najwyższych półkach 
stoją „(…) Dostojewski i Conrad, niemal 
w komplecie. Pisarze odpowiadający na 
pytania, których już nie ma” (s. 74). Co 
więcej, narrator dopowiada, że „powrotu 
martwych pytań” socjolożka „wolałaby 
nie doczekać”, a książki tych autorów 
to już niemal makulatura. Gest zerwa-
nia z czołowymi moralistami literatury 
nowoczesnej w ydaje mi się znaczący 
w perspektywie nowej etyki, o którą wal-
czą w prywatnym wymiarze bohaterowie 
Ości. To nie nadrzędny system ma tu być 
bowiem głównym punktem odniesie-
nia: nie religia, świecka etyka honoru, 
rodzinny związek krwi, nawet nie – bli-
skość światopoglądowa (przypomnijmy 
sympatię łącząca panią Cecylię i Brunona). 
Etyka, którą proponuje Karpowicz, jest 
minimalistyczna i opiera się na współ-
czuciu (w cierpieniu) i  poszanowaniu 
wolności drugiego człowieka. Minimalizm 
ów w yraźnie pobrzmiewa w słowach 
Mai: „etyka i moralność nabierają ciężaru 
i sensu wyłącznie po oskrobaniu z religii 
do ości” (s. 346). Ta egzystencjalistyczna 
w duchu teza (przypominająca słowa 
nieśmiertelnego doktora Rieux) rymuje się 
czytelnie z odcięciem od Dostojewskiego 
i Conrada: tylko wydobycie gestu etycz-
nego z ram systemu otwiera na obecność 
drugiego. Różnica tkwi w tym, że dla 
Camusa wypreparowanie etyki z wierzeń 
religijnych uruchamiało konieczność hero-
icznej odpowiedzialności za los drugiego. 

czasem traktowane są jako niegroźne 
dziwactwo. Trudno zatem jednoznacznie 
ocenić, czy powieść Karpowicza pisana 
jest przeciwko przytoczonym powyżej 
poglądom Mai, czy jednak zgodnie z ich 
duchem. Sam skłonny jestem postrzegać 
powieść raczej jako wyrazisty gest wyboru 
światopoglądowego. A może po prostu 
jako świadome ryzyka banału wyznanie 
wiary w emancypację społeczną.

Chciałbym więc podkreślić te momenty 
Ości, w których udaje się Karpowiczowi 
wyprowadzić bohaterów poza binarne, 
uproszczone konflikty, i zapytać w konse-
kwencji o to, co może stanowić fundament 
nowej, liberalnej etyki mieszczańskiej. 
Najwyraźniej poza zarysowaną wyżej opo-
zycją światopoglądową sytuuje się bar-
dzo nieoczywisty związek babci i wnuka 
– matki Mai (zwanej panią Cecylią) i jej 
syna (Brunona). W skrócie: rozkochana 
w ludowej pobożności,  ortodoksyjna 
katoliczka Cecylia doskonale rozumie się 
z nastoletnim punkiem, razem uczestni-
czą w pielgrzymkach i akceptują swoje 
wybory światopoglądowe (s. 248). Maja 
z niepokojem śledzi możliwość nawróce-
nia Brunona, tymczasem… Ani babcia nie 
zmusza wnuka do religijności (ten jeździ 
na pielgrzymki z własnego wyboru), ani 
wnuk nie buntuje się przeciwko konser-
watywnej postawie kobiety. Takiej otwar-
tości, niemal idyllicznej, dopatrzyć się 
można jeszcze w teściowej Maksa-Kuana, 
która – dowiedziawszy się o jego nocnych 
występach – martwi się przede wszystkim 
o to, by egzotyczny zięć zbytnio się nie … 
przepracowywał (s. 432). Niezależnie od 
tego, czy bohaterom Ości udaje się wyzbyć 
uprzedzeń (choć Karpowicz sugeruje, że to 
raczej tradycjonaliści winni wziąć w nawias 
swój światopogląd, tak jak Maria musi się 
zgodzić na zdrady Kuana, nie zaś Kuan 
trwać w monogamii), czy też zaczynają 
tworzyć nowe struktury rodzinne poza 
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U Karpowicza w miejsce odpowiedzialno-
ści wkrada się wolność, ta rozumiana naj-
bardziej prywatnie („chcę, bo tak”), która 
stanowi tamę dla pytań, wizyt, nacisków, 
oczekiwań, domagania się bliskości. Wybór 
takiej minimalistycznej optyki podykto-
wany jest, jak się wydaje, przekonaniem, 
że cierpienie pozostaje w najgłębszym 
sensie niewyrażalne, nieprzekazywalne 
i pozapojęciowe (Maja stwierdza: „Powie-
trze czy nie-, wnętrze czy zew-, tak czy siak 
skręcał ją pusty, zbędny ból, jakaś -ość bez 
tematu” – s. 118). Natomiast pozostawienie 
drugiego człowieka w pełni wolnym zdaje 
się konsekwencją zrozumienia, że inny 
nas więzi (w obowiązkach dziecka wobec 
rodzica, małżonków wobec siebie itp.).

W oparciu o tak rozumianą empatię 
budowane są niemal wszystkie relacje 
i związki w Ościach. Przede wszystkim świat 
bohaterów Karpowicza nie jest światem 
monogamicznym i heteronormatywnym, 
co więcej jednak: w wykreowanych tu sto-
sunkach nie pojawia się żądanie wyłączno-
ści partnera/partnerki. Bezwłosy Norbert 
zaangażowany jest w związek z Ninel 
(dziwny związek między wytrawną inte-
lektualistką i mentalnym prowincjuszem), 
ale też w relację erotyczną z Kuanem, 
a nawet w relację przyjacielską z jego żoną 
i synem. Niegdyś zakochany w Krzysiu 
(tym od Homobiografii ),  potraf i nadal 
z atencją traktować niedoszłego partnera. 
Andrzej i Krzyś – nominalnie para – mogą 
się nie widywać tygodniami i nie czynią 
sobie z tego powodu wyrzutów. Nawet 
mąż katoliczki Faustyny odchodzi do… 
sąsiada, z którym wyjeżdżał na ryby (Kar-
powicz znów nawiązuje tu do popkultury). 
Z drugiej strony w sytuacji potrzeby emo-
cjonalnej ujawnia się duże zaangażowanie 
bohaterów (Norbert poszukujący Krzysia), 
hamowane jednak… wolnością drugiego. 
Kiedy chory na nowotwór Krzyś wycofuje 
się z życia i wyjeżdża w Beskidy, by tam 

w społecznej izolacji zakończyć życie, 
znajdujący go Norbert szanuje jego decy-
zję i nie informuje pozostałych o wynikach 
poszukiwań. Ninel, mając do wyboru zaję-
cie się sprawą Krzysia albo chorej matki, 
wybiera prawie jej nieznanego autora 
książki i… czuje ulgę, uwalniając się od 
tradycyjnych obowiązków dobrej córki. 
Tym samym – to nie relacja rodzinna oka-
zuje się ważniejsza, lecz relacja z wyboru 
(zresztą Ninel twierdzi, że matka jedynie 
„udaje matkę”, więc ochłodzenie kontaktu 
przynosi spokój obu kobietom, tak że 
matce uwolnionej od roli rodzica). Kolejny 
ważny element nowej empatii zaznacza 
się w zmienionym stosunku do zwierząt. 
Nie bez powodu w Ościach rymują się ze 
sobą dwie śmierci: kota Ninel i Krzysia. 
Co ciekawe, ta pierwsza – bardzo suge-
stywnie opisana – wydaje się angażować 
socjolożkę bardziej niż cierpienia ludzi 
(matki). Naturalistyczna dokładność („To 
jest kot, a to jest smród. Kot śmierdzi, 
ponieważ gnije” – s. 43) podkreśla zagad-
kową, niemożliwą do objęcia pojęcio-
wego śmierć zwierzęcia: nie człowieka, 
ale też nie przedmiotu. Śmierć angażującą 
emocjonalnie, a jednak w kulturze chrze-
ścijańskiej dość niestosowną. Podobną 
problematyczność podkreślał niedawno 
Andrzej Stasiuk w opowiadaniu Suka 
(z tomu Grochów).

Przyznaję, jakkolwiek rzeczywistość 
jawi mi się bogatsza w formy życia spo-
łecznego niż w konserwatywnej wizji 
rodziny, trudno mi uwierzyć w sielankowy 
świat otwartych związków nienaznaczo-
nych cieniem zazdrości, komplikacji czy 
konfliktów, a taki zdaje się przed nami 
rysować Karpowicz. I dalej: trudno mi 
przyjąć, że relacja miłosna obywa się 
bez potrzeby stałej obecności i że prze-
kształcanie relacji międzyludzkich (dołą-
czanie – odłączanie partnerów) odby-
wać się może swobodnie, płynnie i bez 
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obciążenia wyrzutami czy pretensjami. 
I nie sądzę, by był to jedynie, jak suge-
rują Ości, wpływ katolicyzmu. Cóż, może 
postrzegam świat bardziej dramatycznie, 
a może nie przestawiłem jeszcze Dosto-
jewskiego i Conrada na najwyższą półkę? 
Albo może – przeciwnie – wizja relacji 
międzyludzkich przedstawiona w Ościach 
wyrasta z jeszcze głębszego pesymizmu 
autora? Ów etyczny minimalizm brałby 
się wówczas z uznania, że wierność, trwa-
łość, monogamia, tożsamość związku 
uczuciowego i relacji rodzinnej nie są 
w żadnym wypadku możliwe, lepiej więc 
wszystko to sobie odpuścić i postawić 
na daleko posuniętą wolność od dru-
giego człowieka. Ości spotykają się zatem 
z Gestami jako powieścią o niemożliwości 
dotarcia do psychiki nawet tak bliskiej 
osoby jak matka. Z tego punktu widzenia 
sugestywny jest opis Norberta: „Nigdy 
nie widziała go [Ninel – W.R.] w pełni 
nagiego. Zawsze jakiś sweter, zgaszone 
światło, slipki, siku, koszulka, pilny telefon, 
gazeta. Widywała Norberta odsłoniętego, 
nigdy obnażonego. Widywała rozebranie 
każdej części jego ciała: pach, uszu, bez-
włosych wnętrz dziurek w nosie, penisa, 
pośladków (…), mimo to nie potrafiła tych 
puzzli złożyć w prostokątną całość kadru” 
(s. 171). Życiowy rozgardiasz („pilny tele-
fon, gazeta”), ale też zwyczajna niemożli-
wość całościowego spojrzenia sprawiają, 
że relacje bohaterów w Ościach bywają 
chłodne, jeśli zostają oparte na wyłączno-
ści posiadania partnerów, pozwalają zaś 
na emocjonalny rozwój, jeśli zostają uwi-
kłane w sieć zróżnicowanych kontaktów. 
Skoro bowiem człowieka nie da się ujrzeć 
w całości, to jego pełniejszy – jak sugeruje 
Karpowicz – obraz uzyskać można, wplą-
tując go w relacje z wieloma odmiennymi 
w charakterze osobami. Tym samym taka 
poligamiczna sieć stać się może także 
metodą wielostronnego poznania siebie 

samego (odbijam się tylko fragmentarycz-
nie w oczach innych, im więcej związków 
tworzę, tym lepiej rozumiem siebie).

Przejdźmy na koniec do sygnalizowanej 
wcześniej „problematyki klasowej” Ości. 
Jakkolwiek przerażająco brzmiałoby to 
określenie, czytana przez pryzmat tej pro-
blematyki powieść Karpowicza wpisuje się 
w dobre tradycje realizmu… Nie, nie socja-
listycznego, lecz zdecydowanie dziewięt-
nastowiecznego. Obraz nakreślony przez 
autora wykracza poza utarte schematy 
myślenia o klasach i ideałach społecznych, 
przy okazji przynosząc czasem zaska-
kującą, lecz chyba trafną diagnozę. Jeśli 
w Polsce – zdaje się sugerować Karpowicz 
– zachodzi rewolucja obyczajowa w duchu 
lewicowo-liberalnym, to dokonuje się ona 
przede wszystkim dzięki klasie średniej, 
a ściślej – dzięki inteligencji. I to przede 
wszystkim warszawskiej inteligencji. To, 
wydawałoby się, oczywiste, ale Ości są 
z jednej strony powieścią o postępu-
jącej emancypacji, z drugiej natomiast 
– wyraźnym ukłonem w stronę grupy, 
która okazuje się odgrywać istotną rolę 
w procesie przemian społecznych ostat-
nich lat. Ciekawe to o tyle, że w bólach 
rodząca się w Polsce klasa średnia często 
kojarzona bywa raczej ze światopoglą-
dowym centrum, co dla nowej lewicy 
oznacza w praktyce konserwowanie sfery 
publicznej w kręgu wartości tradycyjnych, 
a o inteligencji wiemy powszechnie, że 
przestała istnieć wraz z przełomem roku 
1989. Tyle że wiedza powszechna często 
bywa nośnikiem obserwacji już w danym 
momencie nieaktualnych.

Rzecz jednak w tym, że dowartościo-
wująca inteligencję diagnoza Karpowicza 
broni się o tyle, o ile pamiętamy, że mowa 
o Warszawie. To ważne zastrzeżenie, Ości 
są bowiem powieścią zdecydowanie war-
szawskocentryczną, i nie tylko dlatego, 
że odmienna, otwar ta obyczajowość 
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liberalna, którą kierują się bohaterowie, 
nie natrafia ostatecznie w fabule na żaden 
społeczny opór (pomijając w gruncie 
rzeczy niegroźne konf likty rodzinne). 
Perspektywa Warszawy oznacza także, 
że mamy do czynienia ze społecznością 
osób dobrze sytuowanych, bywających 
(często w mediach – jak Ninel), kształ-
tujących swobodnie swoje życie dzięki 
wykonywaniu zawodów bądź to kojarzo-
nych z korporacyjnym neoliberalizmem, 
bądź – zgoła ekscentrycznych (badanie 
i tłumaczenie z języków afrykańskich). 
Utrata pracy przez Maję (w instytucie 
biologicznym) nie zmienia ogólnego 
obrazu. Galeria bohaterów Ości składa się 
z ludzi sukcesu, z – dodajmy, choć brzmi 
to jak herezja – intelektualistów, którzy 
są rzeczywistą społeczną elitą. Nie chcę 
bynajmniej czynić Karpowiczowi wyrzu-
tów w duchu krytyki lewicowej, że ukazał 
zniekształcony wizerunek społeczeństwa, 
nieuwzględniający grup wykluczonych 
– podczas jednego ze spotkań autorskich 
pisarz przyznał, że opisywany w Ościach 
świat to najprawdopodobniej jedynie 
wycinek rzeczywistości, na podstawie 
którego nie da się stworzyć obrazu cało-
ści przemian i problemów społecznych 
w Polsce ostatnich lat. Chcę tylko zwrócić 
uwagę na pewien paradoks wyłaniający 
się z Ości: jeśli liberalno-lewicowe prze-
miany społeczne są możliwe, to wyłącznie 
w świecie beneficjentów istniejącego sys-
temu. Pocieszające jest to, że wśród tych 
ostatnich znaleźli się jeszcze niedawno 
„odsunięci  na boczny tor” i  „biedni” 
inteligenci (ślady tego stereotypu trafiły 
na przykład do Barbary Radziwiłłówny 
z Jaworzna-Szczakowej Michała Witkow-
skiego), zastanawiające natomiast, że 
rewolucja obyczajowa tak dobrze rymuje 
się w powieści z konsumpcyjnym hedoni-
zmem klasy średniej, widmem straszącym 
po nocach nową lewicę.

Zauważmy jeszcze ten jeden paradoks: 
koncepcje wolnego wyboru i odsuwania 
partnerów, swobodnego, uwolnionego od 
tradycyjnych obowiązków kształtowania 
relacji rodzinnych, posunięty do abso-
lutnej dyskrecji szacunek dla poczynań 
innych (nawet najbliższych osób), a więc 
wartości, które praktykują bądź zaczynają 
praktykować bohaterowie Ości, oparte są 
przede wszystkim na fundamencie przy-
jemności (erotycznej). Karpowicz bez owi-
jania w bawełnę mówi nam to, do czego 
często się nie przyznajemy: chcemy, by 
było nam dobrze, chcemy ponad wszystko. 
I dodaje: to jest dobre, w tym duchu warto 
budować rzeczywistość społeczną wokół 
nas. Ryzyko etyczne tej tezy polega jednak 
na tym, że to samo mówi przecież system, 
który nasze szczęście także chce uzależnić 
od konsumpcji i przyjemności. I, doprawdy, 
pragnienie nowego partnera przestaje się 
w tej perspektywie różnić od pragnienia 
nowego iphona. I partnera, i aparat można 
wymienić, gdy zaczynają nas drażnić. 
Czytamy wszak w Ościach o tych samych 
ludziach, którzy w sobotnie popołudnia 
z radością wędrują korytarzami ogrom-
nych galerii… Przepraszam, zapomniałem 
dodać: których widuję w sobotnie popo-
łudnia w galeriach handlowych. W końcu 
wszyscy jesteśmy mieszczanami.

Zdaję sobie sprawę, że nieco uprasz-
czam obraz relacji społecznych przed-
stawionych w Ościach, pamiętać wszak 
warto o perspektywie nowej, opartej na 
empatii etyki, o której pisałem wyżej. 
Próbuję jednak przemyśleć te miejsca 
powieści Karpowicza, które wydają mi się 
niejasne, niezdecydowane, wymykające 
się binarnym obrazom naszego życia 
społecznego, ale także te, które mnie po 
prostu niepokoją. Nie mam natomiast 
wątpliwości, że zdolność budzenia wątpli-
wości i sporów świadczy o tym, że mamy 
do czynienia z kolejną ważną powieścią 
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w dorobku autora. Ważną chociażby dla-
tego, że Karpowicz – zostawiając rejony 
wyobraźni wyzwolonej – zdobył się na 
rzecz niebywale trudną: napisanie książki 
o zwyczajności. Namysł nad nią wydaje mi 
się zawsze wart podjęcia, siłą rzeczy jed-
nak – po erupcji konceptów w obszernych 
Balladynach, skupiona na codzienności 
nowa powieść wydawać się może dziełem 
mniej pomysłowym. Całe szczęście przed 
znużeniem broni styl Karpowicza, jak 
zwykle ironiczny, skrzący się dowcipem 
i rzucanymi mimochodem sceptycznymi 
bon motami. Ot, przestrzegającymi cho-
ciażby przed tym, że „prawdziwa, żywa 
niczym srebro inteligencja umie naślado-
wać bełkot” (s. 109). A także informują-
cymi, że „udaje się jedną niekonsekwencję 
wmontować w drugą, należy tylko uważać, 
żeby mniejszą niekonsekwencję wradzać 
w większą, nie na odwrót” (s. 249-250). Kto 
wie, może to przestroga dla zbyt mocno 
grymaszącego recenzenta.

Wojciech Rusinek

Ignacy Karpowicz: Ości. Wydawnictwo 
Literackie. Kraków 2013.

Ballada 
o smutnych 
dresiarach

Przewrotnie mam ochotę ogłosić, że 
w listopadzie 2012 roku na rynek wydaw-
niczy trafiła (pierwsza) polska dresiarska 
powieść. I nie chodzi o wznowienie Wojny 
polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną 
Doroty Masłowskiej, ale o Cwaniary Sylwii 
Chutnik.

O Cwaniarach było głośno zaraz po ich 
wydaniu – huczały o nich internet (blogi) 
i tradycyjne czasopisma, gdzie większość 
recenzentów zwracała uwagę na świetnie 
sportretowaną Warszawę i na etos kobiety 
walczącej o swoje, intensywnie podlany 
genderowym sosem, bardzo w stylu Chut-
nik. Bo też historia czterech kobiet, które 
wychodzą w miasto, żeby bić mężczyzn 
(w zasadzie za wszystko: krzywe spojrzenie, 
rzucanie śmieci na trawnik, rozpychanie się 
w autobusie czy po prostu za bycie mężczy-
zną) i walczyć z nieuczciwym deweloperem 
podpalającym warszawskie kamienice, 
stwarza duże pole do interpretacyjnych 
popisów wszystkim, którzy są zaznajomieni 
z gender studies i antropologią miasta.

Celina, Halina, Bronka i Stefa – cztery 
urocze bohaterki powieści – biją, kopią, 
gryzą, uderzają z dyńki, pałkami, kastetami, 
tną nożami, aż krew tryska. A wszystko 
zgodnie z przykazaniem ogółu kobiet, 
które nastoletnia Halina (będąca w trud-
nym momencie życia – leży w szpitalu 
po próbie samobójczej, sprowokowanej 
przez inną próbę – gwałtu) słyszy od miłej 
staruszki, siostry zakonnej: „zemsta cię 
wyzwoli. Tylko zemsta, dziewczyno” (s. 62). 
Akty agresji dokonywane na mężczyznach: 
pobicia, znęcanie się, przypalanie papiero-
sem, kopanie po kroczu i przetrzymywanie 
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w bagażnikach – zostały bardzo szczegó-
łowo i dokładnie opisane. Epatowanie prze-
mocą w Cwaniarach uszło Chutnik płazem 
(bo nie wzbudziło, o dziwo, szczególnych 
kontrowersji) zapewne z kilku powodów: po 
pierwsze, chyba łatwiej czytelnikowi zaak-
ceptować postać (w dodatku kobietę), która 
z ofiary staje się katem i tłumaczy swoje 
działania wymierzaniem szeroko rozumia-
nej sprawiedliwości, po drugie zaś – nie 
można tej brutalności traktować całkiem 
serio. To raczej zabieg estetyczny, brutalizm 
w czystej i żeńskiej postaci, trochę w stylu 
filmów Quentina Tarantino (ze szczególnym 
uwzględnieniem Grind House: Death Proof 
i dylogii Kill Bill) oraz ruchu riot girl. Kobiety 
z różnych, indywidualnych, powodów czują 
złość. Szukanie źródła ich złości zmusiłoby 
rzetelnego recenzenta do przypomnienia 
wszystkich fal feminizmu, dlatego lepiej 
odpuścić. W każdym razie – złość ta bez-
pośrednio wypływa z niezgody na układ 
społeczny, w którym się znalazły i który 
chcą zmienić. Tak jak u Tarantino, złość znaj-
duje ujście w walce. Bohaterki biją, żeby 
inni (mężczyźni) wiedzieli, że mają się bać. 
W książce roi się od genderowych smacz-
ków, włącznie z historią Stefy (dziewczyny 
własnymi pięściami zmieniają jej męża, 
damskiego boksera, w warzywo, a sama 
Stefa w ciągu metamorfoz zmienia się 
z ofiary w oprawcę – rozważa dosypywanie 
trutki na szczury do zupy chorego męża) 
i ciężarnej Haliny, która czuje się dyskry-
minowana, gdy ze względu na ciążę Celina 
odradza jej udział w bójkach. Chutnik, 
jak zwykle, z ogromnym wyczuciem gra 
z feministycznymi koncepcjami, zręcznie 
wplatając w fabułę znane motywy zaan-
gażowanego pisarstwa kobiecego (ciąża, 
poród, gwałt, mądrość przekazywana 
przez starszą kobietę, macierzyństwo 
itd.). W tym świecie nie ma dobrych męż-
czyzn, bo albo umarli, albo są szaleni (jak 
Romek-ekoterrorysta i Maniek-piroman). 

Pozostałych spotka odwet. Nad wszystkim 
króluje mit powstańca warszawskiego. 
Dziewczyny jednoczą się w walce przeciw 
deweloperowi, który pali kamienice i mor-
duje ludzi w lesie. Przemykają kanałami, 
dokonują dywersji (w ostateczności koń-
czą akcję, pijąc cyjanek), aby w słusznej 
walce pokonać złego i obcego, których 
chce zniszczyć ich Warszawę. I chociaż 
taka reinterpretacja mitu powstania war-
szawskiego jest niezwykle ciekawa, a nad 
kwestiami genderowymi również warto 
się zatrzymać, to ja chciałabym się skupić 
na czymś innym.

Cwaniary są bardzo gęste – mamy tu 
bowiem kilka tematów (miasto, zemsta, 
kobiece doświadczenie), kilka głównych 
bohaterek i wielu bohaterów pobocznych. 
Czasem można stracić orientację w tym 
kalejdoskopie zdarzeń i postaci, jednak 
(pomijając fantastyczny motyw odrastają-
cego domu, który nieszczególnie pasuje 
do pozostałych) w większości przypadków 
ich dobór jest trafiony. W dodatku Chutnik 
spogląda na rzeczywistość przez niezwykłą 
soczewkę – uwagę narratora przyciągają 
nieznaczące szczegóły (opis widoku z okna 
czy zwykłych, powszednich rozmów), które 
zrelacjonowane zasłyszanym językiem, 
skradzionym idiolektem, przekształcają się 
w pełny obraz codziennego życia owych 
mniej bezpiecznych dzielnic Warszawy. 
Obraz ten jest jednocześnie niemożliwie 
przerysowany, komiksowy (poprzez bru-
talizm i absurd) oraz ciepły, codzienny, 
swojski. Z morza motywów każdy może 
wyłowić coś dla siebie, bo i cała fabuła 
składa się z mikronarracji. Wszyscy boha-
terowie mają swoje entrée – co znamy już 
z Kieszonkowego atlasu kobiet. Bohater nie 
jest więc postacią zawieszoną w powie-
ściowych czasie i przestrzeni, posiada 
własną, godną opowiedzenia, historię. 
Cwaniary są teoretycznie powieścią, ale 
poprzez nagromadzenie mikronarracji 
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przypominają raczej zbiór opowiadań. 
Oczywiście, nie formalnie, mamy wszak 
do czynienia z tekstem ciągłym, historie 
poszczególnych bohaterek (i pobocznych 
bohaterów) tworzą jednak osobne światy, 
spotykające się tylko na płaszczyźnie bez-
pardonowego lania po pysku tych złych 
mężczyzn. Cwaniary z Atlasem łączą jeszcze 
portrety kobiet. Mam czytelnicze wraże-
nie, że do portretowania potrzebny jest 
talent. Chutnik na szczęście go ma, postaci 
żeńskie portretuje bardzo trafnie i bardzo 
umiejętnie, nie zahaczając ani o banał, 
ani o klisze zaczerpnięte z „popularnej 
literatury kobiecej”. W Cwaniarach jednak, 
w przeciwieństwie do przywoływanego 
Atlasu, pojawiają się kobiety z różnych 
klas społecznych. Mamy Bronkę – kobietę 
sukcesu w idealnej garsonce, cierpiącą na 
OCM i zadającą cios miłosierdzia obcasem 
wysokich szpilek, Stefę – właścicielkę pod-
rzędnego salonu kosmetycznego, która 
zanim pójdzie na akcję, zapobiegawczo 
ściąga zupę z gazu i woła do dzieci, że wróci 
za godzinkę, oraz Halinę i Celinę. I właśnie 
Halinę i Celinę postanowiłam w tym gronie 
wyróżnić, gdyż wydają się najbardziej 
wywrotowym elementem opowieści.

Bo oto, Panie i Panowie, mamy powieść 
dresiarską (i pisząc „dresiarską”, myślę raczej 
o dresiarach niż dresiarzach). Gdy swego 
czasu, z wysokości literaturoznawczej kate-
dry na UŚ, usłyszałam, że Masłowska i Wojna 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną są 
trochę podejrzane w swoim dresiarstwie 
(patrz niedresiarski język, status majątkowy 
Silnego i reszty bohaterów oraz ich roz-
rywki), nie byłam do końca przekonana. I to 
nie recenzje i szkice o Wojnie rozwiały moje 
wątpliwości, ale właśnie Cwaniary. Gdyż 
właśnie tutaj mamy do czynienia z dresia-
rami totalnymi – które niemalże każdym 
gestem swoje dresiarstwo potwierdzają 
(włącznie z wyborem garderoby, składają-
cej się z – zapewne bazarowej proweniencji 

– dresu). Mieszkają w rozpadających się 
kamienicach, wykonują mało prestiżowe 
prace (internetowa hejterka i sprzedaw-
czyni), mają szacun na dzielni, a pytanie 
„czy masz problem?” nigdy nie jest dla nich 
neutralne. Dodatkowo, w ich środowisku 
funkcjonują mity miejskiego wojownika 
(chodzącego na ustawki, z nieodłącznym 
kijem bejsbolowym) i dobrego złodzieja, 
który nie wsypuje kolegów i z pokorą idzie 
do więzienia, by później dalej kraść. Halina 
nie ma problemu z piciem w trakcie ciąży 
i szokuje staruszki swoimi tatuażami, Celina 
zaś z chęcią obija konkurentkę, kładącą łapy 
na jej wymarzonym chłopaku. Ich zachowa-
niem rządzi istotnie dresiarska logika:

„Ile to już razy ktoś je pytał »czemu?«. Za 
co, po co, gdzie on winny, to nie on, to kto 
inny. Ale dziewczęta spokojnie wyjaśniały 
i na wszelkie wątpliwości miały odpowiedź. 
Należało się, widocznie się należało, skoroś 
w naszej kartotece wylądował. Skarg i zaża-
leń nie ma sensu kierować, a ewentualne 
bileciki zapraszające na ustawki przyjmu-
jemy tylko w ostateczności” (s. 77).

Język, którym mówią, jest doskonale 
odwzorowany z ulicy. Są w tym dresiar-
stwie bardzo autentyczne, a autentyzm 
ów wynika ze wspomnianego, ciepłego 
portretowania postaci. Wszystkie bójki, kra-
dzieże nie są efektem nudy, ale elementem 
konkretnej wizji świata, w którym można 
sobie poradzić tylko za pomocą siły.

Miasto jest ich terytorium – o nie wal-
czą i jego bronią. A dokładnie – chodzi 
o ich dzielnicę. Dresiarstwo organizuje 
przestrzeń według swoich reguł (można 
tu prz y wołać prz ykład Romka, k tór y 
– zgodnie z zasadą skłoterstwa – zajmuje 
niezamieszkałe budynki, bo wiadomo, że 
niepodpisane znaczy niczyje… a w pusto-
stanach urządza siłownie i hoduje rośliny). 
Wizyta w nieswoim (spoza swojej dziel-
nicy) kościele kończy się dla Haliny bójką 
z tamtejszymi dziewczynami. Przy czym 
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bohaterka zostaje zaczepiona tymi uro-
czymi słowy: „I co, zaciążyłaś, to myślisz, 
że wpierdolu nie dostaniesz? Jak nie oklep, 
to chociaż skrojenie z komóry i drob-
nych. Nam obojętne, możesz se wybrać” 
(s. 149). Halina idzie więc z dziewczynami 
za kościelne krzaki, aby sprawę załatwić 
honorowo, znaczy – za pomocą mordo-
bicia. Poturbowawszy parę dziewczyn, 
zyskuje szacunek i może odejść.

W tym świecie nie ma taryfy ulgowej dla 
nikogo. W interpretacji Haliny współczesne 
dziewczęta z Nowolipek „by miały kredyty, 
kupony zniżkowe w portfelu i byłyby bezro-
botnymi ze znajomością języków. Mogłyby 
również wyjechać do Londynu w celu 
zmywania lub podcierania albo bezrobo-
cenia, podobnie jak w kraju” (s. 44). Halina 
bije z furią, pomimo brzucha. Tylko zemsta 
może ją wyzwolić, a w dodatku zadawana 
przez nią przemoc zakrawa na parodię 
teorii krzątactwa Jolanty Brach-Czainy. 
Dziewczyny biją, żeby wysprzątać miasto 
z brudu, doprowadzić je do porządku. To 
dla nich czynność tak samo codzienna 
jak sprzątanie i gotowanie. Dlaczego się 
mszczą? W przypadku każdej z bohaterek 
odpowiedź jest inna, jeśli jednak chodzi 
o Celinę i Halinę, to przyczyny można by 
się doszukiwać w… melancholii. Owo 
z pozoru dość zaskakujące połączenie 
dobrze ilustruje ten fragment: „Wyszła 
z domu i od razu skierowała swoje kroki 
do babci. Usiadła u niej w fotelu i chciała 
powiedzieć o Bronce, o tym, że nie można 
się tak po prostu zabijać i że ona bardzo się 
boi, i dość ma tej śmierci, i że jeszcze chce 
walczyć, chce pokonać złego inwestora, 
który niszczy miasto. Zamiast tego się 
popłakała” (s. 205).

Cwaniary otwiera scena na cmentarzu, 
gdzie Halina zostaje przedstawiona jako 
młoda wdowa po swoim chłopaku – Antku. 
I to właśnie praca jej żałoby scala wszystkie 
inne wątki w całość. Bójki i nieuczciwy 

deweloper zdają się tylko pretekstem, 
źle ukrywaną wendetą za brutalne mor-
derstwo Antka. Następuje pewne prze-
niesienie – jak Antek zarabiał na życie 
biciem ludzi, tak Halina bije mężczyzn, 
żeby zapełnić pustkę po narzeczonym. 
Ciągle powracające wspomnienia z prze-
szłości (na przykład widok okruchów po 
niedojedzonej przez mężczyznę kanapce), 
bezruch, zawieszenie, w jakim znajduje 
się Halina, poczucie tęsknoty i braku to 
klucze doskonale znane ze studiów nad 
melancholią. W dodatku sama narracja 
jest wyczulona na przemijanie – niszczenie 
kamienic i starego porządku, zanikanie 
pamięci o powstańczej historii Warszawy. 
Obszerne fragmenty poświęcone Bronce 
i jej walce z rakiem są całkowicie niefunk-
cjonalne, jeśli powieść miałaby traktować 
tylko i wyłącznie o wściekłych kobietach 
robiących porządki z miastem i mężczy-
znami. Zafiksowanie Bronki na śmierci jej 
matki jest jasnym sygnałem, że Cwaniary 
ciążą ku melancholii (w przypadku Bronki 
możliwej do odczytania poprzez Czarne 
słońce Julii Kristevej). Ostatecznie sama 
Bronka dołącza do grona zmarłych, których 
trzeba pomścić, by ukoić poczucie straty 
(dziewczyny wspominają ją przed akcją 
przeciwko deweloperowi). Zresztą, takich 
sygnałów jest więcej – Celina co dzień 
katuje się widokiem zdjęcia z dzieciństwa, 
gdzie pozuje z ojcem i dziadkiem, którzy 
później ją opuścili. W dodatku „nie ma nawet 
narzeczonego, który by ją pocieszył. Bo on 
też umarł i zostawił” (s. 139). Postać Bronki 
trafniej może byłoby odczytywać poprzez 
pracę żałoby, ale już Celina z jej nieodna-
lezioną stratą jest przykładem melancho-
liczki. Dziewczyny jednak, wbrew wszelkim 
teoriom, transformują żałobę i melancholię 
w aktywne działanie. Przepracowują stratę 
poprzez zemstę na mężczyznach, którzy 
stają się mężczyznami w ogóle. Mężczy-
znami, którzy biją, opuszczają, umierają, 
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pozostawiając kobiety same. Każdy napo-
tkany na ulicy chłopak może oberwać, bo 
kobiety są wściekłe i muszą swoją stratę 
rozładować. Oczywiście, znajdą się tezy 
przeciwko takiej interpretacji, jednak splot 
wściekłości i melancholii jest w Cwaniarach 
nie do przeoczenia.

Cwaniary nie są więc banalną powie-
ścią, inspirowaną brutalizmem i amery-
kańskim kinem, jak mogłoby się zdawać. 
I jeśli pozwoliłam sobie na wstępie nazwać 
książkę Chutnik „pierwszą polską powieścią 
dresiarską”, to nie było to zagranie efekciar-
skie. Cwaniary są o wiele bardziej dresiarskie 
niż Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czer-
woną, bo przywołują obraz dresiarza, który 
doskonale znamy – nie mieszka on w domu 
obitym sajdingiem, ale w rozpadającej się 
kamienicy przy ulicy, przez którą strach 
przechodzić. Paraduje w dresie, kradnie 
i bije (nie) bez powodu. Taka Ala z Wojny 
nawet by na warszawskich chłopaków nie 
spojrzała – dla ludzi z zewnątrz, spoza ulicy 
i spoza dzielnicy są oni groźni i straszni, 
jednak dzięki narracji można zobaczyć inne 
oblicze dresiarza: dresiarza-powstańca, 
walczącego o swoje miasto, i dresiarza-
melancholika, który zmaga się ze swoją 
stratą. Co prawda, smutna dresiara w ciąży, 
kopiąca mężczyzn w krocze, jest równie 
przerysowana jak Natasza Masłowskiej, ale 
mimo to (dzięki kamieniczno-ustawkowym 
dekoracjom) o ileż bardziej przekonuje!

Kinga Kasperek

Sylwia Chutnik: Cwaniary. Świat Książki. 
Warszawa 2012 [seria „Nowa proza 
polska”].

Kryminalny 
Lublin

Fundamentalna, przełomowa i fascy-
nująca monograf ia Marcina Zaremby 
Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa 
reakcja na kryzys (2012) ukazuje społeczne, 
psychologiczne i etyczne skutki drugiej 
wojny światowej. Ujawnia obraz społe-
czeństwa zatomizowanego, podzielonego, 
psychicznie i moralnie okaleczonego, 
zdeprawowanego. Najnowsza powieść 
Marcina Wrońskiego mogłaby stanowić 
znakomitą ilustrację do rozpoznań war-
szawskiego historyka. Przynosi bowiem 
wizję świata, który jeszcze nie otrząsnął 
się z wojennego chaosu i anarchii, świata 
przesiąkniętego knajacką mentalnością.

Pogrom w przyszły wtorek trudno zali-
czyć do literatury Holocaustu. Shoah 
nie znajduje się w centrum opowieści 
Wrońskiego. Los Żydów w czasie okupacji 
to jednak istotny punkt odniesienia. Choć 
nie stanowi ona przedmiotu szczegól-
nych zainteresowań narratora, kryminalna 
zagadka śmierci kolejnych osób jest powią-
zana z okupacyjnym szmalcownictwem 
i antysemityzmem. W tym znaczeniu 
Shoah determinuje przebieg akcji i dzia-
łania bohaterów, rzutuje na ich decyzje, 
łączy i wyjaśnia poszczególne motywy. 
Bez kontekstu, jaki wnosi Holocaust, nie 
byłoby intrygi kryminalnej. Więcej zdra-
dzić nie możemy, odebralibyśmy bowiem 
przyjemność lektury.

Jedną z największych zalet Pogromu 
w przyszły wtorek jest niezwykle suge-
stywnie i skrupulatnie zrekonstruowany 
pejzaż powojennej codzienności. Wroński 
umie stworzyć ciekawą atmosferę, mocno 
zapadającą w pamięć. Lublin we wrześniu 
1945 roku (a więc w czasie, w którym 
toczy się akcja Pogromu w przyszły wtorek) 
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to miasto w takim samym stopniu opano-
wane przez oddziały NKWD oraz wciela-
jących w życie ich metody ubowców, co 
lokalny element przestępczy. Ten ostatni 
jest najróżniejszej proweniencji – obok 
szmalcowników i osób, które w czasie 
okupacji dorabiał y się na żydowskim 
nieszczęściu,  mamy przedwojennych 
złodziei,  paserów, handlarz y złotem, 
walutą oraz wszystkim, co przynosi zysk 
i na czym można się wzbogacić (choćby 
sprzedaż po horrendalnych cenach bra-
kujących leków). Wszyscy oni próbują 
sobie znaleźć miejsce w nowej rzeczywi-
stości. W przeciwieństwie do komisarza 
Zygmunta Maciejewskiego (początkowo 
zagubionego) mają bardzo dobre roze-
znanie w rządzących nią mechanizmach. 
Te zaś przypominają zasady obowiązu-
jące „za Niemca”. Wygrywa ten, kto ma 
za sobą argument siły i sprytu. Nikogo 
to nie dziwi. Zmienili się tylko ci, którzy 
aktualnie władzę sprawują. Sutenerów, 
rzezimieszków, drobnych złodziei, spe-
kulantów polityka jednak nie interesuje. 
Jak stwierdza jeden z nich – interesy 
idą teraz nawet lepiej niż wcześniej, za 
sanacji. Oczywiście przemiany polityczne 
– tak jak Zagłada – stanowią trudny do 
wyrugowania komponent kryminalnej 
intr ygi,  ale myliłby się ten, kto ocze-
kiwałby po k siążce Wrońskiego opo -
wieści o pierwszych miesiącach wojny 
domowej z czarno-białymi charakterami. 
Wprawdzie autentycznymi oprawcami 
są tu głównie ubowcy i kryminaliści, ale 
żołnierze podziemia też nie są bez winy. 
Przy czym, co może zaskakiwać, u Wroń-
skiego antysemityzm wśród milicjantów, 
„bezpieczników” i przedstawicieli komu-
nistycznej administracji nie jest rzadkim 
zjawiskiem. I „krajowi”, i „moskiewscy” 
komuniści niewiele odbiegają pod tym 
względem od najbardziej  radykalnej 
prawicy z lat trzydziestych.

Wroński por tretuje tużpowojenny 
Lublin w stylistyce przypominającej kino 
noir.  Jest wszak że jedna podstawowa 
różnica. Zamiast ulic zachodnich metro-
polii, nowoczesnych, rozwiniętych, ale 
skrywających pod powierzchnią pod-
ziemny półświatek, mamy ruiny i powsta-
jące na nowo miasto – nie tyle zresztą 
w wymiarze architektonicznym, ile spo-
łecznym. Proces odbudowy nie dokonuje 
się wszakże na fali znanego z dziejów 
stolicy entuzjazmu, nikt tu też nie fetuje 
wyzwolenia i zwycięstwa nad hitlery-
zmem. Może lepiej powiedzieć, iż jest to 
miasto gnijące. Oto charakterystyczne dla 
Wrońskiego opisy: „Knajpa parszywiała 
na równi z miastem (…)” (s. 97), „Wolność 
nie tylko śmierdziała. Również wyglądała 
wstrętnie. Ze wzgórza, na którym stało 
od wieków coś w rodzaju garsoniery pol-
skich królów, a od dwunastu lat więzienie, 
w miejscu dzielnicy żydowskiej Maciejew-
ski widział nawet nie ruiny, ale ceglaną 
pustynię. Pod jedynym dającym tu cień 
fragmentem muru (…) trzej mężczyźni 
umilali sobie letnie przedpołudnie flaszką 
bimbru” (s. 29). Tego typu passusy poja-
wiają się u Wrońskiego co jakiś czas, nie 
pozwalając zapomnieć, w jakim świecie 
żyją bohaterowie jego prozy.

Z konwencją noir ma też sporo wspól-
nego ciekawie ukazana osoba głównego 
bohatera – przedwojennego policjanta 
Zygmunta Maciejewskiego (kluczowej 
postaci w kilku poprzednich kryminałach 
Wrońskiego). Komisarz nie jest jednak – jak 
w tradycyjnym kryminale – krystalicznie 
czysty. Nie przekracza oczywiście pewnych 
granic moralnych, może nawet niekiedy 
bardziej udaje twardziela i bezwzględnego 
typa niż nim jest, ale choćby praca w Kripo 
(Kriminalpolizei) ujmuje nieco jego świe-
tlanej postaci. Dzięki temu wszakże Macie-
jewski zyskuje na autentyczności, a przede 
wszystkim nie kontrastuje z dwuznaczną 
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moralnie atmosferą Lublina. Dobrze wtapia 
się w tło. Co równie ważne, Wroński – jak 
jego bohater – nie wierzy w całkowicie 
szczęśliwe zakończenia. Są nieżyciowe, 
nieprawdziwe.

Powiem wprost – kryminał to nie jest 
gatunek bliski moim czytelniczym prefe-
rencjom. Nigdy nie był w stanie zawładnąć 
moimi wyborami lekturowymi. Nie pojmuję 
również współczesnej fascynacji krymina-
łem. Mimo to muszę przyznać, że Pogrom 
w przyszły wtorek to porcja dobrej literatury, 
dla której nie żal czasu spędzonego na 
lekturze. Być może dlatego, że Wroński 
nie tylko sprawnie opowiada, ciekawie 
prowadzi intrygę, lecz także oferuje sporo 
niebanalnej prawdy o rzeczywistości powo-
jennej Polski. Może właśnie dlatego, że nie 
ma ona miłego wyglądu.

Sławomir Buryła

Marcin Wroński: Pogrom w przyszły wtorek. 
Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2013.

„Mgły zaimek” 
i puste żądania

Dniało na dnie mnie lecz wciąż nie jest widno

Tomasz Pułka: Maluch, s. 16
1. Lekturę Cennika Tomka Pułki kończę 

niewyszukanym, ale nieustępliwym pyta-
niem: co z tym niby teraz zrobić? Nieustępli-
wość tego pytania nie wynika z, powiedzmy, 
zawiedzionych oczekiwań (bo to świetna 
książka) ani ze szczególnego zaskocze-
nia (Pułka kontynuuje tu dawne wątki), 
a bardziej ze swego rodzaju czytelniczej 
bezradności, którą wywołują różne, czasem 
przeczące sobie aspekty tego tomiku.

2. Pierwszy i podstawowy, najbardziej 
oczywisty rodzaj bezradności – zaprogra-
mowanej zresztą przez poetę – jest związany 
z bełkotliwością niektórych wierszy. Pułka 
już zdążył przyzwyczaić swojego czytelnika 
do niejasności, hermetyzmu, bardziej lub 
mniej radosnej, bezsensownej paplaniny; 
zdążył nawet nazwać to działanie gatun-
kiem wiersza dezinformatywnego. Jednak 
w Cenniku, w wierszach takich jak Przewóz 
przepisów, Hipertłustość, Dywidenda czy 
Chmielewski, idzie chyba dalej niż w tomach 
Mixtape (2009) czy Zespół szkół (2010), gdzie 
bełkot stawał się rodzajem amorficznej 
masy, z której wyłaniał się błyskotliwy afo-
ryzm, zaskakująca jasnością gnoma, czasem 
nagła, spójna opowieść. W Cenniku rzecz ma 
się nieco inaczej – jeśli coś w bełkocie wydaje 
się znajome czy „sensotwórcze”, to jest to 
składnia: teksty wyglądają, jakby mogły 
coś znaczyć, jakby strukturalnie odnosiły 
się do jakiejś rzeczywistości. To wrażenie 
wywołuje skojarzenie ze stosowaną przez 
oulipijczyków, a u nas na przykład przez 
Andrzeja Sosnowskiego, metodą s + 7 (za 
Oulipo Compendium: „metoda wynale-
ziona przez Jeana Lescure’a, polegająca na 
zamianie każdego rzeczownika w tekście 
rzeczownikiem, który występuje siedem 
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pozycji dalej w wybranym słowniku”). Nie-
uzgadnialne ze sobą obiekty pozostają 
w pewnych określonych stosunkach na 
mocy tym wyraźniej widocznych więzów 
syntaktycznych (podobne wybicie grama-
tyki ostatnio można było dostrzec w Sile 
niższej [full hasiok] Konrada Góry, którego 
z Pułką łączy też skłonność do używania 
rzadkich, archaicznych, „niemodnych” wyra-
zów). Wrażenie (mylne, lecz silne), że została 
zastosowana metoda s + 7 (że tekst kiedyś 
coś znaczył, że mógłby coś znaczyć), można 
uzupełnić innym: wrażeniem, że śledzi się 
czyjeś spojrzenie, które – z jakiejś przyczyny 
– spóźnia się lub przesuwa i w starej, zastałej 
strukturze umieszcza nowe obiekty (mie-
libyśmy zatem do czynienia z nałożeniem 
planów, powidokiem czy ze swego rodzaju 
paralaksą – zjawiskiem i figurą zajmującą 
Pułkę już wcześniej). 

3. Zjawisko paralaksy (czyli widocznej 
zmiany pozycji obserwowanego obiektu, 
spowodowanej przesunięciem się obser-
watora) w poprzednich książkach służyło 
Pułce (między innymi) do opowiedzenia, 
naszkicowania modusu istnienia podmiotu 
tej poezji. Niektóre z wierszy z poprzednich 
tomów opowiadały o istnieniu poprzez 
„przepisywanie się” – z czasu do czasu, 
z miejsca do miejsca; ciągłość obecności 
wynika tu zatem z pokonywania swoistych 
uskoków perspektywy (paralaks właśnie).

W Cenniku przenoszenie, przepychanie 
samego siebie z teraz do potem obrazo-
wane jest użyciami słowa „podczas”, jak we 
fragmentach:

to nie siedzi we mnie

tylko „podczas siebie” (s. 6)

lub

tymczasem podpis okrąża wieżę „podczas” 

(tak wiem) gdy chce się nam siku (s. 10)

W wierszu otwierającym tom znaleźć 
zaś można wersy:

gdy chcę lekceważyć zamiast być przed 

czasem, gdy na siebie czekam (s. 5)

W efekcie w Cenniku jeszcze chyba 
mocniejsze jest wrażenie, że istnieć to 
w gruncie rzeczy czyhać na samego siebie, 
towarzyszyć światu, będąc jego czasem 
(świat zdarza się „podczas” nas; my zda-
rzamy się „podczas” świata). Tę nieuchwyt-
ność (czy bardziej ciągle ponawiane próby 
uchwycenia) Pułka przepięknie określa 
„materią, o której tylko mgłym zaimkiem”; 
„mgłość” udziela się też czytelnikowi, 
zostawia go w niepewności, gdzie miałby 
zastać mówiącego (skoro mówiącemu 
zastać samego siebie tylko się zdarza). 
Coś podobnego wyraża stosunek do ciała 
obecny w tych wierszach. W tomie Zespół 
szkół mechanice ciała poświęcony był 
dziwny, lecz przykuwający uwagę utwór 
Abrewiatura,  skonstruowany jako ciąg 
bezsensownych zdań z nawracającymi sło-
wami: nożyce, bungalow, gildia, randkują, 
matka, monitor, ale też: ręce, głowa, nogi. 
Te ostatnie zostają zebrane w nieoczekiwa-
nie jasnych strofach: 

„zauważyłem że skupiamy się na rękach 
zaniedbując nogi ręce chcą pocieszyć stopy 
lecz rzadko sięgają przez swe wysokie sta-
nowisko często nie mogą pomóc łapią więc 
za głowę wyrażając żal zauważyłem że ręce 
trzymające głowę nie wyrażają żalu a chcą 
jedynie jeszcze bardziej się wywyższyć 
stopy są wpierw smutne lecz później rogo-
wacieją i nie niosą już tam gdzie prowadzi 
głowa” (s. 9-10).

W Cenniku w puencie wiersza Adresy 
zapisu czytamy: „Zrób ukłon wbrew sobie. 
To nadgarstek i pięta trzymają poruszanie” 
(s. 11). Gdzieś w tle słychać komendy trenera 
mowy ciała, który uczy pewnego, dyna-
micznego chodu: „pięta, pupa, twarz, pięta, 
pupa, twarz”. Taki właśnie pacynkowy, 
lalkowy obraz „władzy nad ciałem” płynie 
z niektórych wierszy Pułki: część A pociąga 



   127

3 (93) 2013

B, która przenosi ciężar na C itd. Widać tu 
wyraźnie problem, który zajmował poetę 
w poprzednich tomach, relacji „siebie 
z sobą”, odnoszenia się do siebie samego 
jako niejasnego podziału w tożsamym; 
zapętlenie. Jak w wierszu Miły kawałek: 

(…) Jeślibym musiał

w tym momencie przyznać, co skłoniło

mnie do całej reszty – wskazałbym siebie.

2.

Jeślibym już chciał wskazać siebie,

musiałbym użyć fragmentu „siebie”. 

Nie wiem, czy gramatyka to przewidziała.

(…) (s. 19)

Fizycznie i gramatycznie podmiot pozo-
staje zatem tak samo „skokowy”, trochę jak 
w animacji, w której brakuje klatek. Idea 
samozwrotności u Pułki staje się komik-
sowo obrazowa.

4. Nowa książka Pułki zostawia czytel-
nika bezradnym jeszcze z jednego, ponie-
kąd pozapoetyckiego, powodu. W Cenniku, 
po raz pierwszy chyba, poeta podjął temat 
„powinności poezji”, pojawiły się wiersze 
autotematyczne (Kochana liryko), a nawet 
manifest (Manifest dobrodzieja). W tym 
drugim czytamy:

„Postulujemy odejście (wejście) od (do) 
»możliwości«, rozumianej jako zbiór (wybór) 
gramatyk niedopasowanych do siebie. 
Stoimy przed białym sześcianikiem zawie-
szonym w przestrzeni, który można ująć (!) 
w dłonie i potrząsać do woli – wówczas sły-
chać, że wewnątrz czeka niespodzianka (?). 
Problem języka (?), tego, którym w tej chwili 
dysponujemy (?), polega na niemożności 
odarcia przestrzeni z okalających ją ram. 
Eksploatowanie metafory prowadzi do jej 
źródła, z którego – owszem – można się 
napić, lecz pozostaje (!) przeczucie, że ktoś 
wcześniej naszczał do wypełniającej (?,!) 
go rzeki, gdzieś w ujściu (?), początku. 

(…) Z kolei – praca z podmiotem utknęła 
w martwym punkcie. Sęk osobowości nie 
daje się ociosać; należałoby głośno dmuch-
nąć, by wypadł i turlał się po podłodze. (…) 
Słowo czuje się źle przez kubraczek, w jaki 
jest ubrane. Mówiąc (?) »słowo« o »słowie« 
popierdujemy jak klasycy, bojący się opu-
ścić mieszkanie, by nie narobić wstydu. (…) 
Wiersz jest gałęzią, którą można podnieść 
i rzucić psu na aport. Przyjmować i odrzu-
cać idee; być psem i kością poezji – oto, 
czego trzeba” (s. 32-33).

Trochę obrazoburczo, trochę party-
zancko, Pułka jednocześnie bawi się pew-
nym dyskursem i na poważnie się w nim 
wypowiada – po swojemu szukając dosłow-
ności i ją postulując, nadając abstrakcjom 
materialny kształt i wołając o materialność 
wiersza. Namnożenie znaków zapytania, 
poza sygnalizowaniem krytycznego scep-
tycyzmu, również oddaje coś, co dla Pułki 
było i miało być funkcją liryki, a co w wier-
szu Kochana liryko formułował tak:

Gdybyś zdjęła powinności i wymyła nerwy,

obserwując drżenie między akcentami

– tu zęby trafiają na grudkę krajobrazu –

łykanymi na czczo z okruchami lustra,

mogłabyś wyznaczyć się do odpowiedzi i

udzielić mi pytań, jakie tobą stawiam,

gdy chcę lekceważyć zamiast być przed

czasem, gdy na siebie czekam (s. 5).
 
Wiersz nie jest zatem odpowiedzią na 

żadne uprzednie pytanie, sam jest pyta-
niem, i to nie uprzednim, a współczesnym, 
formu(łu)jącym się w czasie pisania/czyta-
nia. Poezja jako kwestia, kwestionowanie 
i kwestionariusz. A może nawet kwesta. 

Nowy, metapoetycki wątek w twórczo-
ści Pułki pozostawia czytelnika bezradnym 
z przyczyn tak zwanych pozapoetyckich. 
Manifesty, powinności – to wszystko myśli 
skierowane w przyszłość, wyznaczające 
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kierunek, zapowiadające coś, a Cennik to 
książka wydana pośmiertnie – Tomasz Pułka 
zginął tragicznie w lipcu zeszłego roku, 
utonął w Odrze. Jego manifest to przez 
przypadek, przez tragiczny wypadek, pod-
sumowanie czegoś, co przecież nadal było 
– fascynującą, zaskakującą – zapowiedzią. 

5. Odrębnie będzie omówiona Ukraina.
6. Ukraina to cykl dziesięciu wierszy, 

nieregularnie ułożonych w tomie. Oparte 
na prostych obserwacjach czy anegdotach, 
zaskakują nieoczekiwaną jasnością, kla-
rownością, czystym liryzmem. Jak w ostat-
nim utworze z cyklu (zaczynającym się, 
zauważmy, od wyrazu pewnej bezradności):

Nie do końca wiem jako to opisać:

Dzieci przy grobie. To w czerwonej 

kurtce puka w tablicę, to z drugiej

strony spokojnie pyta – „Kto tam?” (s. 47).

7. Niemal wszystkie wyżej poruszone 
wątki i problemy można znaleźć w naj-
piękniejszym może wierszu z Cennika, czyli 
Blendzie:
Moje oczy są w coraz to gorszym stanie.

Nie chodzi o wadę, nie mówię o jaskrze.

Kiedy wieszam pranie i na siebie patrzę

– moje oczy widzą codzienne umieranie

jeszcze pojedynczego ciała, bo jeszcze

się mieszczę w tej warunkującej rozstanie

powłoce z papieru zwilżonego śliną.

Nasze łodzie się miną (grymas uśmiechu),

nasze łodzie się mienią (brokat i cekiny).

Opowieść o kolorze, który zgubił znaczenie

– piękne mówienie, zdrobnione do „rozmówka”

na kursie języka, najlepiej angielskiego.

Przecież nie dostrzegą różnicy w zapisie.

Moje oczy są w coraz, coraz to gorszym 

stanie. Kiedyś były tylko „smutne”, 

teraz to jest „rozpacz”. To nie siedzi 

we mnie, tylko „podczas siebie”. Taki 

akt własności, żeby był czasownik. Taki 

akt własności, żeby przyjąć gości i 

częstować ciałem (idea chrześcijaństwa 

to przejście z „szukałem” do jesień

widocznego na murach). „Która jest? ” Tak, 

to tutaj. „Mam nadzieję, że zdążę.” Bardzo

ładne miejsce. „Dziękuję.” Proszę się rozgościć 
(s. 6).

Pier wsze dwie strof y unaoczniają 
podzielność podmiotu,  warunkującą 
możliwość „odnoszenia się do siebie” 
– umierające ciało, które „trzyma się na 
ślinę”, które „trzyma się papierosa”, by się 
nie rozpaść, trzyma się razem jak tytoń 
okręcony bletką, ale by to o sobie powie-
dzieć, musi, na przykład, wydzielić z siebie 
swoje oczy. Dalej pojawiają się słowa 
w „kubraczkach słów” (w cudzysłowach) 
– „rozpacz”, „smutek” – etykiety do umow-
nego określania różnych stanów, kolejnych 
stanów, w których zjawia się podmiot. 
Rozpad ciała nabiera chrystologicznego 
sensu; gościnne dzielenie się skutkuje 
rozproszeniem, w którym można się roz-
gościć.  Początkow y porządek niemal 
dwunastozgłoskowca rozpręża się, rymy 
przechodzą do środka wersów, na koniec 
zostaje bełkot „rozmówek”, dialog mijany.

Blenda to jasna, najczęściej metaliczna 
płachta służąca fotografom do odbija-
nia światła w stronę fotografowanego 
obiektu. Blenda to też ślepe okno. Oślepić 
i oślepnąć. 

Marta Koronkiewicz

Tomasz Pułka: Cennik. Wydawnictwo 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
i Centrum Animacji Kultury. Poznań 
2012. 
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Pamięć  
(nie)przekupna

W Zapisanym – najnowszym, już nagra-
dzanym tomiku Julii Hartwig – swoista 
ekonomia pamięci opiera się na zasadzie 
mówiącej o tym, że za zachowanie prze-
szłości płaci się słowem poetyckim – w ten 
sposób staje się ono podstawową walutą. 
Zapis to zapłata lub szansa na utrwale-
nie tego, co zobaczone, doświadczone, 
przeżyte. Hartwig podchodzi do słowa 
poetyckiego tak, jak przystało na absol-
wentkę klasycznej szkoły poetyckiej. W jej 
tekstach dominuje przeświadczenie, że „nie 
zapisać” oznacza „nie zapamiętać”, czyli nie 
umożliwić ponownego zaistnienia, a więc 
– i to ma już wydźwięk etyczny – nie ocalić. 
Liryk otwierający zbiór głosi: „niezapisane 
/ wspomnienia więdną / jak nieuprawiany 
ogród / wszystkie te pytania / zostały bez 
odpowiedzi / i te ciemne dni / i wszystkie 
te błyszczące jeszcze w słońcu / szczątki 
niezapisanej mowy” (s. 5).

Poetka zatem po raz kolejny przystę-
puje do pracy pamięci, praktykowanej 
właściwie w całej twórczości, a szczególnie 
intensywnie od początku lat dziewięćdzie-
siątych. W Błyskach (Warszawa 2002) pytała 
retorycznie: „Co robisz? / Pielę wspomnie-
nia” (s. 10). Najnowszy tom żyje (między) 
wspominaniem i zapominaniem. O takiej 
dialektyce, a zarazem elegijno-nostalgicz-
nej tonacji utworów świadczą już same 
incipity (tym razem autorka sporadycznie 
stosuje tytuły): *** [To co przeżyliśmy razem], 
*** [Jest w tobie wszystko], *** [Co to za czas], 
*** [Jest chwila kiedy widzimy], *** [Przez 
lata], *** [Minęło], *** [Czasy nastały], *** 
[Wracamy umierać], *** [Wszystko było], 
*** [Odchodzą], *** [Ile straconych dni], *** 
[Odchodzisz z krainy kwiatów]. Jak widać, 
w Zapisanym Hartwig z właściwą sobie 

konsekwencją podejmuje się ogrodniczych 
czynności, nawet jeśli towarzyszą im uczu-
cia smutku, żalu, samotności, melancholii.

Pociechą może być wizja „pamięci nie-
przekupnej” (s. 6), opartej na niepewnym, 
ponieważ podważanym w innych tekstach, 
założeniu, że to, „co niewymowne przecież 
pozostaje” (s. 6). Zastanawiające jest jednak, 
że autorka w wierszu, w którym marzy 
o takiej formie pamięci, stosuje mechanizm 
przypominający substytucję. O mowie pisze 
w taki sposób, w jaki określa się potocznie 
pamięć i wspomnienia. Kontekst leksykalny 
otwiera możliwość przekupienia pamięci 
i zastąpienia jej słowem: „kim jesteś kto przy-
wrócił mi głos” (zamiast: pamięć); „wróciła od 
lat uśpiona mowa” (zamiast: wspomnienia).

Klasyczna poetka ma jednak wątpliwo-
ści charakterystyczne dla… lingwistów. 
W następnych wersach rodzi się bowiem 
niepewność, czy mowa poetycka nie jest 
– powiedzmy – banknotem fałszywym: „czy 
potrafi sprostać / prostocie i zawikłaniu / 
czy okaże się wiarygodna” (s. 6). Ponadto 
niepokoi problem jej adekwatności, zwłasz-
cza w stosunku do ludzkich przeżyć: „to 
co wewnętrzne – nieznane / i sprzeczne 
z wypowiedziami / klarownym językiem” 
(s. 5). Czyżby zatem autorka, której od lat 
przypisuje się maksymalizm poznawczy, 
mistrzostwo eleganckiej, wręcz dostojnej 
formy oraz klarowność będącą wyznaczni-
kiem tej estetyki, zaczęła we wszystko to 
wątpić? Jeżeli tak, to trzeba dodać, że stano-
wiłoby to kontynuację interesującego pęk-
nięcia, które w tomiku Gorzkie żale (Kraków 
2011) dostrzegł Tomasz Mizerkiewicz. Krytyk 
wskazywał bowiem na zawarte w nim 
sygnały zwątpienia w medium języka, także 
w jego zdolności uobecnienia dawnych 
spraw i osób (T. Mizerkiewicz: Podwójny żal, 
podwójna radość. „Nowe Książki” 2011, nr 11). 
W moim odczuciu Zapisane podtrzymuje 
ten skomplikowany stosunek do słowa. 
Zapewne nie na próżno Hartwig przywołuje 
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fragment Księgi Koheleta o męczącym 
słowie i marnej mądrości. Być może tym 
domniemanym zachwianiem wiary w język 
oraz świadomością istnienia bogactwa 
doświadczeń trudnych do pojęcia i zwer-
balizowania dałoby się tłumaczyć liczne 
nagromadzenie leksyki o pierwszym czło-
nie „nie-”: „niezapisane”, „niewymowne”, 
„niewypowiedzialne”, „nieznane”, „niezro-
zumiałe”, „nierozwiązane”, „niespodziana”, 
„nieoczekiwane”, „nieuczestniczenia”, 
„niezamieszkała”, „nieobecne”, „nierzeczy-
wiste”, „nierozpoznane”, „niewidzialne”, 
„niewiadome” – ograniczam się tu do kilku-
nastu przykładów z naprawdę długiej listy. 
Krytyka literacka bardzo chętnie podkreśla 
typowe dla poezji starych mistrzów branie 
artystycznej odpowiedzialności za świat, 
rzetelne spłacanie mu długu. Tom Zapi-
sane daje powody, by przypuszczać, że nie 
jest to zadanie łatwe. Napotykamy takie 
oto komentarze: „źródło przeszłości jest 
głęboko skryte / gdybyś wiedział do kogo 
mówisz / może mówiłbyś inaczej” (s. 9), 
„wyczerpywały się resztki dawnych słów / 
byliśmy zawstydzeni / i upokorzeni” (s. 8), 
„a może zapomniałam słów prawdziwych 
/ może zapomniałam słów objawionych” 
(s. 25), „Pisanie słów nieważkich” (s. 29), „Ile 
straconych dni / Bez zachwytu bez dziękczy-
nienia czy nadziei / martwe postoje czasu / 
(…) nijakość / poezja w stanie podejrzenia” 
(s. 39) – ostatni wers może nasuwać skoja-
rzenie ze słynnym rozpoznaniem Janusza 
Sławińskiego o języku w stanie podejrzenia. 
Była to jednak oczywiście cecha pisarstwa 
lingwistycznego, nie zaś szkoły klasycznej. 
Tym bardziej frapujące są wyznania poetki.

Ciekawie Hartwig opisuje proces powsta-
wania liryki: „Z obcości nie z bliskości rodzi 
się wiersz / dopuszczasz do siebie obcego 
/ który chce dojść do głosu / dopomina się 
tego nieustępliwie / i będziesz musiał się 
zmierzyć albo ustąpić albo się sprzymierzyć 
/ choć obaj wiecie / że ze sprzeczności 

wynika to co wieczne” (s. 7). Wiara w wiecz-
ność sztuki ma proweniencję klasyczną, 
ale o akcie tworzenia pisze się językiem 
konfliktu. Nie wiadomo do końca, czym 
miałoby być owo obce – czy chodzi o treści 
nieuświadomione (w liryku pojawia się 
motyw wnętrza ciemności), czy o rzeczywi-
stość zewnętrzną, materię języka, czy raczej 
o inspirację innymi tekstami. W związku 
z ostatnim przypuszczeniem w ypada 
dopowiedzieć, że w wierszu faktycznie 
oddaje się głos innemu – prowadzony jest 
bowiem dialog zarówno z autorem Myśli: 
„Nie miejcie nam za złe braku jasności / bo 
właśnie to wyznajemy – mówi Pascal” (s. 7), 
jak i – poprzez autocytat – z własną liryką.

Zjawisko intertekstualności jest charak-
terystyczne dla całego tomu – pełno w nim 
aluzji, parafraz i cytatów odsyłających zwykle 
do źródeł dobrze już znanych w pisarstwie 
Hartwig, na przykład do opowieści biblij-
nych, twórczości Dantego, Cypriana Kamila 
Norwida, tłumaczonego i ukochanego 
przez poetkę Guillaume’a Apollinaire’a oraz 
filozofii Emmanuela Levinasa, a także do 
innych sztuk (dzieła Giovanniego Battisty 
Piranesiego). Sądzę, że można się pokusić 
o interpretację w duchu Wolfganga Isera, 
uznając to za sposób ocalania przeszło-
ści i współtworzenia pamięci kulturowej. 
Niewykluczone, że funkcję mnemoniczną 
ma również powrót do własnych wypowie-
dzi. W tomiku Zapisane Hartwig nie tylko 
przedrukowuje swoje starsze wiersze (na 
przykład …To co się dzieje z tomu Nie ma 
odpowiedzi), lecz także namiętnie powtarza 
poszczególne frazy. Powtórzenie takie 
może zachodzić nawet w sąsiadujących ze 
sobą wierszach: „miejsca i obrazy czekają 
na swoje zaistnienie” (s. 13) oraz „miejsca 
i obrazy czekały na swoje zaistnienie” (s. 14) 
– w tym przypadku zachowano różnicę 
temporalną, co prowadzi do multiplikacji 
semantycznej. Cyrkulacja następuje także 
między tomami. Z licznych, choć mniej 
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oczywistych, ponieważ graficznie nieozna-
czonych przykładów: fragment wiersza 
mówiącego między innymi o stracie i uho-
norowaniu powrotem („Po to dane nam 
jest słowo / którym próbujemy dosięgnąć 
umarłych” – s. 36) sam powraca niczym, 
nieco tylko zniekształcone, echo passusu 
A może – utworu zawartego w Gorzkich 
żalach (s. 7). Oba wiersze ponownie tematy-
zują magiczną rolę słowa i pamięci, oscylu-
jąc na granicy wiary i niewiary w nią.

W zbiorze Zapisane świat skonstruowany 
jest na podobnych prawach jak w książ-
kach wcześniejszych. Determinuje go 
zasada, którą niegdyś Adrianna Szymańska 
nazwała symultanicznością ontologiczną. 
To, że w tekstach Hartwig zadomowiły się 
zjawy przeszłości, zauważono już dawno. 
Autorka Bez pożegnania zmaga się z nimi 
po raz kolejny. Duchy nawiedzające Zapi-
sane przybywają, by zaświadczyć o swoim 
istnieniu (…Wychodzi na światło), lub są 
celowo przyzywane (oczywiście za pomocą 
magicznego słowa), by sprzyjać tym, któ-
rzy pozostali (Siła i słodycz). Szczęśliwie, 
można je oswoić: „Nie unikaj nieżyjących 
już przyjaciół / zaklętych w książki i listy 
/ to szczątki zapomnianej mowy czasu / 
którą odkrywasz na nowo” (s. 12) – czytamy 
w wierszu …Radości, utworze, który ze 
względu na tytułową radość z kontaktu 
ze śladami przeszłości wzbudza asocjację 
z lirykiem Radość z poprzedniego tomiku.

Ponownie mamy okazję zaobserwować, 
że pamięć funkcjonuje w tej twórczości 
jak wehikuł czasu, a modlitewna prośba 
lub poetyckie zaklęcie potrafią przywołać 
to, co nieobecne. Niekiedy zdarzają się 
powroty wręcz idealne, powroty dokładnie 
tego samego: „ten widok utrwalony na 
zawsze / wystarczy wypowiedzieć zaklę-
cie / a pojawia się bez omyłki ten sam” 
(s. 38). Przywołać przeszłość, skłonić ją do 
momentalnego zaistnienia, mogą także 
– na wzór sentymentalno-romantyczny 
– drobne impulsy: echo, szum drzew, resztki 

przedmiotów (jak w wierszu …Słuchajcie 
jak echo śpiewa). I chociaż skłaniają one 
również do refleksji nad własną, przyszłą 
nieobecnością, wynikającą z oczywistego 
faktu kruchości ludzkiej egzystencji, jed-
nocześnie stają się furtką do chwilowego 
uobecniania, do swoistego „w ciemności 
zaświecenia” – i w tym właśnie Hartwig 
znajduje ukojenie.

Bywa również odwrotnie – powroty do 
miejsc niegdyś zadomowionych podkre-
ślają ich dzisiejszą pustkę, smętną nieobec-
ność tych, którzy odeszli. W Paryżu jedy-
nym odkryciem okazują się „pogrzebane 
/ okruchy żalu zachwytu i smutku” (s. 30), 
lecz w poezji umiaru jest to pocieszenie 
wystarczające, ponieważ towarzyszy mu 
dojrzałe zrozumienie: „ci którzy się rozstali 
rozstać się musieli” (s. 30). Podobne pogo-
dzenie i dążenie do równowagi kształtują 
wymowę liryku …Miasto. Miasto młodości 
wzywa w powtarzającym się śnie, ale, choć 
jest znajome, nie chroni przed zagubie-
niem. Inne miejsca, nawet jeśli pozostają 
wierne, są jednocześnie obce, bo stanowią 
przestrzeń „(…) kogoś / do kogo nie mam 
dotarcia” (s. 34). Otuchą napełnić mają 
f inalne, poważnie brzmiące (zapewne 
poprzez archaizujący czasownik) wersy: 
„Niech mnie nie trwoży mijający czas / 
i pamięć krucha” (s. 34).

A jednak pamięć trwoży – nie w swej 
kruchości, ale w bezwzględności, chciałoby 
się rzec – w swej nieprzekupności. Trudno 
plewić wspomnienia, gdy przeszłość jest 
jak widmo, nawiedzające w nocy: „(…) 
sen krótki i niespokojny / najazd obrazów 
przeszłości / do najmniejszego szczegółu 
znanych / jakbym twarz przy jego twarzy 
trzymała / szukając w niej ucieczki / mijaj 
nocy / z którą nie mam porozumienia” 
(s. 29). Pamięć funkcjonuje zatem podob-
nie jak w przywołanym już wierszu A może 
– staje się „egzekutorem bólu”. Ten element 
opresyjności pojawia się także w innym 
utworze: „Nasza przeszłość jest opowieścią 
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której nikt nie odczyta / Poddana jest 
jednak osądowi naszego sumienia / które 
zawsze mówi: winny / i jest po stokroć 
sprawiedliwym sędzią / Ale wyławiamy 
chwile szczęśliwe / Wszak należy nam 
się jakaś nagroda / za zbrodnie jakich 
dokonuje na nas czas” (s. 41). I to właśnie 
stara się czynić Hartwig, przekonując: „Jest 
wiele tego co nie ginie / nie zapominam / 
o żadnej dobrej chwili” (s. 26).

Trudno nie odnieść wrażenia, że tomem 
rządzi pewnego rodzaju ambiwalencja. 
Autorka zbioru Jasne niejasne oscyluje mię-
dzy opozycjami, od początku twórczości 
dla niej ważnymi: przypominanie – zapo-
minanie, powroty – odejścia, strata – odzy-
skiwanie, skrywanie – odkrywanie, jasność 
– ciemność, jawa – sen, spokój – zwątpienie. 
Wydaje się, że większość z nich można by 
sprowadzić do antynomii podstawowej: 
braku i obecności. Co istotne, Hartwig te 
sprzeczności zestawia, by łączyć je w poetyc-
kim paradoksie lub też eksploatować ich 
przestrzeń graniczną: „a niewypowiedzialne 
/ choć oddalone tylko słabym konturem 
/ od jasności” (s. 7), „jesteś na skrawku 
nocy, w nieoczekiwanej pustce” (s. 17), 
„jak przejść do znaków codzienności / po 
sprawach ostatecznych” (s. 22), „Wychodzi 
na światło / choć już za nią egzekwie odpra-
wili / ale budzi się i do życia wraca” (s. 20). 
Dramatyczne napięcie, które mogłoby się 
wyłonić z takiego zderzenia, jest jednak 
prawie w całości zniwelowane przez dawno 
wypracowaną poetykę umiaru, tradycyjną 
estetykę, spójną kompozycję, ogromną dys-
cyplinę wypowiedzi, których nie jest chyba 
w stanie zakłócić to zauważalne pęknięcie. 
Czesław Miłosz miał rację – głos Hartwig 
jest równy, daleki od szeptu i krzyku. Ale 
czy nie jest przez to monotonny?

Ewelina Suszek

Julia Hartwig: Zapisane. Wydawnictwo a5. 
Kraków 2013.

Sześć poetek 
przy nadziei

W kwietniu 2012 roku nakładem Biura 
Literackiego ukazała się antologia Sześć 
poetek irlandzkich. Ten zbiór wierszy, wybra-
nych, opracowanych i przełożonych przez 
Jerzego Jarniewicza, stanowi przegląd 
twórczości najciekawszych przedstawicie-
lek współczesnej poezji kobiecej w Irlandii. 
Leontia Flynn, Medbh McGuckian, Paula 
Meehan, Sinéad Morrissey, Eiléan Ní Chu-
illeanáin i Nuala Ní Dhomhnaill to w dużej 
mierze debiutantki na polskiej scenie lite-
rackiej. Pojedyncze tłumaczenia ukazywały 
się wprawdzie w „Literaturze na Świecie” 
czy „Rzeczpospolitej”, ale aż do tej pory 
nie pojawiła publikacja tak szeroko pre-
zentująca polskiemu czytelnikowi kobiecą 
poezję irlandzką. Znany jest nam przede 
wszystkim, wielokrotnie tłumaczony na 
polski, irlandzki noblista, Seamus Heaney. 
Głównie dzięki Piotrowi Sommerowi znani 
są także Michael Longley, Paul Muldoon, 
Ciaran Carson czy Derek Mahon. Brak 
poetek w tym męskim gronie może dziwić, 
zważywszy na wysoką wartość ich poezji. 
Ze względów kulturowych i historycznych 
droga na księgarniane półki w Irlandii 
była zdecydowanie bardziej stroma dla 
kobiet niż dla mężczyzn; dotychczasowa 
nieobecność irlandzkich poetek w Polsce 
jest poniekąd tego wypadkową.

Trudna sytuacja Irlandii (spowodowana 
podbojem wyspy przez Anglików, a w kon-
sekwencji jej podziałem) począwszy od 
XVI wieku rzutowała na życie społeczne 
i kulturalne kraju. Poeci nie pozostawali obo-
jętni na polityczną zawieruchę w ojczyźnie. 
To w Irlandii, a w szczególności w Irlandii 
Północnej, narodziły się jedne z najciekaw-
szych głosów poezji współczesnej. Jednak 
aż do XX wieku na kartach historii litera-
tury irlandzkiej nie zapisała się w zasadzie 
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żadna znamienita poetka – poczynając od 
W.B. Yeatsa poprzez Patricka Kavanagh, 
Thomasa Kinsellę, a kończąc na wspomnia-
nych wyżej poetach północnoirlandzkich, 
głosem wiodącym w poezji zawsze był głos 
męski. Konflikt militarny i chęć odcięcia 
się od Anglii, a także kultywowanie takich 
tradycyjnych wartości jak rodzina i religia 
– wszystko to stworzyło niezbyt żyzny 
grunt dla kiełkowania poezji kobiecej.

Pokrzepieniu męskich serc i zagrzaniu 
ich do walki o niepodległość służyły w XVIII 
wieku pisane w języku irlandzkim poematy 
wizyjne (irl. aisling), w których Irlandia 
występowała pod postacią mitycznej 
Cathleen Ní Houlihan, lamentującej nad 
ówczesną sytuacją kraju. To utożsamienie 
ojczyzny z kobietą miało dla Irlandek daleko 
idące konsekwencje. Jak zauważa Seán 
Ó Ríordáin w swoim wierszu Banfhile (irl. 
‘poetka’), „kobieta jest nie poetą, a poezją”. 
W imię bardyjskiej tradycji, mężczyźni 
uzurpowali sobie prawo do tworzenia 
poezji. Co więcej, chcieli, aby kobiety utoż-
samiały się z iluzorycznymi portretami z ich 
wierszy. Przez szereg lat Irlandki starano 
się upoetyzować. W.B. Yeats w Nie było 
drugiej Troi (przeł. T. Rybkowski) porównuje 
swoją wieloletnią miłość, Maud Gonne, do 
Heleny Trojańskiej. Czyni owo porównanie 
tym potężniejszym, że Helena jako postać 
z eposu Homera stanowi o całej tradycji 
poetyckiej. Yeats, zamiast wojującej rewo-
lucjonistki, zaangażowanej politycznie 
Irlandki, rzeźbi w wierszu monument: 
„Spotyka się je rzadko teraz, w naszej 
dobie, / Piękno takie wyniosłe, samotne, 
surowe. / Cóż mogła więc poradzić, będąc 
tylko sobą? / Czy była jakaś Troja do spale-
nia nowa?”. Maud, która o niepodległość 
Irlandii chciała walczyć ogniem, stała się 
Heleną, której rola w konflikcie trojańskim 
była pasywna, przyrównana do luksu-
sowego przedmiotu, przyczyny wojny, 
i nagrody dla jej zwycięzcy.

W latach osiemdziesiątych XX wieku 
kobiet y powoli  zacz ynają w ychodzić 
z cienia. Niemałe znaczenie ma tu kre-
owany w m e diach scenic zny  image 
Irlandek. W 1987 roku ukazuje się The 
Lion and the Cobra, debiutancki album 
wzbudzającej liczne kontrowersje Sinéad 
O’Connor. Jednym z singli jest utwór 
Troy, w którym O’Connor, dyskredytując 
Helenę, gniewnie odpowiada na reto-
ryczne pytanie z wiersza Yeatsa: „being 
what I am, / there is no other Troy / for 
me to burn” („będąc tylko sobą, / nie 
ma dla mnie żadnej  nowej Troi  /  do 
spalenia”). Teledysk ukazuje O’Connor 
przypominającą posąg: nagą, bezwłosą 
i pokrytą złotą farbą. Posąg ten jednak nie 
jest utożsamiany z pięknem „wyniosłym, 
samotnym, surow ym”,  ale podobnie 
jak w wierszu jednej z poetek pt. Dzieło 
Pigmaliona „budzi się do życia i unie-
zależnia od swojego męskiego stwórcy 
(…). Ten posąg nie chce i nie może się 
podobać” (J. Jarniewicz: Irlandki, córki 
faraona). W 1993 roku Dolores O’Riordan, 
liderka irlandzkiej grupy rockowej The 
Cranberries, pisze tekst do piosenki Zom-
bie, która staje się międzynarodowym 
hitem. Dzieje się rzecz niecodzienna, 
bo do popkultury trafia utwór w swym 
wydźwięku bez mała polityczny, poru-
szający tematy bardzo trudne i bardzo 
dla Irlandii bolesne. Zaskakująca jest 
tu nie tylko tematyka i wykonanie, lecz 
przede wszystkim autorstwo kobiety. Ze 
słynnym zdaniem „when the violence 
causes silence, / we must be mistaken” 
(„skoro przemoc rodzi ciszę, / musimy się 
mylić”) Zombie staje się manifestem prze-
ciwko konfliktowi północnoirlandzkiemu. 
W teledysku O’Riordan pojawia się na tle 
krzyża, a ujęcia muzyków przeplatane są 
zdjęciami aktów przemocy, uzbrojonych 
żołnierzy i manifestacyjnych graffiti na 
ścianach ulsterskich budynków.
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W takim kontekście sytuują się poetki 
z antologii Jarniewicza. Irlandki nie chcą 
już dłużej grać roli „narodowego monu-
mentu”. W ich wierszach monument ten 
„odrywa się od przypisanego mu piede-
stału – (…) zyskuje głos i pyta o swoje 
miejsce w kulturow ym dziedzic t wie 
zasadzającym się na micie” (M. Stępień: 
Irlandzki mit odzyskany). Irlandki nie godzą 
się na zawłaszczenie poezji przez męż-
czyzn. Tworzą swój unikalny poetycki głos, 
którym podnoszą kwestie macierzyństwa, 
seksualności, niezależności i prawa do 
języka. I chcą być usłyszane.

Na głos przewodni Sześciu poetek 
irlandzkich wybiera Jarniewicz W kwestii 
języka piszącej po gaelicku Nuali Ní Dhomh-
naill. Lekturę antologii zaczynamy więc 
ze świadomością bliskości oryginalnego 
języka wiersza, ale jednocześnie spoglą-
damy na jego kwestię z perspektywy Ní 
Dhomhnaill, która, niby matka układająca 
niemowlę, kładzie „nadzieję na wodzie 
/ na dnie łódeczki języka” (s. 5). Poetka 
doskonale wie, że hermetyczne zamknięcie 
byłoby unicestwieniem tej nadziei, nie staje 
się więc tu furtianką zazdrośnie strzegącą 
gaelickiej mowy, ale, jak to ujął sam redak-
tor antologii, „pozwala jej odejść, zmienić 
nazwisko i adres zamieszkania”. Polski 
przekład wiersza powstał na podstawie 
przekładu angielskiego autorstwa Paula 
Muldoona. Język został już więc dwukrotnie 
zapośredniczony i w tym kształcie dociera 
do nas, zapraszając do wyjścia na spotkanie 
różnorodnym jego formom.

Miejscem akcji Miałam szesnaście lat, 
kiedy spotkałam Seamusa Heaneya (s. 154), 
wiersza najmłodszej poetki w zbiorze, Leon-
tii Flynn, jest Dublin, a w rolach głównych 
występują dwie nastoletnie Irlandki oraz 
poeta-ikona, Seamus Heaney. Jarniewicz, 
korzystając z praw, które ustanowił dla 
swojej antologii „w kwestii języka”, zawłasz-
cza to odmienne kulturowo i językowo 

środowisko, nie tylko poprzez przekład tego 
wiersza na język polski, lecz także poprzez 
przemycenie polskiego regionalizmu. „Bus 
ticket” z podpisem „tego Heaneya”, który 
młoda Irlandka „gdzieś posiała”, staje się 
w tłumaczeniu „migawką”, określeniem 
charakterystycznym dla regionu łódzkiego. 
Ten słowny detal podkreśla, że wiersze 
przeniesione z innego obszaru językowego 
muszą przegryźć się z nowym, zindywidu-
alizowanym słownikiem, nie lepszym i nie 
gorszym, ale zwyczajnie innym.

Nadzieja, „łódeczka języka”, którą Ní 
Dhomhnaill, niby niemowlaka, kładzie na 
wodzie, nasuwa skojarzenie z określeniem 
ciężarnej kobiety jako tej, która jest „przy 
nadziei”. Przez lata kobiety w Irlandii były 
przyuczane do wicia gniazd rodzinnych. 
Dzisiaj w Irlandkach rodzi się potrzeba 
matkowania językowi, bycia jego peł-
noprawnym rodzicem. Matki-domatorki 
z otwartością pokazują, że są brzemienne 
w słowa, a w gniazdach doglądają ich 
wylęgu, tak jak Sinéad Morrissey, która 
marzy „o ustach w kształcie gniazda, / 
Z którego wzbiją się w niebo”: „Lilie i okna, 
/ Złote czcionki, i kuranty, / Oczar i latarnia 
morska, / Dębowa belka, ciepłe jeziora, / 
I jasne, białe ciało, / Które się / Zapomina, / 
Kiedy dygoce z miłości” (s. 122).

Wiersz ten, rozpoczynający się hipo-
tetycznym „gdyby się słowa zamieniły 
w rzeczy”, z początku wprowadza czytel-
nika w zgoła inny nastrój. Stawia poetkę 
w pozycji obserwatorki, która patrzy, jak 
słowa, „ci nieszczęśnicy / spływają stru-
mieniem z ust” (s. 122). W przeciwieństwie 
do zacytowanych powyżej, wywołujących 
pozytywne skojarzenia i tętniących życiem 
wersów, słowa, które obserwuje poetka, 
przywodzą jej na myśl ścieki i napawają 
trwogą. Można by z nich wręcz utworzyć 
zamknięty w ramie realistyczny obraz 
martwej natury: „Arlekin, skóra, / Zużyte 
buty i stary megafon / Wykrzykujący 
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księgę o jaźni / Z drugiej ręki; zwierzęce 
maski, / Saletra i małostkowa / Broń strachu 
– obosieczne / Koziki, strzykawka, / I osa –” 
(s. 122). Te przedmioty rażą swoim brakiem 
świeżości. Buty są zużyte, megafon – stary 
i wykrzykujący księgę o jaźni z drugiej ręki, 
arlekin przywodzi na myśl zakurzoną kukłę, 
porzuconą w teatralnym kącie. Ostatnie 
wersy, swoją kolczastością, rzeczywiście 
napawają trwogą. Może nie byłoby zbyt 
śmiałym stwierdzenie, że w ujęciu poetki 
ten katalog przedmiotów obrazuje język 
mężczyzn. Kobieta-rodzicielka nie ma tutaj 
wstępu, nic więc dziwnego, że jest to język, 
który chyli się ku śmierci, zamyka i kur-
czy. Marzenie poetki o ustach w kształcie 
gniazda jest marzeniem o języku zapisanym 
złotymi czcionkami, języku otwartych okien, 
tchnącym nadzieją jak latarnia morska, 
solidnym jak dębowa belka, życiodajnym 
jak ciepłe jeziora i świeżym jak lilie i oczar. 
Nie jest to jednak język wyłącznie kobiecy. 
Wiersz kończy się obrazem ciała dygocą-
cego w miłosnym uniesieniu, a więc aktu 
miłosnego między kobietą a mężczyzną, 
którego owocem jest właśnie ów język.

W 1994 roku na konkursie piosenki Euro-
wizja, mającym w latach dziewięćdziesią-
tych nieco większe znaczenie artystyczne 
niż obecnie, sercami publiczności zawład-
nął taneczny show Riverdance, z Jean Butler 
i Michaelem Flatleyem w rolach głów-
nych. Widowisko, łączące tradycyjny taniec 
i muzykę irlandzką, eksponowało celtyckie 
korzenie Zielonej Wyspy. Poza walorami 
artystycznymi miało dla Irlandii znaczenie 
o tyle, że zwracało uwagę świata na kraj 
wciąż pozostający w oku politycznego 
cyklonu i zmagający się z definicją własnej 
tożsamości. Pozwalam sobie przywołać tę 
inną dziedzinę sztuki, choć przecież bliską 
poezji, żeby ukazać, z jak represyjnym i nie-
łaskawym dla kobiet środowiskiem mamy 
do czynienia. Cechą charakterystyczną 
tańca irlandzkiego są ekspresyjne ruchy 

nóg i jednoczesne, niemal całkowite wyeli-
minowanie ruchu rąk. Oczywiście restryk-
cje nałożone na ruchy ramion stopniowo 
łagodniały, jednak jeszcze w 1994 roku 
taneczna poza niewątpliwie atrakcyjnej 
Jean Butler, w zestawieniu z bijącymi 
pewnością siebie ruchami Michaela Fla-
tleya, wydawała się zgoła purytańska, jeśli 
zestawić ją z bijącymi pewnością siebie 
ruchami Michaela Flatleya. Dla porównania 
przywołajmy choćby, tym razem już z lite-
ratury, zmysłowy taniec siedmiu zasłon 
z dramatu Oscara Wilde’a, wykonywany 
przez uwodzicielską Salome. Operowanie 
woalkami niewątpliwie wymaga ruchu rąk, 
a jego brak odbiera irlandzkiemu tańcowi 
zmysłowy charakter.

I o to chodziło. Skolonizowana, osła-
biona próbą zamachu na swoje dziedzictwo 
kulturowe, a wreszcie – podzielona Irlandia 
nie może być obarczana winą za surowe 
przestrzeganie zasad katolicyzmu, który na 
Zielonej Wyspie sytuuje się w opozycji do 
protestanckiego wyznania jej najeźdźców. 
Nie oznacza to jednak, że jak długa i szeroka 
Irlandia jest święta. Konserwatywna religia, 
która wyraźnie określa, co jest przyzwoite, 
a co nie, chcąc nie chcąc, odciska piętno 
na kondycji sztuki, zagłuszając i tłumiąc 
wiele głosów. Jeśli więc kobiety zdecydo-
wałyby się przemówić, spotkałyby się nie 
tylko z potępieniem ze strony władz, lecz 
także ze społecznym ostracyzmem. Mamy 
tutaj do czynienia z pewnego rodzaju 
hipokryzją. Wszyscy są świadomi drobnych 
grzeszków, a wręcz sami nagminnie się ich 
dopuszczają, jednak publicznie nie dają na 
nie przyzwolenia. Eiléan Ní Chuilleanáin 
opisuje tę sytuację w Świętej Małgorzacie 
z Kortony : „I stała się – głos kaznodziei 
cichnie, / Imię niewymawialne, odpowiedź 
/ Na sprośną zagadkę kawalarza, kim jest 
ta, która / Nie jest panną, ani wdową, ani 
nawet żoną? / Pauza rozwiera swoją pasz-
czękę / W tym dorocznym panegiryku, 
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/ Słowo ladacznica pałęta się nieme / Po 
długiej nawie” (s. 20). Jesteśmy świadkami 
zgromadzenia wiernych, którzy zebrali się 
w Domu Bożym, aby uczestniczyć w corocz-
nej mszy poświęconej św. Małgorzacie. 
Punktem kulminacyjnym staje się kazanie, 
tutaj ironicznie nazwane „panegirykiem”, 
w którym – jak możemy się domyślać 
(Małgorzata jest między innymi patronką 
nawróconych prostytutek) – kaznodzieja 
nie szczędzi ostrych słów kobietom zstę-
pującym z drogi cnoty. Wyrazem hipokryzji 
staje się zachowanie duchownego, który 
nie zezwala „niewymawialnemu imieniu” 
wybrzmieć. Ściszenie głosu nie okazuje 
się jednak wyrazem świątobliwości ani też 
magicznym sposobem na pozbycie się 
problemu. Wierni doskonale wiedzą, o jakie 
słowo chodzi, ale to kaznodzieja, z racji 
sprawowanej godności, wyznacza granice. 
Zgromadzeni są zobowiązani udawać, że 
słowo jest nieobecne, mimo że przyjmuje 
ono niemal fizyczną formę i „pałęta się 
nieme po długiej nawie” (s. 20).

Represyjny aparat kościelny (w Irlandii 
nierozerwalnie związany z dwoma innymi 
patriarchalnymi instytucjami – państwem 
i rodziną) w oczywisty sposób ingeruje 
więc w sferę języka, stygmatyzując słowa 
i spychając je do strefy tabu. Co istotniejsze 
jednak, nosi się z zamiarem zmiany ich 
funkcji. Kończąc swoją wypowiedź czasow-
nikiem, po którym nie następuje dopełnie-
nie, kaznodzieja traktuje go jak rzeczownik, 
który można stosować wymiennie z drugim 
podkreślonym kursywą słowem – „ladacz-
nicą”. Zamiast imienia, mamy więc czynność. 
Niedaleka stąd droga do analogii z sytuacją 
kobiet. W świetle ustalonych przez męż-
czyzn norm kobiety miały być tymi, które 
rodzą dzieci, wychowują je i doglądają 
ogniska domowego. Jak zauważa Christina 
Reid, północnoirlandzka dramatopisarka, 
„twarze katolickich i protestanckich człon-
ków formacji paramilitarnych są wyłącznie 

męskie; ludzie, którzy wygłaszają swoje 
opinie o religii i Kościele to mężczyźni. Poli-
tycy to mężczyźni. Generalnie, Ian Paisley 
i papież idealnie zgadzają się w kwestii tego, 
jaką rolę powinna przyjąć w domu kobieta”. 
Do tego grona możemy oczywiście dodać 
poetów. Jarniewicz w posłowiu do Sześciu 
poetek irlandzkich przytacza słowa Eavan 
Boland: „poeta i kobieta nie rymują się 
w Irlandii”. Za tymi wszystkimi funkcjami, 
czy to poetyckimi, czy politycznymi, kryją 
się nazwiska – de Valera, Parnell, Yeats, 
Heaney. Wszystkie męskie. Kobieta, oto-
czona armią czasowników, które określają, 
co jej wolno, a co nie, została pozbawiona 
prawa do imienia, a zatem do niezależności 
i samodzielności.

Paula Meehan w wierszu Inny Eden 
zwraca uwagę na fakt, że żyjemy w świecie 
zarządzanym przez męską nomenklaturę. 
Od biblijnych początków świata: „Nazy-
wamy rzeczy nadanymi im nazwami, / jak to 
sobie zaplanował Adam, / gdy przechadzał 
się dumnie po ogrodzie – / »Ty żyrafa! Ja 
człowiek Boga!«” (s. 100). A więc już wtedy 
imię należało do Adama. Meehan jednak 
z przekorą i humorem portretuje pierw-
szego mężczyznę i jego odpowiedzialne 
zadanie. Gramatycznie niepoprawna, 
pozbawiona czasownika wypowiedź czyni 
jego zakusy na pozycję prawodawcy języka 
śmiesznymi, a dumnemu przechadzaniu 
się po ogrodzie nadaje zgoła pyszałkowaty 
charakter. Pierwsza strofa wiersza jest 
jednak historią o „Innym Edenie”, „O tym 
jak Lilith, / która żyła przed Ewą, chodziła 
po ogrodzie / i  py tała każde zwierzę 
i każdą roślinę / o ich prawdziwe imię” 
(s. 100). Lilith nie jest już postacią biblijną 
i opowieść o niej otrzymuje w wierszu 
miano „zakazanej księgi rodzaju”. Według 
przekazów mitologicznych Lilith, w prze-
ciwieństwie do Ewy, nie powstała z żebra 
Adama, a co za tym idzie – nie była mu 
poddana, ale równa. Mimo to nie ma w niej 
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chęci zawłaszczania języka i wydawania 
rozkazów. Mężczyzna, do którego należy 
ostateczne słowo, jest skontrastowany 
z kobietą, która pyta i negocjuje.

Kwestia imienia przewija się w wier-
szach wszystkich poetek z tomu. Medbh 
McGuckian w Czytając w bibliotece mówi, że 
imię, które nosi w sobie kobieta, „zamienia 
się w igły” na ustach mężczyzny. Zarzuca 
mu także, że chodzi „cicho / zygzakiem 
od osoby do osoby, / ścierając w jedno jej 
imiona” (s. 82). Kobieta okazuje się tutaj spo-
iwem, tą, która przynosi całe zdanie: „Przy-
noszę zdanie twojemu ciału, / nabrzmiewa 
jak wyspa, siedzę / nim nasycona, jak biblią” 
(s. 82). Jeśli przyjrzeć się tym trzem wer-
som, które same składają się na zdanie, 
nietrudno zauważyć pewną dwuznaczność. 
McGuckian operuje składnią w taki sposób, 
że pytanie, czym tak naprawdę nasycona 
jest poetka – zdaniem czy ciałem – musi 
pozostać nierozstrzygnięte. To przenikanie 
się sfery języka i erotyki jest bezpośrednim 
nawiązaniem do tego, o co chcą walczyć 
Irlandki: o oddanie im głosu i cielesności.

Flynn, McGuckian, Meehan, Morrissey, 
Ní Chuilleanáin i Ní Dhomhnaill za pomocą 
słów rozprawiają się z patriarchalną wizją 
kobiety. Utworem zamykającym Sześć 
poetek irlandzkich jest wiersz Leontii Flynn, 
w którym opisuje ona język swojego ojca, 
„grzechocący wśród niknących rzeczowni-
ków” na skutek choroby Alzheimera. „Gdzie 
to to może być? No, to to, wiesz, przecież? 
(…) / Mówię mu: To nie zginęło, tato. Masz, 
tato. / Masz to. Masz to to, tato, weź to” 
(s. 169). Tym razem to córka, poetka, wycho-
dzi mężczyźnie naprzeciw, umożliwiając mu 
funkcjonowanie na płaszczyźnie języka.

Katarzyna Wawrzko

Sześć poetek irlandzkich. Przeł. i red. Jerzy 
Jarniewicz. Biuro Literackie. Wrocław 
2012.

Pisarz versus 
historyk

Odpowiedź na pytanie: jak poradzić 
sobie ze zmieniającą się teorią historii 
literatury? – nigdy jeszcze nie padła. Wyda-
wać by się mogło, że przedstawiono już 
wszystkie sposoby reinterpretacji czy 
wypracowania nowej drogi opisu procesu 
historycznoliterackiego – mam tu na myśli 
nie tylko rozważania Jean-François Lyotarda 
i Paula de Mana, lecz także kontekst polski 
(teksty zawarte w tomie Polonistyka w prze-
budowie czy śmiałe próby Ryszarda Nycza 
i Michała Pawła Markowskiego). Trudno 
jednak o zupełnie nowe ścieżki badawcze. 
Wiadomo, że postrzeganie miejsca procesu 
historycznoliterackiego w nowoczesnym 
literaturoznawstwie uległo znaczącym 
przeobrażeniom, ale nawet pomimo dekla-
rowanego nieraz zerwania z potrzebą 
umiejscowienia interpretacji w procesie 
(który oczywiście jest projektem, nie zaś 
odzwierciedleniem całości przemian kul-
tury literackiej), literaturoznawcy nie są 
w stanie oderwać się od historii. Nowe 
propozycje historycznoliterackich pro-
jektów (jak np. projekt Michela Foucaulta 
z Szaleństwa i literatury ukazujący historię 
literackich przemian, kategorii, motywów, 
nurtów, z perspektywy Innego, czy – na 
gruncie polskim – historia pogranicza 
Ryszarda Nycza, zarysowana w szkicu Moż-
liwa historia literatury a opisująca stopniowy 
zanik potrzeby dostrzegania w literaturze 
mocy spajającej dla zagrożonej państwo-
wości i dowartościowywanie tego, co mar-
ginalne, pomijane, zaciemnione) pokazują 
dwie rzeczy: po pierwsze, nigdy nie będzie 
możliwa pełna synteza, zawsze jesteśmy 
skazani na wybór i cząstkowe przedstawie-
nie; po drugie, jeżeli odbiorcy pogodzą się 
z niemożliwością pełnego odcięcia się od 
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procesowości, jednocześnie przystając na 
niepełne, niemieszczące się w klasycznych 
definicjach naukowości, opowieści histo-
rycznoliterackie, wówczas uzyskają pewne 
porozumienie z twórcami tych narracyj-
nych „historii uzupełnionych”. Wszystko to 
oczywiście rodzi poczucie paradoksalności 
sytuacji, wywołuje sprzeciw, ale zdaje się 
– jeśli nie wcześniej, to po lekturze książki 
Grzegorza Marca na pewno – nieuniknione. 
Nie da się przecież interpretować pewnych 
zjawisk, nawet najbardziej nowatorskich, 
jak gdyby wyłoniły się z literackiej i kultu-
rowej nicości, jakby nic nie miało wpływu 
na ich obecny kształt.

Książka Grzegorza Marca Hermeneuta 
i  historia.  Jarosław Marek Rymkiewic z 
w Bakecie to złożone studium nad esejami 
historycznoliterackimi Jarosława Marka 
Rymkiewicza i innymi tekstami pisarza 
związanymi z tą przestrzenią. Książka 
stanowi dwuwarstwowy, co najmniej, 
zapis walki – toczy się w niej rozgrywka 
między znanymi ze źródeł faktami a pod-
miotowym „ja” historyka, ale toczą się 
też zmagania znawcy teorii ,  badacza 
z podmiotem tekstów, o których pisze.

Pierwsza z bitew widoczna jest jedy-
nie dzięki wnikliwym analizom Marca, 
z niezwykłą precyzją ukazującego histo-
r ycznoliterackie strategie Rymkiewi-
czowskiego podmiotu historyka. Cały 
pier wsz y rozdział  poświęcony został 
analizie trzech znanych historycznolite-
rackich (dla niektórych literaturoznaw-
ców – pseudohistor ycznoliterackich) 
książek eseistycznych: Aleksander Fredro 
jest w złym humorze, Juliusz Słowacki pyta 
o godzinę i Żmut. Marzec bez problemu 
odkrywa „historiograf iczną” strategię 
Rymkiewicza, wskazując cechy jego pisar-
stwa gatunkowo przynależące do eseju, 
nie zaś do syntezy czy biograf ii w ich 
klasycznym (jak wiadomo, niemożliwym 
do praktycznego wykonania) rozumieniu. 

Analizując sposoby przedstawiania 
poszczególnych historii, Marzec wydobywa 
narracyjny charakter szkiców Rymkiewicza 
– ukazuje miejsca pisarskiej konfabulacji, 
domniemań, przypuszczeń, manipulacji. 
Fragmenty biografii Aleksandra Fredry 
czy Juliusza Słowackiego opatrzone są nie 
tylko przypisami do źródeł, dla ich autora 
równie ważne były także koloryt epoki, 
płynny fabularyzowany przekaz. Niczym 
podążający za wskazówkami Romana 
Ingardena, Rymkiewicz-czytelnik uzupełnił 
miejsca puste, umeblował białe plamy 
dnia pojedynku Słowackiego czy realiów 
młodości Fredry. Słowo po słowie, Marzec 
analizuje każdy fałszywy krok, każde zdra-
dzające prawdę słowo – eseje Rymkiewicza, 
pomimo iż oczywiście mocno oparte na 
faktach, niezmyślone do końca, są wszak 
op owiadaniem,  fabułą  uzup e łnioną 
o domysły, pełniejszą i bardziej uporząd-
kowaną opowieścią o życiu XIX-wiecznych 
pisarzy. Opisując ową strategię i subtelne, 
ale jednak wykrywalne przekroczenie 
granicy między twórcą a odtwórcą w histo-
rycznoliterackim pisarstwie Rymkiewicza, 
Marzec nie wypowiada się z pozycji oskar-
życiela. Przeciwnie, w oparciu o znajomość 
najnowszych trendów teorii historii litera-
tury, uprawomocnia takie działania i ich 
wartość. Co ciekawe, badacz pokazuje, 
że właśnie po to, aby prawdziwa historia 
zdawała się bardziej realistyczna, pewne 
jej elementy należy zwyczajnie podkolo-
ryzować lub dodać, niejako wprowadzając 
odbiorcę w odpowiedni nastrój i narra-
cyjny rytm. Potrzeba uporządkowania jest 
tym, co według Grzegorza Marca w ogóle 
popycha badaczy literatury do tworzenia 
podobnych syntez, spisywania biografii. 
W ten sposób zapełniają bowiem luki 
w historyczno-kulturowym łańcuchu przy-
czynowo-skutkowym. „Może jest więc to 
szczegół znaczący? Zainteresował mnie jed-
nak z innego powodu. W obu fragmentach 
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zaczerpniętych z Rymkiewicza ów fotel 
[fotel trzcinowy – M.P.-G.], jako element 
kolorytu lokalnego, służy bowiem temu, 
co teoretycy nazwali efektem realności. 
Mechanizm ten – dobrze znany, więc tylko 
przypominam – polega na wytwarza-
niu złudzenia realizmu w przedstawieniu 
literackim, zwykle poprzez dokładnie do 
tej czy innej sceny przedmiotów, które 
w gruncie rzeczy byłyby zbędne, gdyby nie 
były gwarantem efektu mimesis” (s. 23).

Autor książki nie jest jednak zupełnie 
nieostrożny w owym rozgrzeszaniu kon-
fabulacyjnych skłonności Rymkiewicza, 
wskazuje bowiem na pułapkę paradoksu, 
czyhającą na każdego historyka – „Autora 
zdradzają takie określenia, jak »selekcja«, 
»mała wartość lub drobiazgowość faktu«, 
»mała sugestywność dokumentu«. Przy-
znaje się w ten sposób, że podejmuje 
– niczym autor lub narrator tekstu literac-
kiego – zupełnie arbitralne decyzje co do 
roli, jaką poszczególne osoby, zdarzenia, 
przedmioty będą odgrywać w opisywanej 
przezeń rzeczywistości. Nie od rzeczy 
byłoby nazwanie jej światem przedstawio-
nym, choć historyk (trzeba przyznać, że 
dosyć naiwnie) tkwi tutaj w przeświadcze-
niu, że racją jego opowieści biograficznej 
są same dzieje. W konsekwencji pada ofiarą 
własnych założeń” (s. 26).

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ofiarą 
tego rozdwojenia jaźni badacza pada też 
sam Grzegorz Marzec, z jednej strony tłu-
maczący odbiorcy, iż wszystko jest literaturą 
i żadna historia (nawet źródłowy przekaz) 
nie jest wolna od  subiektywnego pod-
miotu piszącego, z drugiej zaś – wskazujący 
momenty zachwiania wiary w prawomoc-
ność takich teorii. Nie czynię z tego zarzutu 
wobec omawianej książki czy jej autora, 
owo rozdwojenie to raczej stały efekt każ-
dej niemal próby teoretycznego wyznacze-
nia miejsca badań historycznoliterackich na 
mapie literaturoznawczych dociekań – nie 

sposób bowiem jednoznacznie uznać lite-
rackości wszelkich tekstów i zrezygnować 
z pretensji do naukowości i obiektywizmu 
niektórych z nich. Podmiot zapisujący 
historię (i, jak pokazuje Marzec, nieraz ową 
historię w pewnym stopniu kreujący) wal-
czy z faktami, a właściwie z brakiem faktów 
i często, przynajmniej w eseistyce Rymkie-
wicza, ponad źródła i historyczny dyskurs 
naukowy stawia żywioł narracyjny. Natura 
wszelkiego pisarstwa jest wszak narracyjna 
i anegdotyczna. Z niedopowiedzeniami 
wygrywa w omawianych przez Marca 
tekstach nurt anegdotyczny i potrzeba 
całości, wynikająca nie tylko z upodobań 
„ja” twórcy, lecz także odbiorców. Oczywi-
ście o narracyjności historii pisał już Hyden 
White, do którego Marzec odwołuje się 
w kilku fragmentach. Można jednak odczuć 
w tym zakresie swoisty niedosyt. W tak silnie 
osadzonych w teorii White’a rozważaniach, 
wspomina się o nim zaledwie kilka razy. 
Są natomiast w książce liczne fragmenty, 
w których związek z myślą White’a mógłby 
zostać wyeksponowany, zwłaszcza w opisie 
niektórych fabularyzujących strategii histo-
rycznych pisarza.

Owa silna podmiotowość historyka, 
subiektywizująca wywód i porządkująca 
wydarzenia zgodnie z własną intuicją, przy-
wodzi na myśl Historię literatury polskiej Cze-
sława Miłosza, u którego ów stan rozdwo-
jenia na narratora i badacza, a właściwie 
umiejętne łączenie owych dążeń zdiagno-
zowała Teresa Walas. Miłosz omawia to, co 
ważne dla syntetycznego przedstawienia 
obrazu całości, często wybierając przy tym 
lektury ważne dla niego samego, a w ogól-
nym obiegu z przeróżnych przyczyn margi-
nalizowane. Rymkiewicz reprezentuje więc, 
kolejny raz po Miłoszu, ingerencję w wyrwy 
przekazu, ale przez to zdaje się wpływać na 
fakty. Podważając zaufanie do siebie jako 
historyka, jednocześnie zwiększa zaufanie 
odbiorcy do siebie jako pisarza – kreatora 
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spójnej, realnie skonstruowanej opowieści. 
Co ważniejsze, Marzec pokazuje bardzo 
wyraźnie, dokąd ów subiektywizm i chęć 
wypełnienia białych pól historycznego 
przekazu prowadzą pisarza. Prowadzą go, 
rzecz oczywista, ale nie zawsze brana pod 
uwagę, do pisarskiego, technicznego, ale 
też światopoglądowego ekshibicjonizmu. 
Eseje Rymkiewicza nie opowiadają jedynie 
o Fredrowskich napadach furii i nagłych 
przypływach spokoju, wręcz depresyjnego 
wyalienowania, ani o leniwych popołu-
dniach spędzanych przez autora Ślubów 
panieńskich na werandzie; nie stanowią 
też wyłącznie wnikliwego studium przy-
gotowań Słowackiego do czekającego go 
pojedynku – z uwzględnieniem wszystkich 
szczegółów: od niezwykle niezdrowego 
śniadania po emocje i strach związane 
z honorowym obowiązkiem zmierzenia się 
ze śmiercią. Nie są to także eseje pokazu-
jące jedynie historycznoliteracki warsztat, 
przede wszystkim są to teksty ukazujące 
w swej podskórnej tkance zmagania pisarza 
z procesem tworzenia, trudność dokony-
wanych wyborów, czasem łatwość decyzji 
– „ja” twórcy ponad rzetelność historyka.

Marzec nie poprzestaje jednak na 
analizie tego aspektu pisarstwa Rym-
kiewicza, poszerza ją o kolejne stopnie 
zaangażowania pisarza w problem historii 
i dyskursu pamięci. Pokazując, jak historia 
funkcjonuje w jego świecie powieścio-
wym, a nawet poniekąd w poezji, pró-
buje nakreślić całość owego problemu 
w różnych odsłonach twórczości swojego 
bohatera, oddając czytelnikom kompletne 
i wyczerpujące studium.

Jeden z rozdziałów poświęcony jest 
ważnemu i wciąż żywemu problemowi 
możliwości przedstawienia nieprzed-
stawialnego – zwłaszcza zaś możliwości 
pisarstwa fabularnego czy dokumental-
nego po Oświęcimiu. Marzec analizuje 
Umschlagplatz z perspektywy czterech 

aspektów teorii doświadczenia histo-
r yc znego Ankersmita,  wiele miejsca 
poświęcając wzniosłości i metonimii jako 
środkom przedstawienia doświadczenia. 
Wprawdzie trudno mówić o wzniosłości 
w przypadku dokumentacji Holokaustu, 
ale Marzec świetnie pokazuje jej źródło 
w powieści Rymkiewicza. Mianowicie: śle-
dząc zmagania samego autora z podjętym 
tematem i jego wysiłek dążący (znów) do 
spojenia zebranych opowieści, faktów 
i zapisów dialogów, umysł odbiorcy poj-
muje niemożność przedstawienia, a przy-
najmniej – niewybrakowanego przed-
stawienia, ogromu owej tragedii. „To, co 
stało się w centrum jednej z europejskich 
stolic, wydaje się wprawdzie niepojęte, 
ale w umyśle może zostać przedstawione 
jako idea niewyobrażalnego, nieskoń-
czonego – w tym przypadku jest to idea 
nieskończonej zbrodni” (s. 175).

Rozważania o fragmentar yczności 
dzieła Rymkiewicza łączą się z kategorią 
metonimii i niemożliwości metafory, która, 
jak przytacza za teoretykami Marzec, 
jest  w pewnym sensie zagarnięciem 
całości przedmiotu – przedstawieniem. 
Metonimia stanowi zaś k wintesencję 
niemożliwości przedstawienia całości 
określonych zjawisk, idei czy zdarzeń, 
dlatego właśnie jest jedynym dostępnym 
środkiem mówienia o Holokauście, przed-
stawieniem przybliżającego do prawdy 
i ogromu wycinka, fragmentu zdarzeń 
– z pełną świadomością niemożności 
ogarnięcia całości umysłem i słowem, 
zobrazowania w jakikolwiek sposób i za 
pomocą jakiejkolwiek techniki. Znów, 
książka Hermeneuta i historia,  poprzez 
interpretacje kilku fragmentów tekstu, 
pokazuje wielowarstwowość tragedii 
Umschlagplatzu: po pierwsze, niemoż-
ność przedstawienia ogromu cierpienia, 
która jest właśnie jego jedynym świa-
dectwem, skoro źródła i opowieści nie 
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są w stanie tego przekazać; po drugie, 
tragedię twórcy, który nie może wygrać 
z własnymi słabościami, nie jest więc 
w stanie powiązać fak tów, odnaleźć 
słów, a w rezultacie – dokończyć dzieła. 
Choć oczywiście owe problemy w żaden 
sposób nie są porównywalne i ani Rym-
kiewicz, ani jego interpretator nie dążą 
do takiego ich zestawiania, co stanowi 
jednak kolejny dowód tego, jak silnie 
zakorzeniona jest w opowiadanej historii 
podmiotowość pisarza i że niemożliwe 
jest, pomimo usilnych prób, przekrocze-
nie jego ograniczeń.

Bardzo ciekawy element książki Marca 
to krótki rozdział poświęcony „lekcji iro-
nii”, pokazujący wielowarstwowość rozu-
mienia i wykorzystywania tej kategorii 
w badaniach hermeneutycznych. Owa 
negatywna wiedza, negatywna lekcja, 
samoświadomość ograniczeń i pisarskich 
(nie)możliwości,  k tóra jest w yłożona 
przez autora książki w oparciu o teksty 
teoretyczne i  prz ykłady z twórczości 
Rymkiewicza, stanowi chyba najbardziej 
nachyloną ku interpretacji część teore-
tycznych rozważań, nieuciekającą wcale 
od głównego problemu historii i pisania 
o historii.

Książka Grzegorza Marca jest kon-
sekwentnym studium problemu i efek-
tem wnikliwej lektury dzieł Jarosława 
Marka Rymkiewicza, a także dowodem, 
że Rymkiewicz, choć często się od kla-
sycyzmu i klasycznych teorii odżegnuje, 
pozostaje jednak hermeneutą. Do tego 
wniosku, syntetycznie przedstawionego 
w apendyksie, zmierza całość rozważań. 
Wprawdzie niek tóre ustalenia w nim 
zawarte zdają się ewidentne i niepo-
trzebne jest ich tłumaczenie, ale określa 
on f ilologiczne podstawy – oczywiste 
tak, zbędne z pewnością nie – które są 
źródłem i początkiem całego przedsta-
wionego odbiorcy wywodu. Apendyks 

więc por z ądkuje i  dook reśla ,  nawet 
jeżeli pewne zawarte w nim uwagi są 
już badaczom znane. Marzec pokazuje 
w owym zamykającym rzecz rozdziale, że 
najważniejsze w rozumieniu historiografii 
Rymkiewicza (choć jest to klucz znacznie 
szerszy, otwierający pole interpretacji 
także innych tekstów pisarza) są: 1) zada-
wanie pytań i próba zrozumienia tekstu, 
2) świadomość „antymetodycznego cha-
rakteru historii”, 3) a w samej interpreta-
cji, według słów Rymkiewicza – zdarzenie 
jako myśl. Omawiana książka nie stanowi 
oczywiście studium zamkniętego, nie 
udziela odpowiedzi na wszystkie pytania, 
nie dlatego jednak, że zawartym w niej 
interpretacjom czegokolwiek brakuje – to 
raczej wynik filologicznej, wykorzystującej 
myśl filozoficzną i bogate zaplecze teore-
tyczne pracy nad problemem. Nie jest 
niekompletna, ale otwiera nowe ścieżki 
interpretacyjne, nowe pola dla badaczy 
literatury Rymkiewicza, pokazuje, jak 
wykorzystywać pewne narzędzia.

Wedle słów Grzegorza Marca, twórca, 
pisarz czy literaturoznawca zawsze doko-
nuje wyboru – teoretycznej drogi, wypeł-
niania luk czy snucia domysłów. Analizu-
jąc Rymkiewicza, także Marzec pozwala 
sobie na interpretacyjne przypuszczenia, 
na poparcie których zabrakło dowodów; 
być może przejmuje w ten sposób język 
badanej twórczości. A może po prostu 
takie jest właśnie, okryte zasłoną mil-
czenia, przeznaczenie literaturoznawcy 
skazanego nieraz na własną intuicję. 
Lepiej,  k iedy poparta jest ona teore -
tyczną wiedzą i badaniami kulturowymi, 
naddatkiem lekturowym, rozpoznaniem 
naokoło badanego problemu, to jednak 
sprowadza nas do istnienia w sieciach 
procesu, ciągu przyczynowo-skutkowego, 
w yklucza więc wszelką ocz y wistość, 
przyjmującą ten sam kształt w odczyta-
niu każdego czytelnika.
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Autor omawianej książki w jej tytule 
s k ł a d a  p e w n ą  d e k l a r a c j ę  –  p o k a ż e 
odbiorcom strategię twórczą historyka 
i  hermeneuty. Spełnia ową obietnicę 
z nawiązką, nie tylko ukazując sposób 
kreowania narracyjnego wywodu histo-
rycznoliterackiego, lecz ujawniając także 
zaplecze i strategie literaturoznawcy.

Magdalena Piotrowska-Grot

Grzegorz Marzec: Hermeneuta i historia. 
Jarosław Marek Rymkiewicz w Bakecie. 
Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2012.

Każdy z każdym, 
czyli ostatni 
walc wiedeński 

W p o dziękowaniach z amies zc zo -
nych w Wiedniu 1913 Piotr Szarota pisze: 
„Os o b n e p o d ziękowania  k ier uję  d o 
Rodziców. Co prawda początkowo trak-
towali ten projekt jako jedną z moich 
podejrzanych ekstrawagancji, ale szybko 
się doń przekonali i  nie szczędzili  mi 
słów otuchy” (s. 372). Na pierwszy rzut 
oka książka o Wiedniu, w której próbuje 
się mnogość oraz dynamikę ludzi i idei 
ująć w karby statycznego układu kalen-
dar zowego,  obejmującego z aledwie 
dwanaście miesięcy, faktycznie może 
się wydawać karkołomnym pomysłem. 
Ale nawet sceptycznie nastawieni czy-
telnicy, jeśli zdecydują się sięgnąć po 
tę poz ycję,  powinni sz ybko dostrzec 
– interesująco wykorzystany – potencjał 
takiej opowieści. Wiedeń roku 1913 aż roi 
się od indywidualistów, których nazwiska 
przetrwają stulecie, i od idei, które często 
okażą się dla swojej austriackiej kolebki 
zbyt rewolucyjne. I choć, ujmując rzecz 
z perspektywy historycznej, wyraźnie 
jest to świat na krawędzi upadku, sam 
wydaje się nieświadomy grozy tego, że 
w ekspresow ym tempie zbliża się do 
końca. Nadal więc codzienność trzyma 
się tu mocno, wciąż toczą się towarzyskie 
gry podjazdowe, ciągle wybuchają dam-
sko-męskie skandale. Taki wybór czasu 
i miejsca – rok poprzedzający pierwszą 
wojnę światową w mieście znanych arty-
stów i filozofów – daje Szarocie szansę, 
by mówić nostalgicznie i erudycyjnie, 
ale równocześnie anegdotycznie i bez 
szczególnego patosu. Część fascynacji 
płynącej z lektury może więc wynikać 
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z perwersyjnej czytelniczej świadomości, 
że wyrok na Europie w takim przedwo-
jennym kształcie zostanie już wkrótce 
wykonany.

Au to r  s p r y t n i e  wc i ą g a  o d b i o rcę 
w świat Wiednia roku 1913, zamieszczając 
na początku spis postaci występujących 
w książce, wraz z ich krótką charakterystyką. 
Na podobnych zasadach przybliża zarówno 
bohaterów nieco zapomnianych, jak i tych 
znanych powszechnie. Krótkie encyklope-
dyczne opisy dopełnia informacja, ile dana 
osoba miała lat w roku 1913. Oczywiście, 
można by to samodzielnie obliczyć, ale ten 
drobny trik sprawia, że portretowani artyści 
i naukowcy z bohaterów podręczników 
stają się ludźmi, których losy zaczynają 
interesować czytelnika na osobistym pozio-
mie. Lista stwarza ponadto wrażenie, jakby 
na kolejnych stronach nastąpić miała iście 
szekspirowska tragedia. Uwzględnione 
zostają nawet duchy: „Ponadto występują 
duchy: zmarłego w 1911 wybitnego kom-
pozytora i dyrygenta Gustava Mahlera 
oraz nieżyjącego od 1903 filozofa Ottona 
Weiningera, autora czytanego w całej Euro-
pie bestselleru Płeć i charakter” (s. 9). I cho-
ciaż nie należy oczekiwać paranormalnych 
zjawisk (zapowiedziane widma to po prostu 
duch epoki w przypadku oddziaływania 
Weiningera i dokuczająca kochankowi 
wdowy po Mahlerze silna „obecność” jej 
zmarłego męża), to taki wstęp tworzy 
wciągający klimat.

Interesujący jest układ książki. Szarota 
dzieli tekst według klucza miesięcy, pozor-
nie więc sztywno realizuje koncepcję 
„rocznego” ujęcia tematu. Czasem sięga 
nawet po tak dokładny wyznacznik kon-
kretnych dni, jakim jest pogoda, tak na 
przykład zaczynając kwietniowy rozdział: 
„Kwiecień przyniósł wreszcie pierwsze cie-
płe dni” (s. 93). Aż pragnęłoby się chwilami 
czytać tę książkę w rytmie zasugerowa-
nym układem – jeden rozdział miesięcznie, 

począwszy od stycznia. Kalendarz roku 
1913 to jednak dla Szaroty przede wszyst-
kim rama, która pozwala utrzymywać 
w ryzach nie tylko opowieść, lecz także 
samego siebie („Wróćmy jednak do maja 
1913” – tak na s. 138 narrator przywołuje 
się do porządku). Autor niejednokrotnie 
wykorzystuje wydarzenie jakiegoś mie-
siąca jako pretekst do sięgnięcia w prze-
szłość i w przyszłość, czasem nawet o parę 
dekad. Ma to swoją zaletę – bohaterowie 
z każdą taką opowieścią stają się wyraź-
niejsi. Trudno byłoby osiągnąć ten efekt, 
trzymając się faktycznie tylko jednego 
roku. Nikt przecież nie trafia do Wiednia 
roku 1913 znikąd i nikt stamtąd donikąd nie 
odchodzi. A Szarota doskonale utrzymuje 
równowagę między dygresjami a tym, co 
działo się z bohaterami w roku 1913.

Podany na początku książki spis osób 
nieraz się przydaje. W Wiedniu 1913 pierw-
szoplanowe role odgrywają same sławy. 
W austriackiej stolicy na krócej lub dłużej 
zatrzymują się na przykład Trocki, Stalin 
i Hitler, dalecy jeszcze od szczytów władzy. 
O pierwszym z nich zabawnie wypowiada 
się kelner jednej z kawiarni: „Zawsze wie-
działem, że Herr Doktor Bronstein zajdzie 
w życiu daleko. Ale nie sądziłem, że wyje-
dzie, nie zapłaciwszy za swoje ostatnie 
cztery kawy” (s. 26). Z humorem pisze 
też Szarota o przyszłym dyktatorze: „(…) 
w 1913 roku Josip Broz, znany później 
jako Tito, był jeszcze pogodnym dwudzie-
stoletnim szlifierzem, zainteresowanym 
bardziej nauką tańca i uwodzeniem kobiet 
(…) niż zmienianiem świata” (s. 22). Autor 
przywołuje także nazwiska związanych 
z Wiedniem ludzi filmu, kompozytorów, 
pisarzy, malarzy i psychoanalityków. A we 
wrześniu na kongres naukowy przyjeżdża 
nawet sam Albert Einstein. 

Charakterystyczny dla Wiednia 1913 
jest fakt, że jego bohaterów łączą nie tylko 
miejsce i czas, lecz często także zawodowe 

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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i osobiste relacje. Można odnieść wraże-
nie, że wiedeńskie układy towarzyskie to 
swoiste „każdy z każdym”. Autor zauważa: 
„Mimo że Wiedeń był sporą, ponadmi-
lionową metropolią, jego elita stanowiła 
grupę dość nieliczną, a życie kulturalne 
ograniczało się do bywania w kilkunastu 
popularnych miejscach (…)” (s. 97); oraz: 
„Wiedeński świat nie był duży” (s. 160). Ci, 
którzy liczą się w przedwojennym Wiedniu, 
wymieniają między sobą listy lub dyskutują 
w kawiarniach – Szarota sugestywnie cha-
rakteryzuje ten zwyczaj: „Ekstrawertykom 
dawało to prawo do niekończących się 
dyskusji, introwertykom – do gry w szachy, 
pisania listów i rozpasanego czytelnictwa” 
(s. 24–25). Niektóre z przywoływanych 
w książce postaci pojawiają się w niej 
wyłącznie ze względu na zażyłość łączącą 
ich z innymi bohaterami –  tak jest na 
przykład w przypadku Viktora Tauska: 
„Tausk jest ważny dla naszej opowieści 
przede wszystkim ze względu na jego 
relacje z Lou Salomé” (s. 108). Hermanna 
Brocha zaś autor wprowadza do książki 
sformułowaniem: „Opowieść o Wiedniu 
1913 byłaby niepełna bez postaci jeszcze 
jednego pisarza” (s. 316). 

Opowieść o Wiedniu 1913 nigdy nie 
będzie pełna, Szarota jednak robi, co może, 
by ta jego była jak najpełniejsza. Chwilami 
tworzenie związków między bohaterami 
(wsz ystkich ze wsz ystkimi) w ychodzi 
dość karkołomnie, na przykład w próbie 
zestawiania postaci jedynie na zasadzie 
przeciwieństw: „W przeciwieństwie do 
Friedricha Hayeka, Vicki Baum czy Stefana 
Zweiga, Otto Gross praktycznie nigdy nie 
cieszył się międzynarodową sławą, nie 
był nawet popularny w rodzinnej Austrii” 
(s. 141). Czasem też autor pozwala sobie 
na drobne „nadużycia”, do których zresztą 
się przyznaje: „Wymieniałem już kilka-
krotnie nazwisko Egona Naganowskiego. 
Wypada powiedzieć o nim kilka słów 

więcej, choćby dlatego, że ten wybitny tłu-
macz i krytyk literacki urodził się w marcu 
1913 roku. Wprawdzie nie w Wiedniu, ale 
w Innsbrucku, lecz byłoby małostkowością 
sprzeczać się o te pięćset kilometrów” 
(s. 76). Z reguły jednak prezentowana 
przez Szarotę umiejętność wyłapywania 
powiązań robi dobre wrażenie.

Co charakterystyczne dla Wiednia 1913, 
śledzone przez autora powiązania czę-
sto nie są ani artystyczne, ani ideowe. 
Losy wiedeńskich twórców splatają się 
wielokrotnie na gruncie jak najbardziej 
prywatnym, na przykład, gdy rywalizują 
oni o fascynujące kobiety, których wiele 
na kartach książki. W kontekście malarstwa 
Szarota pisze: „Czytając o artystycznej 
scenie Wiednia przed pierwszą wojną 
światową, łatwo dojść do przekonania, że 
była ona zdominowana przez mężczyzn. 
Tak było w istocie, problem w tym, że na 
ogół zapomina się o nazwiskach tych kilku 
kobiet, których prace jednak wystawiano” 
(s. 158). Autor zdaje się naprawiać ten błąd, 
nie ograniczając się przy tym do malarek, 
lecz przywołując też inne ważne kobiety 
Wiednia roku 1913. Sporo miejsca poświęca 
losom Berthy von Suttner, zasłużonej pacy-
fistki, czy Lou Salomé, muzy Nietzschego 
i Rilkego. Szarota, sięgając po biografie 
wiedeńskich kobiet, chętnie pokazuje, jak 
legenda zaciemnia obraz. Pisze: „Historia 
Mitsuko Aoyamy jest niezwykła nawet jak na 
wiedeńskie standardy” (s. 173), i opowiada 
o tej Japonce, która poślubiła austriackiego 
arystokratę. Dodaje jednak: „Legenda 
przedstawia ją jako dumną emancypantkę, 
która na własną rękę pojechała studiować 
do Wiednia prawo i ekonomię, ale i tym 
razem prawda jest dużo bardziej prozaiczna. 
Mitsuko była posłuszną japońską żoną, 
która towarzyszyła mężowi na oficjalnych 
imprezach i przygotowywała herbatę, gdy 
wieczorem czytał w swojej bibliotece, zna-
komicie zresztą zaopatrzonej” (s. 175–176). 
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Autor wydaje się też wyraźnie zafascyno-
wany inną postacią – Almą Mahler, o której 
pisze: „O ile Kokoschkę rozgryźć nietrudno, 
o tyle Alma to prawdziwa zagadka” (s. 54), 
nie przeszkadza mu to jednak w kpiącym 
komentowaniu jej powodzenia: „W popu-
larnej biografii wiedeńskiej muzy Françoise 
Giroud sugeruje, że tajemnicą jej niezwy-
kłego powodzenia były piękne błękitne 
oczy i przytępiony słuch, który zmuszał ją 
do niezwykle uważnego wsłuchiwania się 
w każde słowo rozmówcy. Oczarowani męż-
czyźni mieli wrażenie, że Alma w zachwycie 
spija słowa z ich ust” (s. 54–55).

Według strony internetowej Instytutu 
Psychologii PAN jednym z obszarów zain-
teresowań badawczych Piotra Szaroty są 
„kulturowe modele miłości i randkowania”. 
Może dlatego opowiadając o relacjach 
łączących członków wiedeńskiej elity, opo-
wiada głównie o związkach miłosnych. Już 
na pierwszej styczniowej stronie pojawia 
się wzmianka o romansie Karola Szymanow-
skiego z czternastoletnią Dagmar, a i potem 
niejednokrotnie burzliwe romanse wysu-
wają się na pierwszy plan. Przewijający się 
przez całą książkę romans Almy Mahler 
i Oskara Kokoschki spełnia kryteria pasjonu-
jącej opowieści, której czytelnik w napięciu 
czeka na kolejne wieści z placu miłosnego 
boju. Wystarczy może wspomnieć o tym, 
że Kokoschka bez zgody Almy zaplanował 
i zorganizował ich ślub, ona jednak „dowie-
działa się o tym dzięki znajomym i zamiast 
do Wiednia pojechała do czeskiego kurortu 
Franzensbad i tam postanowiła przecze-
kać datę swojego ślubu” (s. 190). Obrazu 
dopełnia legenda o lalce, którą sprawił 
sobie Oskar po zerwaniu – i którą potem 
„zamordował”. Szarota z humorem opi-
suje sytuację: „Trudno powiedzieć, czy 
Kokoschka był na tyle naiwny, iż spodzie-
wał się, że w przesłanej mu wreszcie pod 
koniec lutego 1919 paczce znajdzie drugą, 
tylko odrobinę mniej rozmowną Almę. (…) 

Legenda głosi, że zabierał swoją sexy doll do 
restauracji, a w soboty wybierali się razem 
do opery, gdzie zarezerwował prywatną 
lożę, aby nikt im nie przeszkadzał” (s. 307). 
Autor Wiednia 1913 umiejętnie wybiera 
z losów postaci to, co najciekawsze lub naj-
bardziej skandalizujące, więc książkę czyta 
się z przyjemnością. Wprawdzie legenda, 
jaka narosła wokół niektórych osób, wydaje 
się dziś nienaruszalna, ale nawet w takich 
przypadkach zawsze jeszcze zostawia 
się miejsce na zabawę – jak w przypadku 
odmiennych opisów pierwszego spotkania 
Almy i Oskara. Szarota wprost zdradza 
kryterium wyboru wersji: „Obie relacje są 
zapewne w dużej mierze konfabulowane, 
ale wersja Almy jest zdecydowanie zabaw-
niejsza (…)” (s. 47). 

Autor poświęca też sporo uwagi pry-
watnemu życiu Georga Trakla. Obszernie 
omówiony zostaje między innymi domnie-
many kazirodczy związek Trakla z siostrą, 
przy czym pojawia się zastrzeżenie: „Roz-
paczliwy list Georga do von Fickera, zała-
manie nerwowe Grete i jej samobójstwo 
– wszystko to zdaje się układać w tragiczną 
historię szalonej miłości, ale niewykluczone, 
że byli po prostu ogromnie do siebie przy-
wiązani, a przy tym chorobliwie nadwraż-
liwi i samotni. Cały ten kazirodczy koncept 
wygląda raczej na poetycką kreację Georga” 
(s. 312). Przy tego typu fragmentach można 
odnieść wrażenie, że czyta się plotkarskie 
pismo, które na okładce wielkimi literami 
pyta: „Co ich łączy?!”, by w odnośnym arty-
kule małym drukiem odpowiedzieć, że… 
nic. Chociaż w przeważającej części książki 
analizy związków dokonywane przez Sza-
rotę imponują wyważeniem i wiedzą psy-
chologiczną, to autorowi zdarzają się też 
refleksje niezbyt głębokie, jak ta na temat 
zerwania Egona Schielego i jego kochanki 
Wally Neutzil: „A może Schiele nigdy nie był 
w niej zakochany, tylko po prostu ze sobą 
sypiali?” (s. 328).
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Taka swoista „tabloidyzacja” może pro-
wokować pytanie: czy plotka sprzed stu 
lat się uszlachetnia i staje ważną częścią 
historii kultury Europy, czy nadal jest… 
po prostu plotką? Wydaje się, że Szarota 
ma świadomość, iż w wielu partiach jego 
książka karmi się skandalem – niczym 
dawny Wiedeń: „Przez kilka lat Wiedeń 
czekał niecierpliwie na kolejną historię 
miłosną, którą mógłby się gorszyć i fascy-
nować zarazem. W 1912 oczekiwania te 
spełnili Alma Mahler i Oskar Kokoschka” 
(s. 46). Bo chociaż autor nieraz podkreśla 
różnice między czasami dzisiejszymi i tymi 
sprzed wojny, pisząc na przykład, że „tak 
zwanej muzyki poważnej słuchali wtedy 
wszyscy (i starzy, i młodzi) – i to kolejna 
różnica dzieląca nasz świat od świata 
1913 roku” (s. 88), to wie, że ludzi nadal 
„gorszą i fascynują” właśnie romanse 
bogatych i sławnych. Nawet skandale się 
powtarzają, jak w przypadku wystawy 
Schielego: „Na ulotce reklamowej widać, 
że Egon nie zrezygnował z taktyki wstrzą-
sowej, wybierając akurat reprodukcję 
obrazu Die Liebkosung, na którym niczym 
w reklamie Benettona, widzimy kardynała 
i zakonnicę splecionych w miłosnym uści-
sku” (s. 326). O świadomości Szaroty, że 
w wielu miejscach opisuje on po prostu 
sceny z życia wiedeńskich celebrytów, 
najlepiej świadczy fragment o Arthurze 
Schnitzlerze: „Najwyraźniej, tak jak inni 
ówcześni celebryci, wolał pozować ubrany 
jak na uroczysty bankiet niż z rakietą 
tenisową” (s. 93). A jednak czytelnik może 
sobie poprawić samoocenę – czyta wszak 
o Freudzie czy Mahlerze w książce profe-
sora psychologii, a nie o serialowych akto-
rach na plotkarskim portalu. Ci wiedeńscy 
celebryci sprzed wieku są przynajmniej 
porządnie ubrani. Poza tym – co warto raz 
jeszcze podkreślić – Szarota w roztrząsaniu 
życia uczuciowego znanych postaci potrafi 
zachować klasę i żartobliwy dystans. 

Na tym zwartym wiedeńskim tle wza-
jemnie ze sobą powiązanych bohaterów 
skandali (i skandalików) ciekawie wypadają 
przywoływane przez Szarotę postacie, 
które w ten towarzyski krąg zupełnie się 
nie wpisują. Interesująco prezentuje się 
Robert Musil, autor Człowieka bez właści-
wości: „W przeciwieństwie do większości 
bohaterów tej książki, Musil to postać 
osobna, nie należy do żadnego obozu, 
kółka różańcowego ani salonu” (s. 73). 
Wielki pisarz zostaje zresztą w pewnym 
miejscu dowcipnie scharakteryzowany, 
miał bowiem skłonność do wymuszania 
na lekarzach zwolnień z irytującej pracy 
w bibliotece: „W 1913 dokona czegoś nie-
zwykłego: uda mu się wydobyć zwolnienie 
na pół roku” (s. 74). Drugi taki „outsider” to 
Franz Kafka. Poświęcone mu wrześniowe 
fragmenty należą do najlepszych w książce. 
Znamienny jest już początek: „Szóstego 
września w Wiedniu pojawił się Franz Kafka. 
Przyjechał jako delegat na międzynaro-
dowy kongres poświęcony zapobieganiu 
wypadkom w pracy – było to wyróżnienie, 
które wielkodusznie przyznali mu szefo-
wie. Wcześniej napisał im obu referaty, 
które wygłosili potem na wiedeńskim 
kongresie” (s. 232). Zagubiony w Wiedniu 
Kafka, dręczony myślą o swojej niekochanej 
narzeczonej i tkwiący na nudnej konfe-
rencji („Kilka razy miał ochotę odgryźć 
sobie nogę, stopniowo jednak udało mu 
się wyciszyć” – s. 242), pod piórem Szaroty 
staje się kimś namacalnym i po ludzku 
godnym współczucia. Owi twórcy spoza 
wiedeńskich „klik” nie niszczą jednak spój-
nego książkowego obrazu miasta, lecz 
bardzo zgrabnie go dopełniają. Trzeba 
przyznać, że Szarota w imponujący sposób 
konstruuje przedwojenny Wiedeń jako sieć 
relacji i pewną całość, dzięki czemu głów-
nym bohaterem staje się właśnie tytułowy 
Wiedeń 1913, a nie poszczególne postacie 
zaludniające karty książki.
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Na klimat Wiednia 1913 składają się 
zresztą nie tylko ludzkie losy. Często są one 
dla autora okazją do wyjaśnienia idei, które 
poruszały wyobraźnię, wywoływały skan-
dale i były przedmiotem kawiarnianych 
dyskusji. Obecność Kafki na XI Kongresie 
Syjonistycznym wykorzystuje Szarota do 
przedstawienia losów ważnych postaci 
ruchu syjonistów, a każdy przywołany 
w książce artysta to swoista szansa na snu-
cie dygresji o awangardowej sztuce i kry-
tycznych dyskusjach toczonych w Wiedniu. 
Autor nie tylko opisuje idee, lecz od czasu 
do czasu pozwala sobie także na ich ocenę, 
na przykład we fragmencie o Beacie Arthura 
Schnitzlera: „Według mnie to murowana 
kandydatka na książkę roku, przynajmniej 
jeśli chodzi o prozę austriacką” (s. 167). 
Szarota nie kryje również sarkazmu, gdy 
pisze o klasycznym freudyzmie: „Niestety 
rytm stosunku odzwierciedlała, zdaniem 
freudystów, praktycznie każda możliwa do 
wyobrażenia rytmiczna aktywność, co spra-
wiało, że z żelazną logiką, którą demonstruje 
Freud w przytoczonym wcześniej fragmen-
cie, doprawdy trudno polemizować” (s. 106). 
Niektórym odkryciom psychoanalizy nadaje 
też status „psychologicznej zależności 
o rzekomo uniwersalnym zasięgu” (s. 172), 
a temat zebrań u Alfreda Adlera podsu-
mowuje: „Mówiąc wprost, bywały nudne” 
(s. 60). Równocześnie jednak przywołuje 
skuteczną terapię Antona von Weberna, 
którą przeprowadził Adler, i potrafi doce-
nić literackie walory psychoanalizy: „Nie 
udało się wykazać związku między treścią 
marzeń sennych a wypieraniem pragnień, 
nasz mózg po prostu nie pracuje w taki 
sposób, w jaki zakładała dziewiętnasto-
wieczna nauka. Nie zmieni to faktu, że 
Objaśnianie marzeń sennych  to piękna 
i pełna poezji książka” (s. 107).

Można podziwiać, jak wiele idei arty-
stycznych i naukowych udało się zmieścić 
w Wiedniu 1913 – bez szkody dla opowiadania 

o dziejach konkretnych osób. Imponuje też 
przystępność wywodu, autor doskonale 
bowiem łagodzi wykłady anegdotami 
i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że 
za wielkimi ideami stoją nieraz ludzkie 
małości. Jeśli chodzi, na przykład, o Freuda, 
to „o seksie nie rozmawiał [on] nawet ze 
swoimi synami” (s. 216); świetna anegdota 
łączy ojca psychoanalizy z – też kpiąco 
opisywaną przez Szarotę – Almą Mahler: 
„W tym samym czasie w Dolomitach, a kon-
kretnie: w San Martino di Castrozza, bawiła 
też rodzina Freudów. Może lepiej, że nie 
spotkali się z Almą, bo wciąż nie mogła 
wybaczyć Freudowi, że tydzień po śmierci 
Mahlera przesłał rachunek za jego kilku-
godzinną analizę, opiewający na okrągłe 
trzysta koron” (s. 212). Dzięki lekkości stylu 
Szarota może wykorzystać erudycję i obfitą 
bibliografię do snucia opowieści ciekawej 
nawet dla odbiorców niemających pojęcia 
o Wiedniu i jego kulturowym dziedzictwie.

Sam główny bohater, Wiedeń, przed-
stawiony jest niejednoznacznie – z pewną 
nostalgią za tym, co bezpowrotnie minęło, 
ale też odbrązawiająco. To miasto z nowo-
czesnym szpitalem psychiatrycznym, opisa-
nym jako „pamiątka wiedeńskiej fascynacji 
szaleństwem, rodzaj psychiatrycznej uto-
pii” (s. 66). Miasto, o którym Stefan Zweig 
pisze: „(…) na chodnikach tak roiło się od 
sprzedajnych kobiet, że trudniej było je 
wyminąć niż znaleźć” (s. 279). Miasto pełne 
ludzi, którzy tworzyli kanon europejskiej 
sztuki i historii idei. A równocześnie mia-
sto, z którego niedoceniani awangardyści 
uciekali. Szarota pisze: „Jakkolwiek publicz-
ność z czasem potrafiła zaakceptować 
pewne nowinki i ekstrawagancje, niektórzy 
kompozytorzy niestety nie dożywali tego 
pięknego momentu” (s. 87). Malarze Koko-
schka i Schiele, zrażeni do wiedeńskiej 
publiczności, szukali szczęścia w Niem-
czech, a kompozycje Schönberga wie-
deńczycy pokochali dopiero, gdy ten był 
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już berlińczykiem. Karol Szymanowski też 
żałuje, że zamieszkał w tym mieście: „Klnę 
ten idiotyczny dzień, w którym powstał 
projekt zamieszkania w Wiedniu – po kiego 
licha rzeczywiście?!” (s. 16).

Sp r z e c z n oś ć  m i ę d z y  t a k  g ę s t y m 
zaludnieniem Wiednia przez wybitnie 
utalentowane osoby a jego ograniczo-
nymi horyzontami wyraźnie fascynuje 
Szarotę, który próbuje zgłębić ją dzięki 
źródłom, głównie tekstom Musila. Ten 
następująco podsumowywał Austro-Wę-
gry: „W tym państwie musi tkwić gdzieś 
jakaś tajemnica, jakaś idea. Ale nie można 
ustalić jaka” (s. 77). A w innym miejscu 
zauważa: „Mimo wszystko, co przeciwko 
temu przemawia, Cekania była chyba 
jednak krajem wymarzonym dla geniu-
szy. I prawdopodobnie właśnie dlatego 
zginęła”. Szarota zaś komentuje: „Trudno 
o lepszą diagnozę” (s. 78). Autor Wiednia 
1913 cytuje też korespondenta „Timesa”, 
Wickhama Steeda: „Nigdzie na świecie 
nie ma takiego skupiska talentów, jak 
w Wiedniu, talentu do wszystkiego, poli-
tycznego i artystycznego. Ale jest to talent 
szczególnego rodzaju, który nieprzywią-
zany do niczego, wisi w powietrzu (…). 
Ludziom brakuje woli. Wiedeński talent 
jest jak porzucony fortepian, który zawiera 
w sobie cały potencjał dźwięków, ale 
głucho milczy” (s. 349). Szarota potrafi 
jednak sportretować ten dawny Wiedeń, 
z jego wszelkimi słabościami, jako miejsce, 
za którym warto chociaż trochę zatęsk-
nić. Nietrudno poczuć ukłucie żalu, gdy 
czyta się fragment: „W 1915 Freud nie 
zdawał sobie jednak sprawy, że Wielka 
Wojna zabierze nie tylko niektórych jego 
przyjaciół i znajomych, ale pozbawi go 
również ojczyzny, a jego ukochany Wiedeń 
z jednego z najważniejszych centrów 
kulturalnych Europy stanie się wkrótce 
prowincjonalnym miastem żyjącym wła-
sną historią” (s. 219). 

Wszystkie zalety Wiednia 1913, między 
innymi lekkość prowadzenia wywodu, 
bogactwo wątków, zwinne przechodzenie 
od skandalu do wykładu, piękno wydania 
z eleganckimi zdjęciami i reprodukcjami, 
składają się na pasjonującą lekturę. Książka 
Szaroty zachęca, by ją smakować. A potem, 
gdy lektura się skończy, nadal poznawać 
ten Wiedeń sprzed stulecia – słuchając 
muzyki wspomnianych kompozytorów, 
czytając dzieła wspomnianych literatów, 
oglądając obrazy wspomnianych malarzy. 
Trudno się zgodzić z von Webernem, gdy 
w noworocznych życzeniach do Arnolda 
Schönberga pisze: „Ta zła liczba 1913 
wkrótce przeminie” (s. 228). 

Kafka ponuro podsumowuje swoją 
wizytę: „Byłoby najlepiej, gdybym te dni 
w Wiedniu mógł uczynić niebyłymi – i to 
od samego korzenia” (s. 242). Czytając 
Wiedeń 1913, można się jednak cieszyć, 
że te lekturowe dni, „dni w Wiedniu”, się 
wydarzyły. Dobra lektura to niezła recepta 
na przykrą świadomość nieuchronnego 
końca każdej epoki – nawet gdy dzieło 
właśnie o końcu opowiada. Chociaż więc 
na stronach książki Szaroty pojawia się 
nostalgiczna konstatacja, że podczas syl-
westrowej nocy 1913/1914 walc wiedeński 
ulec musiał dominacji tanga, to warto dać 
się raz jeszcze porwać do tego staroświec-
kiego tańca, walca na krawędzi czasów. 
Choćby miał być tym ostatnim.

Kamila Czaja

Piotr Szarota: Wiedeń 1913. Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria. Gdańsk 2013.
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A jednak się 
kręci (i „wkręca”)

„Kiedy byłem początkującym pisarzem, 
istniało wówczas, o ile pamiętam, zaledwie 
parę nagród literackich, a każda wyno-
siła około stu funtów. Obecnie jest ich 
tyle, że trudno którejś z nich nie zdobyć, 
jeśli tylko ma się cokolwiek w dorobku” 
– zauważa Robert Forbisher, jeden z boha-
terów Małego światka Davida Lodge’a (Mały 
światek. Romans akademicki. Przeł. N. Billi. 
Poznań 1992, s. 194). Niektóre fragmenty tej 
powieści brzmią tak, jakby były inspiracją 
dla Jamesa F. Englisha, autora wydanej 
przez Narodowe Centrum Kultury książki 
Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia 
i wymiana wartości kulturowej.

Sam English przywołuje zresztą nazwi-
sko brytyjskiego autora, wykorzystując 
formułę „mały światek” (s. 95). Podobień-
stwa idą jednak dalej. Bohater powieści 
Lodge’a stwierdza: „Jestem pewien, że 
przyjdzie taki czas, kiedy dla każdej wyda-
nej książki będzie osobna nagroda. Naj-
lepsza debiutancka powieść o gospodyni 
domowej z wyższym wykształceniem, 
mieszkającej na przedmieściu z dwojgiem 
dzieci, kotem i niewiernym mężem pra-
cującym w biurze reklamowym” (Mały 
światek, s. 194). English natomiast opisuje 
między innymi Nagrodę Mary Diamond 
Butts dla „»artysty włókiennika« poniżej 
czterdziestego roku życia mieszkającego 
w Ontario i w swojej twórczości »posługu-
jącego się nawleczoną igłą«” (s. 40). Tak, 
fikcja literacka Lodge’a mogłaby stanowić 
inspirację dla Englisha, ale przedstawione 
w Ekonomii prestiżu „cudowne” rozmnoże-
nie nagród to samo życie.

Jednak fakt, że nagród jest coraz więcej 
(i więcej, i więcej…), a od 1994 roku istnieje 
nawet Międzynarodowy Kongres Wybitnych 

Nagród, który próbuje regulować sytuację 
„na tym pogrążonym w chaosie terenie” 
(s. 41), to dla amerykańskiego badacza 
zaledwie punkt wyjścia: „Szalone rozmno-
żenie nagród mniej więcej od roku 1900 
staje się w tej pracy kluczem do rozumienia 
przemian całego obszaru kultury. Specyfika 
funkcjonowania nagród (…) jest dowodem 
na nastanie nowego porządku układów 
i relacji, charakteryzujących dziś ten obszar” 
(s. 30). English przekonująco udowadnia, 
że nagrody są „najskuteczniejszymi insty-
tucjonalnymi agentami wewnętrznej kon-
wersji kapitału” (s. 34), co z kolei prowadzi 
do nieustających gier pomiędzy kapitałem 
symbolicznym i ekonomicznym: „Chodzi 
więc właśnie o tę »grę«, polegającą na 
negocjowaniu i manipulowaniu w sferze 
niedoskonałej przekładalności kapitału 
(ekonomicznego) i kapitału (symbolicz-
nego) (…). Gdyby pieniądze i prestiż były 
zwyczajnie doskonale wymienialne – lub 
gdyby były całkowicie niewymienialne, 
a więc gdyby wartość komercyjna i status 
kulturalny stanowiły swoje przeciwieństwa 
– nie byłoby w co »grać«, a ludzie poświę-
caliby o wiele mniej uwagi i energii nagro-
dom, my zaś nie obserwowalibyśmy tak 
szalonego rozprzestrzeniania się nagród 
przez ostatnie sto lat” (s. 137). Ciekawe 
są fragmenty, w których autor pomiędzy 
kapitałem symbolicznym i ekonomicznym 
sytuuje jeszcze kapitał społeczny (rozdział 
Zarządzanie gustem, dotyczący jurorów, 
których udział w danym przedsięwzięciu 
często sprowadza się do wyświadczania 
organizatorom towarzyskiej przysługi).

English analizuje więc nagrodę jako 
„praktykę kulturową” (s. 44) i, o czym świad-
czą powyższe cytaty, wykorzystuje do 
tego słownik pojęciowy stworzony przez 
Pierre’a Bourdieu (w bibliografii przywo-
łano kilkanaście jego prac). Choć English 
konsekwentnie sięga do myśli autora Reguł 
sztuki, jest to czerpanie twórcze. Typy 
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kapitałów oraz koncepcja habitusu zdają 
się świetnie przylegać do analiz złożo-
nego świata nagród. O ile jednak francuski 
myśliciel wydaje się dość oczywistym 
źródłem inspiracji rozpoznań Englisha, 
o tyle zaskakiwać mogą inni „nagrodowi” 
profeci. Najwyraźniej sir Walter Scott już 
w 1821 roku dostrzegł wiele mechanizmów 
uruchamianych przez powołanie nagrody 
literackiej – w tym nieuniknione kłótnie 
sędziów. Natomiast twierdzenie Johanna 
Wolfganga Goethego w 1827 roku, że 
„zaczyna się epoka literatury światowej”, 
dopiero współcześnie „doczekało się peł-
nego uzasadnienia” (s. 216).

Patronem Ekonomii prestiżu pozostaje 
jednak Bourdieu – i to nie tylko w sfe-
rze myśli, lecz także stylu, English pisze 
bowiem bardzo naukowo. Według Berna-
detty Darskiej, „publikacja Jamesa F. Engli-
sha powinna stać się lekturą obowiązkową 
wszystkich tych, którzy są uczestnikami 
życia literackiego, a także tych, którzy 
próbują kulturę opisywać, włączając ją 
w ramy naukowego dyskursu – literatu-
roznawców, antropologów, socjologów, 
dziennikarzy, psychologów, ale i histo-
ryków czy ekonomistów”. Wydaje się, że 
hermetyczność naukowego dyskursu tej 
pozycji może zniechęcić do niej niektórych 
odbiorców – wszystkich jednak zainte-
resować powinno wyłożenie koncepcji 
Englisha zaprezentowane w przedmowie 
Przemysława Czaplińskiego Gry w prestiż 
– także naukowe, ale przystępniejsze.

Dominująca naukowość stylu na szczę-
ście jest w tym przypadku pochodną 
naukowego, wyważonego i precyzyjnie 
określonego podejścia. Autor Ekonomii 
prestiżu pisze: „Moim celem (…) nie jest 
rozstrzyganie, czy nagrody kulturalne to 
skarb, czy krępujący problem; czy przy-
padają artystom i dziełom, które na to 
zasłużyły, czy nie; czy służą podnosze-
niu, czy obniżaniu smaku publiczności, 

wzmacnianiu czy wygaszaniu powołania 
artysty. Jest nim zaś zainicjowanie analizy 
całego systemu symbolicznego dawania 
i brania, wymuszania i negocjacji, współ-
zawodnictwa i współpracy, wzajemnej 
pogardy i wzajemnego szacunku, który 
mieści się w ramach rozszerzonego rozu-
mienia nagrody i który obejmuje nie tylko 
proces selekcji i ceremonii nagradzania, 
ale również wiele mniej zcentralizowanych 
praktyk” (s. 44). Badacz obiera przy tym 
zarówno nowatorski punkt, jak i przedmiot 
obserwacji. Szukając najodpowiedniej-
szego w dyskursie miejsca dla swojego 
wywodu, stroni i od nadmiernej szczegó-
łowości, i od zbytniej ogólności rozważań. 
Twierdzi, że „większość współczesnych prac 
poświęconych kulturze cierpi z powodu 
przeceniania szczegółu lub nadmiernego 
zawierzenia ujęciom ogólnym” (s. 35), 
i deklaruje, że w centrum jego zaintereso-
wań znajduje się „strefa pośrednia w prze-
strzeni kultury, strefa zaludniona nie tylko 
przez artystów i konsumentów, ale także 
przez biurokratów, urzędników, patronów 
i organizatorów kultury” (s. 35).

Autor Ekonomii prestiżu  pozostaje 
wierny nie tylko teoretycznym koncepcjom, 
lecz także przykładom, które wybiera. To 
ciekawy zabieg. Zamiast popierać każdą 
swoją tezę licznymi dowodami z różnych 
gałęzi sztuki, English często decyduje się 
na uzasadnienie wielu tez jednym – za to 
gruntowanie udokumentowanym – przy-
kładem. W całej książce powracają te same 
nagrody (na przykład Nagroda Bookera), 
analizowane jednak pod różnym ekono-
micznie i kulturowo kątem. Ze względu 
na styl oraz metodę argumentacji, nieraz 
czerpiące z prasowych artykułów na temat 
nagród, Ekonomia prestiżu staje się prze-
ciwieństwem doniesień nastawionych na 
sensację. Wprawdzie w książce pojawiają 
się błyskotliwe motta, niesamowite histo-
ryjki i zabawne przykłady, które pozwalają 
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odpocząć od naukowej retoryki, ale z reguły 
English nie sili się na rozbawianie odbiorcy. 
Ten jednak, jeśli tylko pogodzi się z pewną 
hermetycznością wywodu, ma szansę 
odkryć, że Ekonomia prestiżu jest, zgodnie 
z opinią Czaplińskiego, „interesująca, a nie 
tylko poważna” (s. 7).

Precyzyjną analizę z wciągającą treścią 
najlepiej łączą rozdziały drugiej (Osobliwo-
ści przemysłu nagród) i trzeciej (Gra i gracze) 
części książki. Zajmujące są rozważania 
o administrowaniu nagrodami. To często 
żmudna, najeżona trudnościami praca, 
co autor doskonale ukazuje. Sędziowanie 
w nagrodach kulturalnych okazuje się 
z kolei stąpaniem po cienkim lodzie tego, co 
jest równocześnie ideologiczne, społeczne 
oraz instytucjonalne. Nieuchronne starcia 
ekonomicznego z symbolicznym jawią się 
pod piórem Englisha jako fascynujące bata-
lie, w których sami jurorzy często nie mają 
wiele do powiedzenia: „Wyłania się więc 
ogólny wzór, powszechny w przypadku 
nagród pomyślanych jako konkursy, wedle 
którego mniej więcej 98 procent wszystkich 
zgłoszeń zostaje odrzuconych z konkursów 
w rezultacie procesu zarządzania nagrodą 
i działaniami samej instytucji – a więc za 
sprawą wyłącznie wewnętrznego pro-
cesu przesiewu” (s. 111). Chyba że ktoś jest 
Audenem – Seria Młodych Poetów Yale 
najlepiej działała za jego jurorskich rządów, 
bo czasami wybierał zwycięzców… spoza 
grona osób zgłoszonych do konkursów. 
Z zainteresowaniem czyta się także rozdział 
o statuetkach. „Niezwykłe życie samych tro-
feów” (s. 121) okazuje się zaiste niezwykłe, 
a trafne i rzeczowe analizy wielowymiaro-
wego znaczenia wręczanego przedmiotu 
przeplatają się z wątkami sensacyjnymi 
(Niels Bohr przetopił noblowskie medale, 
żeby nie znaleźli ich naziści; berliński Złoty 
Niedźwiedź podnosił kiedyś prawą łapę, 
ale od 1960 roku podnosi lewą, żeby nie 
przypominać o faszystowskich korzeniach 

festiwalu; Fundacja Noblowska w koszty 
towarzyszącego ceremonii bankietu wlicza 
wartość sreber, które na pewno zostaną 
skradzione przez kolekcjonerów).

Skandal interesuje Englisha jednak nie 
tyle jako lista sensacyjnych wydarzeń z dzie-
jów nagród, ile jako kategoria nierozłącznie 
związana z nagrodami ze względu na samą 
ich naturę, bo ocenianie sztuki w duchu 
konkurencji to już skandal. (Tę ciekawą 
i wielokrotnie przywoływaną w książce 
tezę warto zderzyć z życiową praktyką. 
Poeta Tadeusz Dąbrowski w wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej” stwierdza: „Ukazała się 
niedawno ciekawa książka pt. Ekonomia 
prestiżu, jej autor James English stawia tezę, 
że każda nagroda jest skandalem. Właśnie 
dlatego, że próbuje »wycenić« dzieło sztuki. 
Ja bym nie był aż tak radykalny. Sztuka 
sztuką, ale pisarze też muszą jeść i pić”). 
Według amerykańskiego badacza bliskie 
związki ze skandalem wcale nagrodom nie 
szkodzą – wręcz przeciwnie. „Nie istnieje 
być może narzędzie o większej sprawczości 
w polu kultury niż skandal” (s. 143), więc 
„skandal, nie stanowiąc zagrożenia dla sku-
teczności nagrody jako narzędzia ekonomii 
kulturalnej, jest źródłem jej siły witalnej” 
(s. 154). W rozważaniach o „skandaliczno-
ści” nagród i towarzyszącej im lekceważącej 
retoryce English po raz kolejny sprytnie 
„używa” teorii Bourdieu, pisząc o „strate-
giach protekcjonalności”: „Ta nowa retoryka 
radosnego współudziału w wytwarzaniu 
skandalu należy – zgodnie z określeniem 
Bourdieu – do »strategii protekcjonalności«, 
strategii umożliwiającej danemu graczowi 
cieszenie się zarówno nagrodami, które 
można zdobyć w grze, jak i nagrodami 
należnymi osobom, które w powszechnym 
odczuciu stoją ponad grą” (s. 157). 

Warto zwrócić uwagę na to, jak celnie 
English uderza w pewne silnie zakorzenione 
wyobrażenia na temat nagród. Pokazuje 
nie tylko, że skandal sprzyja gromadzeniu 
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przez nagrodę kapitału symbolicznego. 
Udowadnia także (i tu, w oparciu o dane 
liczbowe, wyjątkowo zaprzecza tezom 
Bourdieu), że związki pomiędzy wynikami 
sprzedaży a nagrodami wcale nie są silne 
– chociaż w przypadku niektórych gatun-
ków silniejsze niż w przypadku innych: 
„popyt na filmy porno koncentruje się na 
zwycięskich tytułach. Istnieje niewiele pól 
konsumpcji kulturalnej (jednym z nich jest 
literatura dziecięcia), w obrębie których 
nagrody mają silniejszy i bardziej bezpo-
średni wpływ na wyniki sprzedaży” (s. 87). 
Natomiast obserwowany w ostatnich dzie-
sięcioleciach rozrost nagród wcale nie 
prowadzi do nasycenia tego pola kultury, 
ponieważ: „każda nowa wypełniająca lukę 
w systemie nagród wskazuje jednocześnie 
jakiś brak, uzasadniający utworzenie kolej-
nej nagrody” (s. 68).

W porównaniu z częściami drugą i trze-
cią część czwarta książki (Globalna ekonomia 
prestiżu kulturowego) wypada nieco blado, 
zbyt często daje się bowiem sprowadzić 
do mało odkrywczych wniosków w duchu 
badań postkolonialnych (na przykład: „Jest 
to problem, od którego nagrody nie uciekną: 
nadawanie zaszczytów i docenianie lokal-
nych osiągnięć kulturalnych, czynione 
z pozycji otwarcie globalnej, nieuchronnie 
oznacza ingerowanie z zewnątrz w lokalne 
systemy wartości kulturalnej” – s. 208). Jed-
nak i tu zdarzają się inspirujące fragmenty. 
Na uwagę zasługuje choćby omówienie 
związków kultury i sportu. To zjawisko traf-
nie i zwięźle ujmuje także w przedmowie 
Czapliński: „Nagroda przekształca kulturę 
w grę konkurencyjną, a jeśli kultura jest grą, 
to ktoś musi wygrać” (s. 13). Autor Ekonomii 
prestiżu pokazuje, jak oczywiste jest dziś 
myślenie o istotności kulturalnej w duchu 
sportowym, i przypomina, że nagrody, o ile 
ktoś miał szczęście (nieszczęście?) takowe 
otrzymać, pojawiają się w każdym CV i każ-
dej notce biograficznej takiej osoby – aż 

do nekrologu: „komu dziś wydałoby się to 
dziwne, że nagrody i wyróżnienia zdobyte 
na polach kultury, podobnie jak medale 
mistrzowskie i rekordy świata w sporcie, są 
traktowane jako znaki definiujące życie?” 
(s. 183).

Można jednak odnieść wrażenie, że 
w Ekonomii prestiżu zapomniano o zakoń-
czeniu. Po czwartej części czytelnik prze-
chodzi od razu do dodatków (wykresów, 
list nagród). Przy tak gęstym wywodzie nie 
zaszkodziłoby odautorskie podsumowanie 
lub przynajmniej wskazanie perspektywy 
dalszych badań. Praca Englisha wyczerpu-
jąco analizuje zjawiska rzadko opisywane 
w naukowych kategoriach i z interdyscypli-
narnej perspektywy. Równocześnie jednak 
książka otwiera sporo ciekawych wątków, 
które autor, trzymając się tematu głów-
nego, zaledwie sygnalizuje. Czytając uwagi 
o nagrodach w nauce (Międzynarodowy 
Kongres Wybitnych Nagród ma do wyboru 
tysiące kandydatur, a „nagrody kulturalne 
stanowią drugi pod względem wielkości 
zbiór, zaraz po nagrodach w nauce” – s. 41), 
można chyba zamarzyć o osobnej pozycji 
poświęconej temu polu nagrodowego 
„biznesu”. Jednak English konsekwentnie 
zajmujący się głównie „strefą zaludnioną 
nie tylko przez artystów i konsumentów” 
wyraźnie spycha dwie ostatnie grupy na 
margines. Ciekawym, wartym rozwinięcia 
tematem wydaje się prestiż uzyskiwany 
przez nagrodzonych artystów w środowi-
sku i wśród publiczności. Do tego można 
by jeszcze dołożyć pytanie, jak nagrody 
wpływają na samoocenę obdarowanego 
(znamienna jest tu choćby żartobliwa 
wypowiedź weteranki nagród, Meryl Streep, 
która po otrzymaniu Emmy w 2004 roku 
swoją mowę zaczęła od stwierdzenia: „Są 
takie dni, kiedy nawet ja sama myślę, że 
jestem przereklamowana… Ale nie dzisiaj!”). 
W krąg możliwych inspiracji wpisuje się 
również wątek przegranej. Twórca Ekonomii 
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prestiżu zauważa: „Podporządkowując się 
zwyczajowi, pozwalamy nagrodzie ukazy-
wać się w postaci wyidealizowanej. Jednym 
z efektów tego działania jest przeoczenie 
cierpienia, nieważne jak niewielkiego, które 
nagroda wywołuje u przegranych kan-
dydatów, zdobywców miejsc na niższych 
stopniach podium – czyli ciężar nieszczę-
ścia osoby obecnej nawet na najweselszej 
ceremonii wręczenia nagród. Jednak waż-
niejszym skutkiem naszego idealizmu jest 
pomijanie przyziemnego i materialnego 
wymiaru całego przedsięwzięcia” (s. 96). 
Trochę szkoda, że badając „ważniejszy 
skutek”, autor porzuca zapowiadający się 
fascynująco wątek towarzyszącego nagro-
dom ludzkiego rozczarowania.

Inspirowanie do dalszych poszukiwań 
to już kolejna zaleta Ekonomii prestiżu. 
Książka najwyraźniej ma ich sporo, dlatego 
redaktorom serii „Kultura się liczy!” i tłu-
maczom pracy Englisha należy się uznanie 
za umożliwienie polskiemu czytelnikowi 
zapoznania się z tą pozycją. Imponuje także 
przedmowa Czaplińskiego, który nie tylko 
jasno streszcza założenia metodologiczne 
i pokazuje wybrane mechanizmy na przy-
kładzie polskich nagród literackich, lecz 
także wyraźnie „czuje” myślenie amerykań-
skiego badacza, na przykład żartobliwie 
pisząc o krążącej w sieci pirackiej wersji 
książki: „Wydawnictwo poniosło ekono-
miczne straty, książka i autor odnotowali 
prestiżowy zysk” (s. 7).

W roli tłumaczy Przemysław Czapliń-
ski i Łukasz Zaremba nie ustrzegli się, 
niestety, kilku „wpadek”. Nad niektórymi 
efektami translatorskiej nieuwagi łatwo 
przejść do porządku dziennego – chociaż 
zdanie: „W dziedzinie reklamy nagrody Clio 
– będące wariacją antynagrody Hubbarda 
– parodiowane są przez Schmio Awards” 
(s. 87–88) ma inny sens niż oryginalne: „In 
advertising, the Clio Awards are satirized by 
the Schmio Awards, which are themselves 

a variation on the consumer-group sponso-
red Hubbards”, a „Best Showstopper” to nie 
tyle „Najlepsze zakończenie widowiska”, ile 
raczej wyjątkowo imponujący występ, który 
wywołuje długotrwały aplauz publiczności 
(s. 42). Trudno nie ulec rozbawieniu, kiedy 
czyta się w polskiej wersji podziękowań 
Englisha: „Lindsay Waters była doskonałą 
redaktorką niniejszej książki i najbardziej 
pobudzającą do myślenia rozmówczynią 
na wszelkie tematy kultury współczesnej” 
(s. 26). Wprawdzie powszechnie wiadomo, 
że „Kopernik była kobietą”, a oryginalna 
wersja Ekonomii prestiżu nie podpowiada 
płci („Lindsay Waters has been the perfect 
editor for this book, and a most stimulating 
interlocutor on all manner of contempo-
rary cultural topics”), ale Lindsay Waters, 
autor popularnego w Polsce i na świecie 
Zmierzchu wiedzy, redaktor naczelny działu 
humanistycznego Harvard University 
Press, które w 2005 roku wydało książkę 
Englisha, jest chyba na tyle znany, że takie 
jego „sfeminizowanie” nie powinno się 
zdarzyć w tłumaczeniu poważnej nauko-
wej publikacji.

Ekonomia prestiżu,  oprócz licznych 
„szczegółow ych” odkr yć,  udowadnia 
przede wszystkim, że niemożliwe jest 
„przyszpilenie” nagrody. Trafna analiza 
wymaga pogodzenia się z nagrodą jako 
zjawiskiem będącym stale pomiędzy. 
Zawsze istnieje sprzeczność „między 
celebrowaniem twórczości kulturalnej 
i administrowaniem nią” (s. 48). Także 
sędziowanie wymaga dostosowania się 
do tego „pomiędzy”: „nagrody nie osią-
gnęłyby z pewnością takiego poziomu 
kulturowej skuteczności, gdyby nie wspie-
rały połączenia ideałów i materializmu, 
estetyki i ekonomii, hojności i odruchów 
egoistycznych w jedną, złożoną (świa-
domą/nieświadomą) dyspozycję – coś, co 
można by nazwać habitusem sędziow-
skim” (s. 102). Rozdarcie widać nawet 
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w tytułach recenzji Ekonomii prestiżu na 
gruncie polskim – Te okropne nagrody 
(Kinga Dunin) a Magia nagród (Bernadetta 
Darska). Paradoksalnie właśnie ta niejed-
noznaczność sprawia, że nagrody działają: 
„Mamy raczej do czynienia ze swoistym 
zawieszeniem między wiarą i niewiarą, 
między odruchem postrzegania sztuki 
jako rodzaju piramidy finansowej a chę-
cią zachowania jej jako miejsca naszych 
najbardziej zaufanych inwestycji. W takich 
okolicznościach nagroda kulturalna może 
być, w jednym i tym samym czasie, zara-
zem (trochę jak żart) bardziej wątpliwa 
niż była wcześniej i bardziej skuteczna 
symbolicznie, potężniejsza i ściślej sprzę-
żona z procesami kanonizacji. To właśnie 
podstawowy paradoks współczesnego 
świata nagród” (s. 158).

„Gdy jednak uświadomimy sobie, że 
symboliczna wartość nagród trwa pomimo 
wszystkich żartów, złośliwości i publicz-
nego lekceważenia, czyli że nagrody te 
naprawdę są coś warte, nawet dla nas, 
niezależnie od tego, co o nich myślimy 
– wówczas należy postawić pytanie: jak 
dokonać wyliczeń, których w tym kontek-
ście domagają się nagrody?” (s. 42) – pyta 
English. Badacz wielokrotnie pokazuje 
też, że wszelkie wyróżnienia działają jakby 
mimo wszystko i przekuwają swoje wady 
w zalety. Odmowy przyjęcia, skandale, pro-
wokacje i krytyka działają na ich korzyść, 
a niepoważne traktowanie nagród to część 
gry, w której one same ochoczo uczestni-
czą („Strategiczne zarządzanie niepowagą 
jest w końcu zasadniczym zadaniem osób 
zarządzających nagrodami” – s. 84). Nawet 
antynagrody okazują się, wbrew sobie, 
wspierać przeciwnika: „Równie dobrze 
można by powiedzieć, że Złote Maliny 
stanowią negatywną ekspresję kinowego 
gustu, którego pozytywnym wyrazem 
są Oscary. Jeśli podobają ci się filmy i gra 
aktorów nagrodzonych Oscarami, będziesz 

krytycznie nastawiony do laureatów Malin” 
(s. 90). Czapliński diagnozuje: „z nagrodami 
można grać, ale nie sposób z nimi wygrać” 
(s. 10) i przypomina, że także autor Ekono-
mii prestiżu dostał za swoją książkę nagrodę 
(notabene,  na okładce Małego światka 
Lodge’a też widnieje napis: „Nominacja do 
Booker Prize za 1984”). English ma zresztą 
świadomość, że od nagród nie można 
uciec: „żaden komentator nie jest w stanie 
całkowicie uniknąć uczestnictwa w tej 
samej ekonomii prestiżu, którą pragnie 
badać, a więc w systemie przyznawania 
i odbierania wartości, doceniania i odma-
wiania uznania” (s. 43).

Czapliński trafnie zauważa, że – mimo 
całej obnażonej przez amerykańskiego 
badacza „nieczystości” nagród kultu-
ralnych – po prostu nie mamy lepszego 
sposobu docenienia dzieła („nie powin-
niśmy przyznawać nagrody, ponieważ 
wiemy, że nie jest ona korelatem warto-
ści, ani też nie możemy jej nie przyznać, 
ponieważ wiemy, że nie ma silniejszych 
środków uznania” – s. 10) i uporządkowa-
nia chaosu („Brak nagrody konfrontuje 
nas z nieogarnionym i niedającym się 
zhierarchizować nadmiarem. Nagroda 
uwalnia od horroru wielości, wcielonego 
w natłok dzieł i mnogość systemów ocen” 
– s. 15). Skoro nagrody są, mimo wszystko, 
koniecznością, to pozostaje pytanie, jak się 
z nimi obchodzić. Według Czaplińskiego 
„największym błędem byłoby uznanie 
nagród za miernik wartości” (s. 9). Tym-
czasem English tak definiuje swoją misję: 
„Zadaniem mojego studium (…) nie jest 
więc straszenie nagrodą jako wrogiem 
kultury, lecz przeciwnie, udowodnienie 
jej fundamentalnego powiązania z innymi 
typami praktyki w polu kultury i pokaza-
nie na tej podstawie, jak lepiej lub bardziej 
refleksyjnie rozumieć nasze własne kul-
turalne życia – nasze gusta, skłonności, 
formy zaangażowania i iluzje” (s. 45).
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Biznes nagród się kręci, a my kręcimy 
się razem z nim. Nagrody wciąż „wkręcają” 
uczestników życia kulturalnego i jego 
publikę. „Wkręcają”, bo wciągają, ale też 
„wkręcają”, bo udają coś, czym nie są: 
coś nieskalanego kapitałem innym niż 
symboliczny. Lektura Ekonomii prestiżu 
prawdopodobnie nie sprawi, że zignoru-
jemy kolejną oscarową galę czy nominacje 
do Nike, ale może sprawić, że podejdziemy 
do tych zjawisk z pogłębioną świadomo-
ścią – chociaż za pogłębioną świadomość 
pewnie nikt nie da nam nagrody.

Kamila Czaja

James F. English: Ekonomia prestiżu. 
Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości 
kulturowej. Przeł. Przemysław Czapliński, 
Łukasz Zaremba. Narodowe Centrum 
Kultury. Warszawa 2013 [seria „Kultura 
się liczy!”].

Od Redakcji

Artykuł Michała Kłosińskiego Stefan Szymutko 
i symulakry, który został zamieszczony w nu-
merze 1-2 (87-88) 2012 kwartalnika „FA-art”, 
jest efektem prac prowadzonych w ramach 
projektu Baudrillard – Teoria – Literatura, który 
został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/01/N/HS2/02038. 
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Marek K.E. Baczewski
Drobiazgi

Mężczyzna czterdziestoletni
On, mężczyzna czterdziestoletni, powiada często tak:
– Jeśli facet po czterdziestce wstaje z łóżka i nic go nie boli, to 

znaczy, że umarł. Na tym polega życie faceta po czterdziestce. 
Wszystko boli.

Tym samym on, mężczyzna czterdziestoletni, rozwikłał tajemnicę, 
nad którą od tysięcy lat biedzili się metafizycy.

Odkrył definicję wszystkiego.

Sztuka – sen bóstwa
Jeden z tekstów neoplatońskich przekazuje niezwykłą legendę. 

Pewnego razu bóg Dionizos przypadkowym trafem znalazł lustro. 
Spojrzał w zwierciadło, nie zobaczył tam jednak samego siebie, lecz 
odbicie świata. Interpretatorzy tłumaczą ów mit następująco: świat 
jest jedynie wizją Boga. Inny mit metafizyczny (nazwijmy go popu-
larnym) głosi, że nasz świat jest tylko cieniem świata, w którym żyją 
bogowie. Spróbujmy skonfrontować ze sobą obydwa świadectwa: 
wizja i cień. Cóż to oznacza? Oznacza to, że bogowie nie potrafią śnić 
precyzyjnie. Szukają może nawet kogoś, kto by dopomógł im w śnie-
niu. Tak oto rozgrywa się tajemnicze misterium uwznioślenia sztuki. 
Nie potrafię powiedzieć tego inaczej. Dzięki naszym snom doskonali 
się świat bogów.
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Cyklop
Nakazał chirurgom, żeby wyjęli mu jedno oko. Ten biedny czło-

wiek sądził, że oglądając wzgórza i doliny, w jakiś niewytłumaczalny 
sposób zużywa zaobserwowaną przestrzeń świata. Gdyby więc ogra-
niczył się do jednego oka – medytował dalej nasz mędrzec – zosta-
łoby więcej świata dla przyszłych pokoleń. Na tej podstawie zaczął się 
domagać od chirurgów, by wprawili w ruch swoje narzędzia. Z jednej 
strony chwała takiemu namysłowi nad losem wspólnego nam dobra. 
Z drugiej – do tego, by użyć przepaski, sam nie doszedł.

Lekkość
Wielebny ksiądz X, duszpasterz niedwuznacznych środowisk, 

zorganizował pielgrzymkę miejscowych kurtyzan do Rzymu. Przed-
sięwzięciu temu przyświecały wzniosłe intencje uzdrowienia moral-
nego. Podobno udało się zwerbować tyle pań lekkich obyczajów, 
że samolot, którym miały lecieć, wzbił się w powietrze, zanim piloci 
zdążyli załączyć silniki.

Obyczaje – paliwem przyszłości?

W Ikei
– Popatrz, te ich wnętrza przypominają mi filmy Bergmana.
– Tak, oni nawet filmy mają fajne.

Obietnica wieczności
Jest to godne uwagi. Nie było przewiny. Nie było wyroku. Nie było 

grzechu pierworodnego. Nie było wypędzenia z Raju. Bóstwa spo-
strzegły z pewnym zakłopotaniem, że śmiertelność wyszła jestestwom 
na dobre. Udało im się mianowicie w domenę codziennej egzystencji 
wdrożyć rutynę hierarchii i porządku. Dzięki temu niejedna z tych 
chwilowych istot zdołała stworzyć więcej, niż bóstwo zdziałało w ciągu 
sześciu dni stworzenia, i więcej odpocząć, aniżeli bóstwo odpoczęło 
siódmego dnia. Do historii bóstwa dodały tak niewiele, że ludzie po pro-
stu zwątpili w ich baczną opiekę. A więc błędem było obstawiać w tej 
gonitwie nieskończoność linearną, rozszerzającą się wzdłuż, niczym 
guma od gaci. Istnieje jeszcze jedna wieczność, wieczność polegająca 
na zagęszczeniu zdarzeń i czynów. Nie ma chwili tak krótkiej, ażeby nie 
dzieliła się ona na dwie połowy. W ten sposób każdy rodzący się dzień 
kryje w sobie bardzo prawdopodobną obietnicę nieskończoności. By 
sięgnąć po ten owoc, wystarczy odbyć kurs obsługi cyrkla i poznać 
działanie praw symetrii. Wiedział o tym już William Blake.

Z zawiści oszukanych bóstw wzięła się plotka, że wszelkie działa-
nie leży w planach Szatana i że nie da się wykonać żadnej czynności 
bez pomocy Zła.
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Z nasłuchów radiowych
I. Wygrana
(Program I Polskiego Radia, 05.09.2007; godz. 14.40)

Spiker: Gratuluję, wygrała pani zaproszenie na Konkurs Eurowizji 
w Helsinkach. Czy pani pojedzie z mężem? A może z kimś bliskim?

Słuchaczka: Nie, z mężem.

II. Pełnomocnik rządu do spraw monologu
(Program III Polskiego Radia, 04.08.2009; godz. 21.05)

Władysław Bartoszewski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim: „pełnię 
funkcję pełnomocnika rządu do spraw dialogu…” – powiada i nie daje 
interlokutorowi dojść do głosu.

Wielki Czytelnik
Ufam, że obok wielkich pisarzy istnieją wielcy czytelnicy.
Dla nich pisze się książki, oni znajdują drogocenne klejnoty w naj-

koszmarniejszym tekście.
2, 3, 36 egzemplarzy z dwustutysięcznego nakładu. Jedynie tyle 

może trafić we właściwe ręce.
Nie wiedzą o tym, że są wielkimi czytelnikami. Są bardzo biedni, 

nie znają się nawzajem, mieszkają często na różnych kontynentach.
Kiedy Wielki Czytelnik rozpoznaje w sobie Wielkiego Czytelnika, 

natychmiast umiera, jego miejsce zajmuje inny, często w innym kraju, 
na innym kontynencie.

„Sami tego nie podejrzewając są utajonymi filarami, na których 
spoczywa świat. Gdyby nie oni, Bóg unicestwiłby rodzaj ludzki. Są 
naszymi wybawicielami, choć nie wiedzą o tym” (Borges).

Ich prawdziwym i jedynym przeznaczeniem jest ocalić książki; 
ocalić je przed śmiercią, przed złymi czytelnikami, przed innymi 
książkami. Obronić nawet przed wydawcami, jeśli druk miałby przy-
nieść im zgubę.

Królewicz i żabka
Piękny królewicz całuje brzydką żabę i oto brzydka żaba zamienia 

się w piękną królewnę. Cud? Żaden tam cud. Prawdę mówiąc, nie ma 
w tym nic nadzwyczajnego. Takie historie zdarzają się i nam.

Pocałunek jest środkiem służącym do rozpoznania piękna. Łatwo 
się o tym przekonać – wystarczy złączyć usta z ustami drugiej istoty. 
Czar pryska jak niepyszny: świat okazuje nam względy. Z całą sta-
nowczością odrzucam abstrakcyjne pojęcia piękna. Dopiero tam, 
gdzie ciało napotyka na ciało, piękno staje się możliwe.
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Żabka zamieniła się w królewnę. Uwierzcie. Tak było naprawdę. Jest 
to wiarygodne, ponieważ jest niemożliwe.

Problem w tym, że niemożliwe nie zawsze dochodzi do skutku.
Bardzo wiele rzeczy jest zaczarowanych. Wąż został zaklęty w węża, 

las zaczarowany w las. Ktoś zamienił jezioro w jezioro, trawę – w trawę. 
Jakiś wielki, dziwny, może nawet chory czarodziej zaklął człowieka 
w człowieka, rzucił go w ten zaczarowany świat i nakazał mu tu żyć.

Rzeczywistość jest wobec nas nieszczera. Odczuwam tę niepoko-
jącą właściwość jako nużącą obsesję. Między moim życiem a mną jest 
magia. Magia to mgła, której nie umiem rozproszyć. Magia to odległość, 
której nie mogę pokonać. W oddaleniu człowiek znajduje się u siebie 
i nie u siebie. Dystans rozrywa mnie od wewnątrz. Czuję się pęknięty 
od środka. Czuję się rozdarty. Wylewa się ze mnie cały świat.

Dochodzimy do wniosku, że tym, co nas dzieli, jest odległość. Ale na 
tym nie koniec. Odległość także nas różni. W niej dokonuje się morder-
cza, pełna goryczy, pusta praca samotności.

Mówią mi, że nie jestem stąd. Mówią, że od domostwa bycia dzieli 
mnie jedna przepaść i sto oceanów. Dlatego z taką uwagą wpatruję się 
w twarz ziemi. Szukam śladów drugiej istoty. Nie mam jednak złudzeń. 
Wytężam wzrok na próżno. Im bardziej uczę się rozróżniać ludzkie 
tropy, tym bardziej stają się moje. Inni to ja.

Moja obcość topnieje rozgrzana w cudzych ustach. Czar zostaje 
zdjęty i oto powracam do dawnej postaci. Jestem teraz niczym. Czymś 
mniej od pustki, bo nawet pustką nie jestem. Paktuję teraz z moim nie-
byciem i ten, kogo całuję, zaczyna mnie podejrzanie uwierać. Kim jest 
ten drugi? Ten, co zabrał mi usta?

Na próżno szukamy się nawzajem. Nigdy nie odnajdziemy siebie, 
ponieważ jesteśmy jedną i tą samą istotą.

Nie zamartwiajcie się utratą świata. Ona jest tylko chwilowa. Pierw-
sze wypowiedziane słowo stworzy świat na powrót.

Pocałunek jest najdziwniejszym rodzajem słowa, które nie może 
jednak zostać wypowiedziane, bo zwiera ze sobą dwa bieguny mowy: 
jednocześnie zadaje pytanie i udziela odpowiedzi. Dlatego zwraca się 
nie do ucha, lecz bezpośrednio do ust.

Niewykluczone, że trud artykulacji, odwieczny towarzysz stanu 
zakochania (nie umiem powiedzieć, jak bardzo cię kocham), bierze się 
stąd, że usta kochających zajęte są bez reszty czymś innym.

Zająć usta czymś innym. Niechaj tę historię opowie ktoś milczący.

Korupcja
To, czego najbardziej nienawidzimy u polityków i czego zarazem 

najbardziej im zazdrościmy. „Polityk z prawdziwego zdarzenia powi-
nien więc zgłębiać sofistów i pobierać lekcje śpiewu oraz korupcji”, tak 
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pisał Cioran. Nie głosowałbym na polityków, którzy twierdzą, że nie są 
skorumpowani: to brzmi jak oferta. Jakby chcieli przez to powiedzieć, 
że nikt im jeszcze nie zaproponował odpowiedniej ceny.

Matka Bitew
Najpierw nużący łomot nocnych pociągów, potem długotrwały 

marsz w spiekocie sierpnia, noce pełne gwiazd i ludzkich odorów. 
Gdy w końcu padł rozkaz, aby rozbić obozowisko, stało się jasne, że 
nazwa tego miejsca przejdzie do historii. Tu miała się rozegrać Matka 
Wszystkich Bitew.

W innych okolicznościach dziękowalibyśmy niebiosom za poczę-
stunek słonecznej pogody. (Takie zdanie zabrzmiałoby szczerze 
nawet w ustach ateisty). Teraz jednak żołnierze rozdarli między siebie 
skrawki nieruchomej ziemi i posnęli na karimatach w dobrotliwym 
cieniu młodego lasu.

Śniło mi się, że idę, na plecach taszczę worek z moim przeznacze-
niem. Worek jest dziurawy, przeznaczenie rozsypuje się po drodze. 
Nie wolno mi naprawiać worka. Gdybym zdjął przeznaczenie z ple-
ców, spotkałoby mnie za to coś, co spotyka tych, którzy zdejmują 
z pleców przeznaczenie. Wiem o tym. Idę i gubię. Jest mi coraz lżej.

To był mój pierwszy sen na froncie.
Tymczasem w obozowisku zapanowała na dobre atmosfera ner-

wowego wyczekiwania.
Z pozoru nie dzieje się nic istotnego. Kucharze nadrabiają zaległo-

ści z dni przemarszu, helikoptery czynią zamęt w powietrzu. Odda-
jemy się teraz czynnościom pozbawionym znaczenia. Karty, sprośne 
piosenki, listy – zrozumiałe, że mało komu przychodzi na myśl umilić 
sobie oczekiwanie na wroga tworzeniem mieszczańskich powieści. 
Ale znajdują się i tacy.

Dowcipy, siłą rzeczy, stają się mniej śmieszne.
Jeśli z tego wyjdziemy, to się urżniemy – dodaje sobie otuchy ktoś 

wiedziony na szubienicę. I co? Myli mu się przyczyna ze skutkiem.
Spocznij! Wolno się śmiać.
Wywiad doniósł, że tamci – nasi wrogowie – mają jakieś kłopoty 

ze sprzętem. Czołgi przegrzały silniki na górskich przełęczach. Mamy 
więc czekać kilka dni dłużej. Doskonała okazja do zużycia zapasu 
poczucia humoru.

Zapowiedzi zbliżającej się wojny dzielą się na dwa rodzaje: subiek-
tywne oraz obiektywne. Do pierwszej grupy należą: dwugłowe cielę, 
plamy na słońcu względnie krwawa kometa. Obiektywne są nato-
miast dwie. Po pierwsze: w sklepach zaczyna brakować soli. Po dru-
gie: liczba udzielanych odpowiedzi przekracza liczbę zadawanych 
pytań. Życie bez soli i bez wątpliwości – oto kwintesencja wojny.
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W zeszły czwartek sztab wydał instrukcję dotyczącą natury Zła. Naj-
ważniejszą cechą Zła jest to, że się nam przeciwstawia. Jeśli coś zwracało 
uwagę w sztabowej definicji, to była tym wątpliwym elementem zupełna 
atrofia wszelkich innych własności. Łatwo stąd wysnuć wniosek, który 
w innych okolicznościach nikomu nie przyszedłby do głowy. Zło jest nie-
ludzkie. Gdyby miało jakąś chrząstkę człowieczeństwa, byłoby zdolne do 
pragmatyzmu i do opamiętania. Nasz wróg nie ma żadnej z tych cech. 
Stworzono go dla naszej zagłady. Czujemy w nozdrzach cierpki zapach 
trwogi. Jest to zapach potu. Teraz moja wyobraźnia działa bez pudła. 
Widzę nieprzyjacielską armię jak na dłoni. Ogier komendanta ma skrwa-
wione boki, na drugim planie baon dorodnych czołgów tratuje zagon 
kukurydzy, na trzecim – nieprzytomnie zziajany kapral dyryguje gmatwa-
niną taborów. Armię Zła poprzedza jej niecierpliwość.

Zazwyczaj zwyciężamy. Zapewne i tym razem nie będzie inaczej. 
Czerpiemy otuchę z wiary, wiarę – z otuchy. Obydwie biorą się stąd, że 
stoimy po stronie Dobra. Jakżeby mogło być inaczej, skoro wystąpiło 
przeciw nam Zło?

Pewność wygranej jest jednym z kardynalnych punktów rycerskiego 
kodeksu. Oddajemy się temu uczuciu z wielką prostotą, bez najmniejszych 
zastrzeżeń pod adresem roznoszących kartacze bóstw i czyniąc nawet 
w ten sposób niejakie ustępstwo wobec tamtych ludzi, którym pisana 
jest nieuchronna zagłada. W istocie rzeczy świadomość własnej przewagi 
stanowi wyrzeczenie. Odbiera ona zwycięzcom lwią część satysfakcji.

Zjadają naszą sól, a poza tym są obcy. Żyjemy bez soli i bez wątpliwo-
ści. Są obcy i nic, co ludzkie, nie jest im ludzkie.

Mam nadzieję, że te byty postawione w stan likwidacji nie biorą ceka-
emów od tego samego dostawcy. Albo niechaj przynajmniej używają 
oliwy w gorszym gatunku. Nie wiem, co decyduje o ułomności Zła. Może 
właśnie to, że jest ułomne.

Boga nie ma, chata wolna
Wiele hałasu o Dostojewskiego. Zawsze uważałem, że z tym pisa-

rzem coś jest nie w porządku. Boga nie ma, wszystko wolno – cóż za 
idiotyzm! Co za kretyństwo! Co za prostactwo! Gdyby Boga nie wystar-
czyło (wyrażam się wbrew pozorom z najwyższą precyzją), zostałoby 
nam samo ciało, a to, o ile wolno tak powiedzieć, jest zespołem ogra-
niczeń. 100-200 cm wzrostu, 72 lata. 2,30 wzwyż: tyle mogę oderwać 
się od Ziemi bez pomocy maszyn. Przy absorbującym treningu, rzecz 
jasna. I spektakularnym talencie. Ile na 100 metrów? Powiedzmy, że 
9,86. Góra 60 papierosów dziennie. A i to – za cenę odrażającego kaca.

Ta upokarzająca obawa, że jeśli nie będę czuł czyjejś podeszwy 
na karku, rozsypię się w nicość na zewnątrz i od wewnątrz. Skąd teraz 
domniemanie, że jeśli nie jest to but byle czyj, to niewola przestaje 
być uwłaczająca? To tak, jakby pies pułkownika miał odczuwać jakąś 
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satysfakcję z awansu swojego pana na generała. Nietzsche uważał, że 
niewolnictwo duchowe nie zna gradacji ani stanów pośrednich. Nie zna 
też procesu stawania się, popadania, a wyrwanie się z pęt może być 
tylko raptowne i zupełne, niczym wyzwolenie z objęć duszącego kosz-
maru. Pytanie więc, na ile mój wewnętrzny demon może być spętany 
obecnością bóstwa, mającego uchronić przed zejściem na manowce, 
nie jest pytaniem o to, na jak wiele wolności i na jaki jej rodzaj mogę 
sobie pozwolić, lecz pytaniem, jak bardzo potrzebuję tyrana.

Ale też i o to, do jakiego stopnia tyran, który siedzi na moim grzbie-
cie, usprawiedliwia moje własne tyraństwo; jak bardzo potrzebuję 
brzemienia, żeby samemu być brzemieniem.

Syreny
Czy Syreny były gwiazdami popu? Czy też wykonywały jakiś 

ambitniejszy gatunek muzyki? Rzecz godna zastanowienia. A może 
w ich przypadku miało zastosowanie instrumentarium punkrockowe 
– dwie gitary i perkusja?

Rozważając problem akompaniamentu, nie powinniśmy zapo-
minać o kilku bezspornych faktach. Syrena usadowiona przy 
szpinecie stanowiłaby zbędną archaizację. Gdybyśmy natomiast 
uzbroili antyczne monstrum w syringę, wprowadzilibyśmy element 
nadmiernej egzotyki – mimochodem dając do zrozumienia, że 
pieśń Syren mogła zniewolić umysł starożytnego żeglarza, ale nas, 
współczesnych, żadna sztuka muzyczna nie przemieni w bezwolny 
mechanizm. Jesteśmy szaleni, bez dwóch zdań; kompletny świr stał 
się mądrością świata. Ale nasze dzisiejsze szaleństwo nie jest już pie-
śnią. Dzisiejsze szaleństwo jest mową.

Oryginalna grecka nazwa Syren σειρηνες wywodzi się od słowa 
σειρα – ‘pętla’. Mamy więc akcent położony na zniewoleniu – zniewo-
leniu będącym konsekwencją szczególnej linii melodycznej.

Co się stało z repertuarem Syren? Czy tradycja muzyczna zaginęła 
wraz z samymi muzykami? A może melodii tej nie sposób przywołać 
lub zapisać ze względu na jej indywidualny i subiektywny charakter? 
Być może problem w tym, że każdy z nas ma swoją pieśń Syren. Każdy 
ma swój własny sposób na utratę rozsądku.

Głupcy uznają ten mit – głęboki i mądry – za jedną z opowieści 
o żeglarskich perypetiach. W istocie jednak historia Syren traktuje 
o muzyce.

Przecież nikt nie miał zamiaru powiadomić nas o preferencjach este-
tycznych dawnych Greków. Jeśli o czymś poucza nas mit, to o istnieniu 
takiej muzyki, która odbiera zmysły.

Szukam takiej melodii, która sprawi, że będzie mnie trochę mniej. 
Jest mnie za dużo. Własny ciężar sprawia mi ból. Jestem kosmosem 
i morzem. Na każdym kroku potykam się o moją mądrość. Doprawdy 
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nie wiem, co ze sobą począć. Od rana sram głębokimi myślami. Że też 
biura podróży nie oferują wycieczek na tamten świat! Człowieczeństwo 
to coś, od czego trzeba co jakiś czas odpocząć.

W swojej epoce musiały być wziętymi artystkami. Mitografowie 
nie wspominają w każdym razie ani słowem, żeby Syreny miały jeździć 
w trasy koncertowe. Przeciwnie – fan musiał odbyć mozolną podróż, by 
móc rozkoszować się ich pieśnią.

Spójrzmy na sztukę wykonawczą Syren od strony gastronomicznej. 
Jedni muzycy grają do kotleta, inni sprawiają, że słuchacze sami stają 
się kotletami.

Wielki Markiz de Sade
Nie udało się odszukać ani jednego rysunku Sade’a, nie wiemy, jak 

wyglądał – rysopis znamy jedynie z policyjnych kartotek. Był jasnym 
blondynem o niebieskich oczach, twarzy okrągłej i pełnej; w wieku 
50 lat posiwiał i nieco wyłysiał. Według rysopisów z lat 1793 i 74, 
mierzył 5 stóp, 2 cale i 1 linię wzrostu, co w przeliczeniu na jednostki 
metryczne daje 168 cm.

Ja, człowiek wzrostu, licząc podług dzisiejszych kryteriów, lekkopół-
średniego, musiałbym się z lekka pochylić, by spojrzeć mu w oczy.

Speak easy
Speak easy. Gdyby mi nie wyjaśniono w kompetentnych kręgach, 

co znaczy ten amerykański idiom, sam pewnie nie wpadłbym na to 
do końca świata. Obstawiłbym zestaw słuchawkowy do telefonu, 
rytualną wyjnię w społeczeństwach o przesadnej liczbie hamulców 
moralnych albo reklamę kursów językowych.

Tymczasem była to bardzo przyjazna nazwa tajnych knajp w cza-
sach amerykańskiej prohibicji.

Skąd ten nacisk na swobodę mówienia właśnie?
Najzdradliwiej dla amerykańskich pogromców demonów, zachę-

conych do aktywności przez wielki kryzys gospodarczy sprzed stu-
lecia, spożywano tam „moonshine whiskey”, prócz tego zapewne 
namiętnie grano w karty. Wolność tym samym zyskiwała sojusznika 
w nielegalnym alkoholu.

Wiersze bez poezji
Żyjemy w epoce szybkiego zużycia możliwości stylistycznych. 

Dziarska ironia przystoi już tylko apologetom nowej linii kredytowej. 
Apostrofa – sejmowej oracji. Kunsztowny epitet – recenzji offo-
wego wydawnictwa muzycznego. Zostaje pisać wiersze bez poezji. 
Naprawdę. Nie żartuję ani ciut.
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A jednak wiersze przydarzają się, przydarzają się nadal, i to przy-
darzanie – jeśli chodzi o ścisłość: przydarzanie się, bo wiersz, o ile ma 
on być dla czytelnika chociażby preambułą nicości bądź też, jeżeli 
komuś to nie odpowiada, obietnicą kosmicznego spełnienia, ów 
wiersz musi przychodzić jak gdyby znikąd – a więc to przydarzanie 
się stanowi właśnie Poezję Świata.

Autor jest kłamstwem wiersza. Największym kłamstwem wiersza. 
Autor jest katastrofą wiersza.

Dziwiło mnie zawsze, z jakiego powodu autorzy obdarzeni naj-
prostszym talentem narracyjnym chcieliby przedstawiać swój dar 
jako literacką kompetencję; a kompetentni z kolei zrobiliby wszystko, 
by uznano ich bardzo wyrafinowany kunszt za dar zesłany im z reje-
strów tak wysokich, że niemal pozbawionych sensu.

Styl to człowiek. Owszem. Lecz bynajmniej wcale jeszcze nie 
utwór.

Autor jest pasożytem wiersza. Całkiem zbędnym, ponadmiernym, 
psującym końcowy efekt wersem. Na domiar złego – umieszczanym 
przez drukarzy prawie zawsze nad utworem.

Owszem, nie miałem tu na myśli samego autora, tylko jego nazwi-
sko: imię i nazwisko autora wybite tłustym drukiem nad dziełem; ale 
czy nie na tym polega paradoks bycia autorem, że z biegiem czasu 
coraz bardziej, coraz intensywniej przenosi się bytowy ekwipunek 
w dziedzinę personaliów?

Autor jest oszustwem.
Boimy się strwonić choćby linijkę życia. A potem okazuje się, że 

tekst nas tajemniczo przerasta.
Ludzie nie orientują się (bo też i nauka ta jest jeszcze w powija-

kach), że poprzez wypowiadanie Prawd Istotnych stopniowo ubywa 
ich jestestwa. Brzmi to może niewiarygodnie, ale takie są fakty. Pro-
ces ten przypomina nieco proces opisany przez kabalistów: oto przy-
mioty Bożej obecności tracą wigor w miarę wikłania się w kolejne, 
coraz to dalsze emanacje.

Wiersz się przydarza. Nic ponadto.
Ale do rzeczy.
Otóż, jak wiadomo, wiersze bywają różne. Dobre, złe, wstrząsa-

jące, ale i budzące poczucie harmonii.
Parę razy zdarzyło mi się w życiu, że poczułem się odnaleziony 

w czytanym wierszu, wstrząśnięty do głębi, wyrzucony z orbity przy-
ziemnego życia i wepchnięty w jakiś wyższy porządek. Zrozumiałem, 
słowem, że wiersz został napisany specjalnie dla mnie. Nigdy chyba 
nie doświadczyłem tego z większą mocą niż przy lekturze krótkiego 
utworu Milczewskiego-Bruna. Przywołam z pamięci: był tam pociąg, 
sen w pociągu, we śnie – kupa forsy. I tu następuje przebudzenie. 
Podmiot liryczny stwierdza, że forsy wprawdzie nie ma, na szczęście 
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zauważa obecność kupy. Oto i nauka – nawet gdy nic nam nie zostaje, 
to zawsze coś nam zostaje i to coś, jak pisał z kolei Wojaczek, może 
być Czomolungmą. Oto, najkrócej rzecz ujmując, nasz los.

Znakomicie pasuje do tej sytuacji jedna ze złotych myśli Wienie-
dikta Jerofiejewa: życie jest jak koszulka niemowlaka, krótkie i całe 
obesrane.

Świadkowie Tajemnicy
Przejrzałem (pobieżnie, pobieżnie) książkę Grzegorza Górnego 

i Janusza Rosikonia Świadkowie Tajemnicy. Autorzy zajmują się relikwiami 
Chrystusa: Całunem Turyńskim, chustą Weroniki, tak zwaną koszulą 
pośmiertną z Orvieto, gwoździami, fragmentami Krzyża Świętego etc. 
Problem autentyczności Całunu Turyńskiego nigdy jakoś nie budził we 
mnie większych wątpliwości, bo też, Bogiem a prawdą, nie skłaniał do 
szczególnego zainteresowania. Czym takim byłby ów całun? Bizantyj-
skim falsyfikatem? Czy najprawdziwszym autentykiem? Spłodzono na 
ten temat setki książek – dzieło Górnego kontynuuje ową wzniosłą 
misję. Prawdę powiedziawszy, uważam, że taka dociekliwość cechuje 
tych, którzy postrzegają swoją konfesyjność na sposób agonistyczny: 
są to spece od oblężonych twierdz, kołyszących się na falach oceanu 
łódeczek – mistycy adrenaliny i kapłani testosteronu.

Lektura (pobieżna, pobieżna) książki Górnego i Rosikonia zasiała 
w moim sercu sporo wątpliwości. Znamienna uwaga matki jednego 
z naukowców zaangażowanych w badanie Całunu Turyńskiego, Bar-
riego Schwortza, amerykańskiego fotografa, który pracował dla pro-
jektu atomowego w Los Alamos (tylko co robił fotograf w Los Alamos?), 
teraz zaś od 44 lat poświęcił się studiowaniu fenomenu turyńskiej 
relikwii: oni przez dwa tysiące lat dłubią przy tym, więc nie może to 
być zwykła szmata. To powiedziała dziewięćdziesięcioletnia Żydówka 
z Ameryki, matka Barriego Schwortza. W czym więc problem? Ano 
w tym, że wiarygodność relikwii – co zaznacza i podkreśla Grzegorz 
Górny – dawno temu została potwierdzona, a cóż tymczasem czynią 
uczeni? Odprawiają nad kuponem nadprzyrodzonej materii właściwe 
swej profesji empiryczne rytuały. Jakby chciano wycisnąć z nieszczę-
snego całunu jeszcze więcej prawdy, niżby faktycznie on zawierał! To 
jakaś podejrzana sprawa! Ażeby wysnuć taki wniosek, trzeba bystrości 
dziewięćdziesięcioletniego umysłu.

Gdybym coś udowodnił, tobym już dalej nie badał. Otóż matka Bar-
riego Schwortza ma rację co do relikwii: badaczom chodzi w gruncie 
rzeczy o to, żeby ścigać przysłowiowego zajączka prawdy, a nie o to, 
żeby go złapać i podać do publicznej wiadomości jako rzecz beza-
pelacyjną. Czy owi uczeni (Górny powiada, że jest ich około 40!) nie 
mogliby się zająć jakąś bardziej pożyteczną robotą, skoro wyszło na 
jaw, że całun jest całunem i innej możliwości nie ma?
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Wyśmienity przykład tej ekstensywnej strategii badawczej stanowi 
sam Schwortz. Od 1978 roku studiuje on technikę, jaką miałby być 
wykonany ów całun. Z jego ustaleń wynika, że mamy tu do czynie-
nia z techniką nadprzyrodzoną. Schwortz doszedł do tego wniosku 
już dawno, ale wcale jakoś nie zaprzestał studiów. Konkluzja ta nie 
zaspokoiła uczonego. Nie popsuła mu przyjemności dalszego zgłę-
biania tematu. Naukowcy – jak jeden mąż – odkrywają cudowność 
i prawdziwość przedmiotu badań. Pomimo tego mistyczna tkanina 
nadal zdaje się budzić ich wątpliwości.

Anzelm z Canterbury mówił: credo ut intelligam (wierzę, aby zro-
zumieć); ale niestrudzeni uczeni nie badają wcale po to, by uwierzyć. 
Badają po to, żeby badać – intelligo ut intelligam. Badać jeszcze bar-
dziej i jeszcze więcej. Jakby chodziło o to, żeby pod całun wpakować 
nie jednego, ale dziesięciu Chrystusów. A w końcu okazuje się, że 
standardów nie wyznaczają ci z apostołów, którzy przyjęli prawdę 
bezkrytycznie, choć było ich dziesięciu, ale ten jeden, który wątpił.

Jeśli chodzi o własną opinię piszącego te słowa, to jest ona nastę-
pująca. Kwestia rzetelności wymienionych przedmiotów nie budziła 
nigdy moich zastrzeżeń. Szczerze mówiąc, nie stanowiła ona szcze-
gólnego wyzwania dla mojej wiary. Nie potrzebowałem, słowem, 
akcesoriów do wysnuwania wzniosłych myśli. Nie wszyscy są wszakże 
lotnego ducha, co wróży rzeczonym relikwiom niezawodny popyt.

Polskie elity
Dziwna, proteuszowa natura naszej polskiej wyższej warstwy 

społecznej. Wprawdzie wydaje się owa warstwa podobna do 
Feniksa, egipskiego ptaka odradzającego się, o czym wszyscy wie-
dzą, z popiołów, ale proces ten okazuje się niewiarygodnie wprost 
rozłożony w czasie, jak gdyby wskrzeszenie polskich elit wymagało 
pewnego okresu karencji, wylęgania. Polska szlachta, która miała 
wyginąć ze szczętem za króla Olbrachta (to znaczy w 1497 roku), 
wróciła do zadowalającej kondycji życiowej tuż przed wybuchem 
powstania styczniowego, po czym wzięła w nim udział i znowu 
przepadła. Wróciła po 75 latach, tym razem jako elita, objawiając się 
gremialnie w rosyjskich obozach jenieckich II wojny światowej. Jak 
można się domyślać, nie zagrzała długo miejsca na ziemi: w jednej 
chwili pochłonął ją i zmiażdżył stalinowski aparat represji. Jakaś 
część elity zmartwychwstała na krótko przed hekatombą powstania 
warszawskiego – inaczej któż by zginął? Potem, jak wiadomo, dłuż-
szy czas nie było w kraju porządnych ludzi, aż do 2010 roku, kiedy 
to zmaterializowali się w solennej liczbie na pokładzie lecącego do 
Smoleńska samolotu.

Kończę ten tekst pochwałą gwałcicieli. Ci ludzie, pozbawiwszy 
nas cnoty, dają niewątpliwy dowód na to, żeśmy ją w ogóle mieli.
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Kto czyta
Historia rosyjskiego oficera z Opowieści pielgrzyma – słynnego 

podręcznika rozwoju duchowego (przeł. Andrzej Wojnowski, Poznań 
1988):

„Znałem swoje obowiązki i jako sumienny chorąży lubiany byłem 
przez dowództwo, ale moje lata były tak młode jak moi przyjaciele i na 
nieszczęście nauczyłem się pić, i to tak, że w końcu stałem się nało-
gowcem: gdy nie piję, jestem sumiennym oficerem, ale jak zahulam, to 
i sześć tygodni nie wstaję z barłogu. Długo to znosili, ale w końcu, za 
grubiańskie zachowanie wobec szefa, co mi się po pijanemu zdarzyło, 
zdegradowali mnie do zwykłego żołnierza na trzy lata, z jednoczesnym 
przeniesieniem do garnizonu. Jeślibym się zaś nie poprawił i nie prze-
stał pić, to grozili najsurowszą karą. W tym nieszczęsnym stanie jakże 
się starałem powstrzymać, jak się nie leczyłem, ale w żaden sposób nie 
mogłem rzucić mojego nałogu i dlatego chcieli mnie nawet przenieść 
do rot aresztanckich. Usłyszawszy to, nie wiedziałem, co ze sobą uczy-
nić. Siedziałem kiedyś zamyślony w koszarach, gdy nagle przyszedł 
do nas jakiś mnich z księgą do zapisywania datków na cerkiew. Każdy 
dał, co mógł, a on podszedł do mnie i pyta – Czemuś taki smutny? 
Zacząwszy z nim rozmowę, opowiedziałem mu o moim nieszczęściu. 
Mnich, współczując mi, zaczął – Dokładnie to samo zdarzyło się memu 
rodzonemu bratu i oto, co mu pomogło: jego ojciec duchowny dał mu 
Ewangelię i stanowczo nakazał, by bez chwili zwłoki, gdy tylko zachce 
mu się wina, czytał rozdział Ewangelii, a jeśliby mu się zachciało znowu, 
to i rozdział następny. Brat mój zaczął tak postępować i w niedługim 
czasie przestało go ciągnąć do picia; już piętnaście lat nie miał w ustach 
kropli alkoholu. Postępujże i ty w ten sposób, a będzie z tego poży-
tek. Mam Ewangelię, owszem, przyniosę ci. Wysłuchałem go i mówię 
– Jakże mi pomoże twoja Ewangelia, gdy żadne moje wysiłki ani leki nie 
mogły mnie powstrzymać? – Powiedziałem to, ot tak, bo nigdy Ewan-
gelii nie czytywałem. – Nie mów tak – zaprzeczył mnich – zapewniam 
cię, że będzie z tego pożytek. – Następnego dnia mnich rzeczywiście 
przyniósł mi to oto wydanie Ewangelii. Otworzyłem je, popatrzyłem, 
spróbowałem czytać i mówię – Nie wezmę tego, nic nie rozumiem i nie 
nawykłem do cerkiewnych druków. – Mnich dalej mnie przekonywał, 
że już w samych słowach Ewangelii tkwi zbawienna moc, bo napisane 
jest w nich to, co mówił sam Bóg. Nie musisz rozumieć, byleś czytał 
pilnie. Pewien święty powiedział: Nawet jeśli ty nie rozumiesz Słowa 
Bożego, to diabli wiedzą, co czytasz, i drżą, a przecież nałóg pijaństwa 
to niewątpliwie ich sprawka. I jeszcze ci powiem: Jan Złotousty pisze, 
że nawet miejsce, w którym przechowuje się Ewangelię, odstrasza 
duchy ciemności i jest niedostępne dla ich knowań. Nie pamiętam, coś 
temu mnichowi dałem, wziąłem od niego te Ewangelie, włożyłem do 



3 (93) 2013

168

kuferka razem z innymi rzeczami i zapomniałem o tym. Po pewnym 
czasie znowu strasznie zachciało mi się wypić wina, jak najszybciej 
otworzyłem kuferek, by wyjąć pieniądze i pędzić do karczmy. Pierwsze, 
co mi wpadło w oczy, to były Ewangelie. Zaraz wróciło mi żywe wspo-
mnienie tego wszystkiego, co mówił mnich, otworzyłem więc i zaczą-
łem od początku czytać pierwszy rozdział św. Mateusza. Przeczytałem 
go do końca i właśnie… niczego nie zrozumiałem. Przypomniało mi 
się jednak, że mnich mówił: Nie musisz rozumieć, byleś pilnie czytał. 
Myślę: zatem przeczytam drugi rozdział. Przeczytałem i zrozumiałem 
więcej. Dobrze, pomyślałem, zacznę trzeci, ale gdy tylko to uczyniłem, 
w koszarach zabrzmiał sygnał dzwonka: wszyscy na swoje miejsca! Nie 
mogłem już teraz wyjść za bramę i w ten sposób wytrwałem. Wstawszy 
z rana, i mając zamiar iść po wino, pomyślałem, przeczytam rozdział 
Ewangelii – co się stanie? Przeczytałem i nie poszedłem. Znowu mi się 
wina zachciało – zacząłem czytać dalej i ulżyło mi. To mi dodało otuchy 
i przy każdej myśli o winie zaczynałem czytać rozdział Ewangelii. Im 
dalej, tym szło łatwiej, a w końcu, gdy skończyłem czterech Ewange-
listów, chęć picia całkiem mi przeszła, zacząłem do tego odczuwać 
obrzydzenie. W ten oto sposób od pełnych dwudziestu lat napojów 
alkoholowych nie używam. Wszyscy dziwili się przemianie, która we 
mnie nastąpiła: po upływie trzech lat przywrócono mi rangę oficera, 
potem awansowałem wyżej i wreszcie zostałem dowódcą”.

Doszedłem wreszcie do tego, że zaczęły mnie cieszyć niepowo-
dzenia i niebezpieczeństwa, bowiem stwarzały mi okazję, abym się 
zwrócił do Boga.

Cóż, kiedy Boża odpowiedź manifestuje się jedynie pod postacią 
nowych niepowodzeń i kolejnych niebezpieczeństw?

Rosyjski kapitan o tyle miał lepiej, że chlał: wystarczyło, aby jed-
nego dnia odstawił kieliszek, a już miał w kieszeni zaliczkę na poczet 
cnotliwego żywota.

Cel uświęca środki? Ależ oczywiście: istnieją ludzie, którzy poświę-
cili się Bogu dzięki wódce i hazardowi.

Jaki stąd wniosek? Ano taki: nie zaniedbuj żadnych życiowych 
okazji. Czasami nawet najzwyczajniejszy łyczek czegoś mocniejszego 
może zaprowadzić duszę do Królestwa Niebieskiego.

Zrozumieć, że autor anonimowego itinerarium ascetycznego 
z XIX wieku poleca lekturę świętej księgi jako rodzaj terapii odwyko-
wej – nietrudno. My dodamy skromnie, że w zasadzie każda lektura 
może nas wyrwać ze szponów nałogu. Byleby tylko człowiek czytał 
rozrzutnie i ze wszystkich sił. Byleby tylko człowiek nie darował żad-
nej spółgłosce, żadnemu znakowi przestankowemu. Byleby piętrzył 
przed sobą arcydzieła tak, jak żarłok piętrzy na swym stole talerze 
z kaszanką. Byleby księgozbiorami zastawiał sobie dostęp do sło-
necznego światła.
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Mówią, że nie popełnia błędu ten, kto czyta, że taki człowiek nie 
zbacza z właściwej drogi. Czy jednak owa droga wiedzie do jakiegokol-
wiek celu? Szczerze wątpię.

Oto jestem człowiekiem, oto mam przed sobą książkę. Ale gdzie się 
podziała moja droga?

Czytanie, jak sądzę, pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie, którego 
nie zamierza się wcielić w życie. Najlepsze wyjście z sytuacji, której nie 
ma.

Przypadek ruskiego kapitana pokazuje nam dokładnie, że czytanie 
to najprostsza droga donikąd.

Kto czyta, nie błądzi? Ależ to jedna wielka bzdura! Kto czyta, ten nie 
wyrusza w drogę!



Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
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Wschodni klasycy zen

NANSEN, 748-834

Jem ryż, piję herbatę,
Biorę czas, jak leci;

Patrzę na strumień, patrzę na góry,
Jaki spokój i jaka błogość!

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014
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KYOGEN, IX w.

W zeszłym roku nie byłem jeszcze dość biedny,
W tym roku jestem naprawdę nędzarzem;

W zeszłym roku miałem wciąż jeszcze świder,
W tym roku nie mam już nawet świdra.

SOTOBA, 1036-1101

Mżawka na Górze Lu,
Spiętrzona fala w Che-chiang;
Zapewne żałowałeś, że cię tam nie było,
Ale gdy tam jesteś,
Tęsknisz za domem,
I jak zwyczajnie wszystko wygląda!
Mżawka na Górze Lu,
Spiętrzona fala w Che-chiang.
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ZOTAN, XIII w.

Szałas drwala

Czy żywa gałąź lepsza jest od uschniętej?
Jeśli potraktować obie siekierą – nie widać różnicy.
Wróciłeś do domu, poskromiłeś żądze, cały wiosenny
Dzień siedzisz przy uchylonych drzwiach z chrustu.

EUN, 1232-1301

Wiatr i śnieg uczą mnie dyscypliny,
Otwiera się Droga do Reinen.
Spójrz tam – wysoki księżyc, kwitnące śliwy –
Świątynia znieruchomiała.
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KEISEN 1425-1500

Jeszcze chwila a znokautuję mojego mistrza:
Jeden cios wystarczy, by zrównać z ziemią pięć gór 
Sumeru.
Budząc trwogę, wypełniam ziemię i niebo,
Kiedy, jak teraz, trzy razy kłaniam się mojemu mistrzowi.

BUNAN, 1602-1676

Czczącemu buddyzm

Prawo: spuścić
Umysł z łańcucha.
A przecież umysł
Skuty łańcuchem Prawa.

Z języka angielskiego przełożył Andrzej Szuba
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Tomasz Pietrzak
Wiersze 

z cyklu UMLAUTY

Przegłos

Umlauty ciążyły rodzinie
aż ktoś za Rusa odstrzelił je z nazwiska
i imion, a z nimi odcięto pikielhauby 
ze zdjęć i wrzucono do pieca. 

Poszły z dymem stulecia i imiona, 
co nie brzmiały. Dziś za stołem Krzyś,
jakiś Józek. No cóż, takie były czasy

i jak tłumaczyła babka, 
czasami rodzimy się dwa razy,
a czasami nawet trzy.
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Głębia

Nie było w rodzinie intelektualisty – 
nie trafił się profesor, mierniczy Kanału, 
ani nawet literat wychylający kieliszki.

Raz zdarzył się bohater wojenny, 
lecz i jemu Ruscy odpruli dystynkcje. 

Przesunęły się granice i zdobywca, nasz 
Ave C., został zdobyty. Mamy jego zdjęcie,
leżakuje u dziadków na komodzie.

Od czasu do czasu
patrzą w nie, jak w studnię  
i wyciągają długie, mężne opowieści – 
ale nie jestem ich do końca pewien.
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Pawlacz

Zmień nazwisko, a zmienisz los 
– powiedzieli czerwoni, kiedy weszli 
i klapnęli na dobre. 

Dwóch braci więc poszło za nimi 
i długo ich nie widziano. 
Dopiero po roztopach wrócili – 
chudzi, głodni i zdziwieni domem.

Po pawlaczach szukali swoich rzeczy,
jeden zapytał o starą metrykę,  
lecz ta, dla nikogo nic nie znaczyła. 

Wiele układów pozapominano, 
wiele papierów spalono ze wstydu.
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Sybir

Całą zimę ukrywali się w kartoflach,
bo sporo umlautów było między nimi,
a jeszcze więcej pojechało pociągiem
zobaczyć z bliska ruską zimę. 

Mówili, że wrócą 
na święta, przywiozą jodły albo świerki. 
Nie wspomnieli tylko, czy żywe, 
czy zbite w skrzynię. 
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Skład

Jestem z tego, co nie odesłali 
w czterdziestym piątym
i z tego, co nawieziono latem 
w bydlęcych od wschodu,
dlatego oczy mam wciąż otwarte 
i uszy nasłuchujące;

podskórnie przeczuwam 
oddech ciężkiego zwierzęcia –
zbliża się, choć jeszcze nie wie, 
że wzbiera w nim głód.



Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
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Trop

Mieliśmy w rodzinie Żyda,
może nawet kilku i oni weszli w nas. 
Teraz, kiedy kocham się z mężem, 
on nie wierzy, że jestem po Żydzie. 

Straciliśmy ich po drodze, na zakręcie, 
w pośpiesznej żeniaczce z Niemcami.

O genach przypominają jedynie 
ciemniejsze, niż u innych, genitalia.
Czytałem gdzieś, że tak mają Semici,
ale ludy germańskie podobno też. 

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014



3 (93) 2013

180

Jehudimsaurus

Gdybym powiedział w Będzinie,
że tu kiedyś, gdzie tamci teraz, 
żył Eli, nikt by mi nie uwierzył.
Prędzej daliby wiarę, że dinozaur
pożarł tu wątłego praprassaka
albo że zalało nas morze, pełne
ryb wielkich jak domy. Ale Żyd?
Co to takiego? Nawet kości po nim,
nawet odciśniętej stopy, potylicy,
oka. Z czego więc go wyczytać? 
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Bezkost

W moim domu przechowujemy  
tylko niektóre zdjęcia.
Trudno więc sięgnąć do początku,  
wejrzeć w zaranie. 

Dlatego zazdroszczę 
tym małym gadom i płazom, 
co się ostały, bo wiedzą, 
że zanim skarlały do reszty,
przed nimi było coś wielkiego, 
godnego gabloty.

Ferrum

Prapradziad na ferrotypie łypie okiem
na praprababkę – pół Niemkę, pół Serbkę,
pół nie wiadomo co, ćwierć nieszczęścia. 
I tak chyba już od trzech pokoleń to trwa.
Z kąta w kąt, z domu do bloku etc., etc.
Ale dzięki temu moja rodzina ma dowód,
niezbity – kiedyś to byli ludzie z żelaza.
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Potrzask 

Opa bełkotał cały czas coś o upa…
Trudno było zrozumieć, 
czy idzie o ukraińskie lato, 
czy o to, że był sierpień w pełni 
i upał sięgał za kołnierz. 

Wylew poprzestawiał mu litery 
i rozum się zaciął. Dla nas był dzieckiem 
w pampersie i piżamie, dla siebie, w głowie, 
gdzieś, nie wiadomo gdzie, kimś więcej 
lub mniej, kto próbuje się wydostać.
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Nowe otwarcie 

Jedną nogą na lądzie, drugą zanurzony w morzu
 – chociaż wciąż słaby, wyjdź wreszcie ku słońcu. 
To są teraz twoje góry, ogrody, drzewa oliwne –
stęsknione Yerushalayim. No dalej, dalej – ruszaj
z wprawionym językiem, z przyszytą krewniaczką;
za prawą nogą podąży lewa i dalej, i w głąb lądu 
– to najważniejsze z praw ewolucji, wiele otwiera.
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MEM

Dziwne imprezy 
mają na gwarnym Śląsku.
Trupek w trumnie,
a oni mu cykają zdjęcia,
doświetlają mordkę. 
I jest gładki, jak ta lala.

W tle też cuda – 
jakieś travesti, trzy ciotki,
okno z upalnym widokiem
Żywi za to w roztopie.

I to fotograf obejdzie. 
Gdzie trzeba zgasi, 
pojaśni wuja, resztę  postawi 
do pionu, przefiltruje.

Tylko tego co leży 
i ni dycho trudno zgumować.

On się rozłazi, wychodzi wywołany. 
Pakuje się w skrzynkę poleconym 
i w bąblach, z życzeniami zdrowia 
i słojem letniej konfitury.  
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3G 

Świat odbity. Ludzie odbici we mnie
tańczą do zdarcia pięt na pogrzebie Herszla,
a o świcie niosą dzieci do miejskich bawialni,
 
gdzie główki Aaronów i lokatych Sar śnią
o białej skórze. Świat odbity. Ludzie odbici 
we mnie wznoszą nocą modlitwy ku ludnemu 

niebu i pojmują, jak daleko jest wszystko, 
co ciepłe, a potem wychylają wódkę i włączają
głośno klaksony. Eli, Eli, Eli, mój Eli – spójrz,

jak z miejskiego gardła wysuwa się jęzor
aut pełnych leniwych nóg. To exodus! Exodus bis!  
Żydzi w niemieckich wagenwozach prują,

by kupić mięso, by zjeść mięso, by posuwać
mięso, by modlić się za mięso. Świat odbity. 
Ludzie odbici we mnie stają rano nadzy 

w oknach molocha, jak w przyczółkach skoku 
i wypalają powoli noc w żarze porannego słońca,
a potem cały dzień dogorywają w norach.

Świat odbity, ludzie odbici i kleine żyćka,  
kiere nom omy wyrzykały u cudzego Pónbóczka,
gdy to wszystko nagle stygło i w zimnych rękach

lepiło się od nowa. Świat odbity. Ludzie odbici,
we mnie tylko golemy już w trzecim pokoleniu
i wyciągające się na tapczanie schorowane dybuki. 
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Z listu do fossilium 

Żydzie, dinozaurze, tylko kopalnyś dziś 
w moich stronach. Tam i tu po trochu,

może w ulicy, może w ścianie kościoła,
albo w tej odrobinę albo w tym maciupek?

Niewiele i niepewnie, raczej na słowo
i na wiarę. Bo skąd pewność, że w ogóle

tu byłeś, tam jadłeś, w tym mieszkałeś?
Wiemy tylko z czarnego i kwaśnego,

że coś nagle uderzyło w gwarne miasto.
Planetoida, kometa, może meteoryt?

Gdybania nad tobą odsyłają w kosmos, 
w miejsca gorące i zimne na przemian.
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Odnowa

Cała synagoga aż buczy, trzęsie się w posadach.
Po długiej zimie do ula wróciły pogubione pszczoły – 
te puchate ze złotym i czarne zwieńczone białym,
te rozkołysane i pracowite świtem. A już myśleliśmy, 
że nic z tego, drewno ponoć zgniło. A tu znów miód 
dla uszu i słodycz dla oczu. Chociaż jest i gorycz.  
Wciąż za mało mamy dla nich lip, wrzosów, akacji,  
wciąż za mało dobrego rośnie między nami.
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Polsko-niemiecki rocznik translatorski 
„OderÜbersetzen” powstał w 2009 r. 
na Europejskim Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, a dokładniej 
w Collegium Polonicum w Słubicach, 
które sprawuje pieczę nad listami 
i manuskryptami Karla Dedeciusa.

„OderÜbersetzen” nr 3 (2012). Głównym 
tematem trzeciego numeru rocznika jest 
„Übersetzung zwischen Kunst und Politik”. 

Oprócz tekstów na temat translatoryki 
można w nim znaleźć wywiady z tłumaczami 
i artykuły przez nich napisane.

Redaktor naczelna: Bożena Chołuj.

Drzewo Poznania Postsekularyzm w przekładach 
i komentarzach. Pod red. Piotra Bogaleckiego 
i Aliny Mitek-Dziemby. 
Wydawnictwo FA-art – Uniwersytet Śląski.  
Katowice 2012. ISBN 978-83-60406-24-3, ss. 382.

Justyna Budzik: Dotyk światła. O zmysłowym 
doznawaniu kina. Wydawnictwo FA-art.  
Katowice 2012. ISBN 978-83-60406-27-4, ss. 176.

Do kina czy na film? „Zawsze do kina” 
– odpowiada Justyna Budzik w fascynującej 
książce o przestrzeniach kina. Sala kinowa 
to tylko jedno z wielu opisywanych przez nią 
miejsc, gdzie „rozpościera się pełna niuansów 
przestrzeń kinematograficznego doznania, 
w którym wzrok miesza się z dotykiem, 
zapachem, węchem i smakiem”.  
Wiedza z antropologii widowisk i erudycja 
filmowa autorki wiodą nas do odpowiedzi 
na pozornie proste pytanie: dlaczego wciąż 
jeszcze chodzimy do kina?
fragment recenzji wydawniczej Ryszarda Koziołka

Udostępniono przez Bezkartek.pl dla piotr.szarota@gmail.com
id: 2014030969886139813334529, 09-03-2014



   189

3 (93) 2013

Noty o autorach:
Marta Baron – ur. 1985, redaktorka kwartal-

nika „FA-art”, doktorantka Wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz 
Akademii „Artes Liberales”, asystent nauko-
wy w Zakładzie Literatury Współczesnej. 

Marek K.E. Baczewski – ur. w 1963 roku, po-
eta, prozaik i felietonista. Dotychczas wy-
dał: Fortepian Baczewskiego i inne kon-
strukcje (1994), Taniec piórem (Wydawnic-
two FA-art, 1998), Kasandra idzie przypu-
drować nosek (1999), Wiersze żebrane 
(1999), Wybór wierszy (2000), Antologia 
wierszy nieśmiałych (2003), Morze i inne 
morza (2006), Pięć poematów (Wydawnic-
two FA-art, 2006), Dykteryjki o Bogu, przy-
jaźni i wielbłądach (2009), Fortepian i jego 
cień (2010), Była sobie książka (2011), Bajki 
Baczewskiego (Wydawnictwo FA-art, 
2011). Mieszka w Zawierciu.

Ireneusz Gielata – historyk literatury, profesor 
nadzwyczajny Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku Białej (Katedra Literatu-
ry i Kultury Polskiej); zajmuje się zagadnie-
niami dotyczącymi teorii i historii powieści, 
teorii narracji historycznej, a w obrębie hi-
storii literatury – genealogią polskiej nowo-
czesności; autor książek: Nad studnią Ateny. 
O „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickie-
go (2006), Bolesław Prus na progu nowocze-
sności (2011); autor opracowania tekstowe-
go i komentarzy do powieści Teodora Par-
nickiego Tylko Beatrycze (Wrocław 2001).

Piotr Gorliński-Kucik – magister filologii pol-
skiej, doktorant w Instytucie Nauk o Litera-
turze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się 
polską prozą współczesną, przygotowuje 
rozprawę doktorską o twórczości prozator-
skiej Jacka Dukaja. Wybrane publikacje: 
Tradycja literacka w Lodzie – między parodią 
a symulacją (Tradycja współcześnie – repe-
tycja czy innowacja, Kraków 2012), Podróż 
dwudziesta druga do kraju niewiernych, 
(„Konteksty Kultury” 2013, nr 10).

Mikołaj Marcela – w przeszłości muzyk, 
obecnie asystent w Instytucie Nauk o Li-
teraturze Polskiej UŚ. Publikował w czaso-
pismach: „FA-art”, „Opcje”, „Świat i Słowo”, 
„re:presja”. Mieszka w Katowicach.

Emilia Konwerska – ur. w 1985 roku, dokto-
rantka w Instytucie Filologii Polskiej Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego (pisze 
doktorat o cielesności w twórczości Micha-
ła Witkowskiego), absolwentka filozofii, 
krytyczka literacka i filmowa. Publikowała 
między innymi w „ArtPapierze”, „Dwutygo-
dniku”, „Pograniczach”, „Lampie”, „Zadrze”, 
„Fragile”. Interesuje się sztuką współczesną 
i teorią queer.

Michał Sowiński – doktorant na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Autor monografii Strategie reprezentacji 
rzeczywistości w prozie Magdaleny Tulli 
(2013). Publikował między innymi w „Ru-
chu Literackim”, „Wielogłosie”, „Znaku”, 
„Dekadzie Krakowskiej” i „Dwutygodniku”. 
Dyrektor programowy Festiwalu im. Jana 
Błońskiego. Redaktor w wydawnictwie 
Ha!art. Przygotowuje rozprawę doktorską 
o związkach literatury i ekonomii. 

Tomasz Pietrzak – ur. w 1982 roku, wydał 
dwie książki poetyckie – Stany skupienia 
(2008) i REKORDY (2012). Za te ostatnie no-
minowany do Nagrody Literackiej Nike 
2013. Wiersze publikował m.in. na łamach 
„Gazety Wyborczej”, „Rity Baum”, „Arterii”, 
„Toposu”, „Wyspy”, „BLIZY” i „Odry”. Jego 
wiersze tłumaczone były na słoweński, 
czeski, angielski, a ostatnio na hebrajski. 
Mieszka w Katowicach i w Krakowie. Wio-
sną 2014 ukaże się jego trzecia książka po-
etycka Umlauty.

Andrzej Szuba – ur. w 1949 roku, poeta, 
tłumacz. Członek PEN Clubu. Mieszka 
w Katowicach.

Krzysztof Uniłowski – ur. w 1967 roku, kry-
tyk i historyk literatury, profesor nadzwy-
czajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Z poezją Różewicza próbuje się mie-
rzyć od czasu wypracowania maturalnego.



190

3 (93) 2013

move. However the human inclination towards 
risk constitutes an obstacle in making money a 
successful means of increasing its circulation, 
developing capital markets and commerce. 
That is why Prus is not in favour of closing the 
stocks, but - according to his utopian reason-
ing – he wants to exclude what prevents them 
from becoming a part of a process of increas-
ing the  useful circulation. 

Mikołaj Marcela

Dracula: Vampire-Jew-Capitalist? ______ 26

The article discusses the economic, social, 
and political background of Bram Stoker’s 
Dracula, seeing in the eponymous vampire a 
Jewish immigrant from Eastern Europe. Stok-
er’s vampire, as Ken Gelder noted, in many 
ways resembles Armin Vambery, a Hungarian 
Jew and famous orientalist scholar and trav-
eller. But Dracula, as a ‘Jew’, is also some-
how connected with the global capital: he is 
an internationalised accumulator of money 
and, what’s even more interesting, in his case 
blood and money seem more or less convert-
ible (when the blade had shorn through his 
heart, a bundle of bank-notes and a stream of 
gold fell out). That is why we could say that in 
Dracula exists a threefold connection between 
the ‘Jew’, the capital, and the vampire..

Marta Baron

What does flow in the veins of gold? ____ 36

The aim of the sketch is an analysis and de-
scription of the relations between literature 
and economics in Aleksander Wat’s short sto-
ries collected in Bezrobotny Lucyfer. A study 
of this problem makes it possible to put for-
ward the research hypothesis, grounded in the 
conviction about the possible existence of a 
uniquely literary economic knowledge, result-
ing from the combination of facts, historical 
and social determinants, individual and collec-
tive experience, and – inextricably connected 
with literary imagination – artistic form.

Krzysztof Uniłowski

The turn, the denial of the Real  
and the treasure of poetry.  
From collage and towards  
“the virtual poetry” _________________ 53

The article discuss the Tadeusz Różewicz’s 
poem “Recycling” (volume zawsze fragment. 
“Recycling,” 1998). The three parts of the 
poem were called by the poet as “the long 

Table of Contents:

EConoMICs In lITERaTuRE ____________

Michał Sowiński

The gift of love. on transcending  
the economics of representation ________ 3

This paper presents an analysis of a specific 
understanding of the concept of economics of 
representation. In A Lover’s Discourse: Frag-
ments, Roland Barthes very often uses the 
language of economics while trying to define 
what is called a discourse of love. More specif-
ically - he often refers to the paradoxical eco-
nomics of gift. The subject of love, according 
to Barthes, is the one who tries to exceed the 
classically understood logic of exchange. He 
constantly wants to make a gift out of his love 
(also out of his language, and thus out of him-
self) for his loved one. Barthes especially fo-
cuses on those language practices where this 
condonation is the strongest – for example: 
dedication, pure performative I-love-you, or 
profligacy. In the following part of the text, the 
author interprets the novel The Great Gatsby 
using the methodology of Barthes.

Ireneusz Gielata

The pomp of modernity. Bolesław Prus  
on money and stock _________________ 12

The article shows Bolesław Prus’s approach to 
money. The author of Lalka was aware of signif-
icant changes that met the means of payment 
in modernity: paper money having no intrinsic 
value (G. Simmel) got somehow released from 
the burden of precious ore and the meanings 
it engendered, and thus it became one of a 
series of modern metamorphoses. Prus recog-
nizes in money mostly its functional respect, 
what is proven by his somewhat chronicle writ-
ings, mainly those concerning usury and stock. 
In his opinion money should above all serve to 
„produce riches and people” („produkowania 
– bogactw i ludzi”) and thus support „creative 
work” („twórczą pracę”), influence the dynam-
ics of modern processes without which there 
can be no progress. Therefore money was to 
be a means to utilitarian ends. Which can be a 
function of the stock. Prus compares the stock 
to a pomp, what accurately renders the char-
acteristics of its activity and therefore becomes 
a part of a series of expressions picturing mon-
ey as liquid means of exchange, in incessant 
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poem” (das lange Gedicht – term, that accord-
ing to the author of the article, taken from Karl 
Höllerer) or as “the virtual poetry.” In fact the 
poetics of the poem is not different from rules 
of the collage poems that Różewićz wrote in 
late 60. (e.g. “Et in Arcadia ego”, “Spadanie”, 
“Non-stop-shows”). According to the author of 
the article those new terms are to suggest that 
„Recycling” is about to actualize a former po-
etic form in new economic and communicative 
circumstances that put to the fore the repeti-
tion and recycling principle. The question of 
repeating/recycling reveals itself on different 
plans. Firstly, it the subject of the poem, that 
discuss fashion, and then the rules of late cap-
italist economics and new media. In succeed-
ing parts of his poem Różewicz elaborates a 
conception of self-sufficient cycle that uses its 
waste as resources. The most sinister in the 
poem is constantly re-emerging parallel be-
tween a new global economic and social order 
and rules of economics in death camps during 
the World War II. Defending the autonomy of 
poetry Różewicz seeks to maintain its idiosyn-
cratic character and remains non-exchange-
ability of Holocaust not only as a traumatic 
experience of the epoch but also as a point of 
departure, the initial and altering event. 

Piotr Gorliński-Kucik

Dukaj and the economics  
of/in the future  _____________________ 67

The article is an attempt at describing and in-
terpreting the economic relations in selected 
science fiction works by Jacek Dukaj (Czarne 
oceany, Linia oporu, Aguerre w świcie, Crux). 
Economics is here a very significant factor 
shaping the world as well as defining the con-
ditions of (self)salvation of a human being in 
terms of Gnosticism. Salvations, among oth-
ers from the “dung” of the material world, will 
be available only to sparse, wealthy elites. 
The masses, devoid of the access to educa-
tion and money, are in this sui generis con-
servative vision only a stable foundation of the 
social hierarchy.

Emilia Konwerska

The regions of the Bottom. on poverty  
in Michał Witkowski’s works __________ 78

The text is devoted to the issue of poverty 
and the fantasies of big money in Michał 
Witkowski’s novels. The characters in his 
works could be divided into those who live at 
the Bottom and those who constantly dream 

of wealth. In Witkowski’s prose the Bottom is 
a symbolic space, free from social rules, capi-
talistic ambitions, and fear of the future. The 
inhabitants of the Bottom lead a joyful and 
safe life. They become free. The other char-
acters, focused on achieving success, collect 
objects - symbols of a better reality. Fancy ar-
ticles become fetishes, requisites of the imagi-
nary world. Etiquette and sublime taste, de-
scribed by Pierre Bordieu as one of the types 
of the symbolic violence, are responsible for 
preventing Witkowski’s characters from gain-
ing gentility. In the text the issues of the body, 
brand, kitsch, and a specific aesthetics similar 
to camp are also discussed.
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