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GRZEGORZ JANKOWICZ

estiwal – zwłaszcza taki, który odbywa się cyklicznie od
wielu lat – jest miejscem spotkania dla osób zainteresowanych jakąś dziedziną, np. literaturą, i chcących swoje
pasje współdzielić z innymi. Czy tę grupę można nazwać
wspólnotą? Czy relacje, które się wtedy zawiązują, można
określić mianem wspólnotowych? Jako organizatorzy Festiwalu Conrada odruchowo odpowiadamy: tak, wraz z Wami,
Pisarkami i Pisarzami, Czytelniczkami i Czytelnikami, tworzymy wspólnotę, która spotyka się co roku w Krakowie, by
rozmawiać o świecie za pomocą różnych języków literackich.
Jednak jako obserwatorzy życia kulturalnego i społecznego mamy kilka zastrzeżeń, gdyż wspólnota jako pojęcie
odsyłające do pewnej grupy osób, a szerzej bytów, jest dziś
definiowana na wiele – niejednokrotnie sprzecznych ze sobą
– sposobów. Mamy do czynienia z wieloma wspólnotami,
z których jedne ciągle się przekształcają, drugie zaś starają
się zachować tę samą strukturę. Niektóre z nich zawierają
sojusze, inne niestrudzenie ze sobą walczą. Pewne jest jedno
– mimo licznych zmian kulturowych, politycznych czy
ekonomicznych, wciąż myślimy o naszych relacjach społecznych w kategoriach wspólnotowych, nie ma w tym jednak
nic oczywistego. Od pierwszej edycji Festiwalu towarzyszy
nam przeświadczenie, że z tym, co nieoczywiste, najlepiej
mierzyć się z pomocą literatury, dlatego tegoroczną edycję
Conrada nazwaliśmy „Wspólnoty”.
Wśród dominujących wykładni naszego hasła wciąż znajdują się te etyczne. Mowa w nich wyłącznie o obowiązku
i powinności jednostki wobec innych jako fundamentach
wspólnotowych więzi. Trzeba jednak pamiętać, że etyka
bywała i bywa wykorzystywana jako zasłona dla politycznej
funkcji wspólnoty. Etyczny nakaz może być zarówno
kurtyną, pod którą ukrywa się polityczny wymiar każdej
grupy, jak i narzędziem, za pomocą którego grupa ta
uprawia politykę (zobowiązanie wobec jednej wspólnoty
jest sposobem, w jaki ta ostatnia może odróżnić się od
innych i prowadzić z nimi walkę). Ale to nie jest jedyna
droga. Wspólnotę można pomyśleć i zorganizować jako
dobrowolny związek osób, które chcą ze sobą współpracować nie mimo, lecz właśnie na skutek dzielących je różnic.
Takie rozumienie zakłada dobrowolność, spontaniczność
i swobodę uczestnictwa.
Widać wyraźnie, że zgłębiając rozmaite znaczenia
tegorocznej idei przewodniej, zmuszeni jesteśmy zadawać
kolejne pytania. Zaprosiliśmy do Krakowa pisarki i pisarzy
z całego świata nie po to, by ostatecznie rozstrzygnąć liczne
kwestie związane z tematem wspólnoty, lecz po to, by w różnorodności ich doświadczeń i opowieści poszukać inspiracji
do tworzenia nowych form jednostkowego i zbiorowego
życia.
©π Grzegorz Jankowicz
dyrektor programowy Festiwalu Conrada
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Wspólnota,
wojna i władza
MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

Ocalające poczucie wspólnoty potrafi zrekompensować
niedobory indywidualnego życia, nawet te najokropniejsze.
Wojny nie tylko przynoszą zniszczenie i ból.
Ujawniają też reguły rządzące ludzkimi wspólnotami.

1

W jednym z opowiadań Balzaka narrator opisuje dyskusję młodych paryskich spekulantów, którzy próbują dociec źródeł fortuny jednego z ich znajomych.
Rozmowa ta, czytamy, „świadczyła o wyczerpaniu dusz żyjących wyłącznie sobą, bez innego celu prócz zadowoleń egoizmu, będącego owocem pokoju, w którym żyjemy” (tłum.
Tadeusz Boy-Żeleński).
Opowiadanie napisane zostało w roku 1837 i rzeczywiście
Francja od ponad dwudziestu lat, czyli od klęski Napoleona,
nie uczestniczyła w żadnej wojnie. Wrzucona marginalnie
do toku narracji teza Balzaka zdawała się dla jego czytelników, oswojonych z dekadencją wczesnego kapitalizmu,
czymś oczywistym. Im mniej wojny, tym więcej egoizmu
i odwrotnie: im więcej wojny, tym mniej narcyzmu. Starożytne powiedzenie o milczeniu Muz podczas zbrojnego
konfliktu zostaje przez Balzaka uwspółcześnione: im mniej
wiąże nas wojna, tym drapieżniej jednostki walczą o własne interesy. Kiedy zaś wojna wybucha, jednostki nagle
odnajdują wspólny interes z innymi. Można z tego wyciągnąć wniosek, że wojna, choć niszcząca dla jednostek i ich
prywatnych interesów, jest korzystna z punktu widzenia
wspólnoty, która dzięki niej może zdobyć się na coś, czego
nigdy by w czasie pokoju nie przeczuwała.

2

Jedną z tych korzyści opisał przed laty niemiecki filozof Hans Blumenberg. Analizując polityczną historię Europy, doszedł do wniosku, że istnieje „korelacja między demencją państwa a krzepnięciem pokoju”,
albowiem – jak pokazują dzieje – „państwo od zawsze było
podmiotem pokoju jedynie w stanie wycieńczenia” (tłum.
Piotr Graczyk). Według filozofa tym, co zakłóca pokój, jest
agresywne państwo, które zmierza do „urzeczywistnienia
się w sposób wyższy”. Najlepszym zaś sposobem na „urzeczywistnienie się” państwa jest postawienie go w stan kryzysu, który staje się „instrumentem wewnętrznej stabilizacji władzy”.
Kontynuując analizę Blumenberga, można powiedzieć,
że wojnę wywołuje państwo, które samo w sobie jest słabe
i w swojej zewnętrznej potędze widzi szansę na wewnętrzne
umocnienie. Nietrudno zauważyć, że tak samo zachowuje
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się agresywny ojciec, który szuka ratunku dla swojej impotencji w różnych formach przemocy domowej. To słabe,
a nie silne państwo wywołuje wojnę, gdyż celem wojny nie
jest bynajmniej dominacja nad innym państwem, lecz likwidacja własnej niestabilności. Zewnętrzna przemoc jest niezaprzeczalnym dowodem na wewnętrzną słabość, na którą
lekarstwa szuka się w niewłaściwym miejscu.

3

Władza w państwie wywołującym wojnę rozpaczliwie szuka scalającej zasady, która pozwoli jej umocnić się wobec wspólnoty, którą reprezentuje. Wojnę,
której celem jest umocnienie władzy, można prowadzić wewnątrz państwa albo na zewnątrz. Albo z użyciem siły, albo
bez niej. Wojna wewnętrzna z użyciem czołgów to dyktatura, wojna wewnętrzna z użyciem słów to wojna kulturowa. Wojna zewnętrzna z użyciem armii to agresja. Wojna
zewnętrzna bez użycia rakiet to imperializm. Imperializm
może korzystać z przemocy militarnej, ale nie musi, gdyż ma
do dyspozycji wiele innych skutecznych form podboju: od
ekonomii po kulturę. Oto paradoks każdego imperium: by się
wzmocnić wewnętrznie (czyli uzasadnić swoją władzę wobec wspólnoty), musi angażować się w konflikt zewnętrzny,
który w ostateczności wyniszcza jego siły. Logistyczna i mentalna obsługa eksportu własnej przemocy (fizycznej lub innej) kosztuje niestety tak dużo, że wcześniej czy później –
fizyka jest nieubłagana – musi zabraknąć napędu. Imperia
upadają, bo upaść muszą. Nie wytrzymują wewnętrznego
konfliktu, który powołał je do istnienia. Kto jest zadowolony
z własnego życia wewnętrznego, nie napada na nikogo i cieszy się długo udaną egzystencją, która cieszy też innych.

4

A co z ofiarami przemocy i agresji, z ofiarami
wojny? Cierpią i giną jednostki, ale umacniają się
wspólnoty, gdyż mają teraz jeden wspólny cel, zamiast mnóstwa rozproszonych celów pojedynczych. Teraz
ich wspólnym celem jest obrona przed wrogiem i cel ten
przekształca ich słabość (która sprowokowała agresora)
w siłę. Naprzeciw siebie stają agresor, czyli słaby podmiot,
który dopiero szuka zasady integracji, i ofiara agresji, czyli
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słaby podmiot, który zasadę tę już znalazł, bo dostał ją z rąk
wroga. Broniący samego siebie słaby podmiot ulega nagle
scaleniu i przeobrażeniu. Jego fizykę, czyli siłę militarną,
wspiera teraz metafizyka, czyli – by użyć klasycznego wyrażenia – zasada racji ostatecznej, która mobilizuje całą wspólnotę przeciwko groźbie unicestwienia. Ta metafizyka może
mieć zarówno święty, jak i świecki charakter. Najczęściej
obydwa te wymiary spotykają się w sytuacji zagrożenia.
Z punktu widzenia logiki symbolicznej naród jest wspólnotą zbudowaną na podobnej zasadzie, co wspólnota religijna. Zarówno Kościół, jak i naród to wyrwa w fizyczności,

niewidzialne spoiwo, które łączy ludzi poprzez akt wiary
w umowną przynależność. Stąd gładki przeskok od nacjonalizmu do religii i odwrotnie – odejście od Kościoła bardzo
często towarzyszy zwątpieniu w narodową przynależność.
Inaczej w czasach wojny: poczucie zbiorowej przynależności daje symboliczną osłonę drżącym ciałom, bez której nie
sprostałyby one dotkliwej fizyczności.
W czasie wojny cierpią i giną jednostki, ale nie wspólnoty, bo tych, ze względu na ich symboliczny charakter,
nie można łatwo unicestwić. Gdyby tę logikę doprowadzić
do końca, należałoby powiedzieć, że z punktu widzenia za-
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Zniszczona przez armię rosyjską biblioteka w Czernichowie. Ukraina, kwiecień 2022 r.

atakowanej wspólnoty wojna jest wyjątkowo korzystna,
gdyż uruchamia uśpione rezerwy integracyjne. Racje metafizyczne przekraczają racje fizyczne i to, co dotyka pojedynczych ludzi, pojedyncze zwierzęta, pojedyncze domy
i urządzenia, ich zniszczenie i degradacja, nie dotyka ponadjednostkowego spoiwa, jakim jest poczucie dumy z przynależności do niszczonej wspólnoty. Jest tak dlatego, że ocalające poczucie wspólnoty potrafi zrekompensować wszystkie
niedobory indywidualnego życia, nawet te najokropniejsze.
Wojny nie tylko przynoszą zniszczenie i ból. Ujawniają też
reguły rządzące ludzkimi wspólnotami.
1–8 M A J A 202 2

5

Trzeba uważać na kwantyfikatory. Czy poczucie zagrożenia rzeczywiście „mobilizuje całą wspólnotę”?
Gdyby tak było, nie znalibyśmy fenomenu zdrady
i kolaboracji, która rozrywa cud znalezionej jedności. Obiektywnie rzecz biorąc, zdrada i kolaboracja dowodzą nieskuteczności metafizycznej integracji i ujawniają przemieszczenie interesów jednostki poza własną wspólnotę. Żaden
jednak zdrajca nie może liczyć na obiektywność sądu, niezależnie od tego, na jakim poziomie ów sąd zostaje umieszczony. Zdrajcom się nie wybacza, choć zdrajca w jednych
oczach jest zwykle bohaterem w innych. Działa tu jedna
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reguła: kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Kara dla zdrajcy jest
symbolicznym aktem oczyszczenia wspólnoty, która myśli o sobie
wyłącznie w kategoriach „naturalnej” jedności.

6

Im mniej wojny, tym więcej
egoizmu. I odwrotnie: im więcej
wojny, tym mniej narcyzmu.
Starożytne powiedzenie
o milczeniu Muz podczas
zbrojnego konfliktu można
uwspółcześnić: im mniej wiąże nas
wojna, tym drapieżniej jednostki
walczą o własne interesy. Kiedy
zaś wojna wybucha, jednostki
nagle odnajdują wspólny interes
z innymi.

Słowo „naturalnej” wzięte
zostało w nawias, bo jeśli chodzi o wspólnoty, to
nie ma w nich nic „naturalnego”.
Są one tworami powstającymi
w sprzyjających okolicznościach,
które mogły, ale wcale nie musiały
się ukonstytuować. Skoro każda
wspólnota wyłania się z określonej – politycznej, egzystencjalnej,
instytucjonalnej – konstelacji zdarzeń, żadnej wspólnocie nie jest pisany żywot wieczny. Żadna wspólnota nie jest tworem koniecznym. By się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się
dziejom.
Na wiele sposobów próbowano wytłumaczyć fenomen
rozpadu wspólnot i najczęściej uciekano się do metafor
przyrodniczych: wspólnoty „rodzą się”, „rosną” i „umierają”,
jakby były żywymi organizmami. Ale nie są. Ich znikanie
wynika z odmiennej aranżacji pola społecznego, w którym
brakuje już dla nich miejsca. Ich istnienie podtrzymywane
jest przez wyobraźnię, język, przyzwyczajenie, interesy: gdy
one się zmieniają, gdy zmienia się ich układ, wspólnotom
odebrana jest lub nadana racja istnienia.

7

Zależy nam na tym, żeby trwało to, co przynosi nam
satysfakcję, gdyż tak ludzkie życie jest urządzone, że
dążymy do zadowolenia i staramy się, jak możemy,
unikać poczucia przykrości. Wspólnota z tego punktu widzenia to przede wszystkim obietnica satysfakcji, nadzieja
dobrego samopoczucia, społeczna dopamina, której nie
umie wyprodukować pojedynczy organizm. Ale ten pojedynczy organizm może znajdować inne metody osiągania
satysfakcji, niekoniecznie związane ze wspólnotą. Gdy św.
Augustyn napominał swoich czytelników, by nie szli na rynek, lecz by w sobie samych odnajdywali prawdę, to ostentacyjnie przesuwał akcent z życia wspólnotowego na indywidualne. Z punktu widzenia wspólnoty stereotypowy obraz
filozofa zatopionego we własnych myślach jest śmieszny,
ale z perspektywy owego filozofa śmieszna jest wspólnota,
która – jak pisał Pascal – ugania się na złamanie karku za
piłką i zającem.

8

Jaki związek ma wspólnota z władzą? Sama w sobie wspólnota nie ma żadnej władzy, jest zatem bezbronna. Wprawdzie wspólnota zawiązuje się dlatego, że jest silniejsza niż jednostka, jednak sama w sobie
stanowi związek kruchy i wystawiony na niechęć innych
wspólnot. Dlatego w chwili powstania musi wyłonić z sie-

bie władzę, która będzie ją chronić
i reprezentować na zewnątrz. W zamian użycza jej przywilejów, których sama nie posiada. Państwo
na przykład, jak słusznie zauważył Max Weber, ma monopol na
przemoc i używa jej, zabezpieczając własne interesy, czasem nawet
wbrew woli obywateli, którzy nie
mogą już na to nic poradzić, gdyż
sami obdarzyli władzę państwową
tym mandatem. Obywatele pod
groźbą kary nie mogą używać przemocy wobec państwa, które jest jej
wyłącznym dysponentem.
Bezbronne wspólnoty domagają
się ochrony do tego stopnia, że potrzeba bezpieczeństwa przeważa
nad innymi potrzebami – na przykład sprawiedliwością czy wolnością – i prowadzi do umowy handlowej między wspólnotą
i władzą: ty dasz nam poczucie bezpieczeństwa, a w zamian
my zrezygnujemy z naszych swobód obywatelskich. Ty będziesz się cieszył władzą nieograniczoną, my zaś zadowolimy się złudą spokojnego życia. Nic w tym dziwnego: każda
wspólnota domaga się uznania w swoim jestestwie, co nie
może się dokonać bez zagwarantowania jej bezpieczeństwa.

9

Czy można być niezadowolonym ze wspólnoty,
w jakiej się żyje? Nie można. Z definicji nie można,
gdyż człowiek chce być we wspólnocie dlatego, że
życie w niej uważa za wysoce zadowalające. Można natomiast nie chcieć żyć w danej wspólnocie – albo od niej stronić, albo z nią zerwać, gdy tylko życie w niej zaczyna przynosić więcej smutku niż radości, gdy interesy wspólnoty
i interesy jednostki zaczynają się poważnie różnić. Tak jak
żywot wspólnot nie jest wieczny, tak nikt nie jest wieczyście przypisany do jakiejś wspólnoty. Tyle że wspólnota nie
bardzo chce uwierzyć, że kogokolwiek mogłaby uwierać, że
komukolwiek mogłaby się nie podobać. Jak to, pytają członkowie wspólnoty, nasza wspólnota jest dobra dla nas, ale nie
dla ciebie? Czyli co, jesteś niby lepszy od nas, że się chcesz
wypisać? Nam się podoba, a tobie nie? Wspólnoty rzadko
wybaczają odstępstwo i czują się z nim jak Shylock z wyrwanym kawałkiem mięsa.

10

W 12. rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian Paweł szkicuje teologię ciała Chrystusa.
Wszyscy ochrzczeni w Duchu Świętym stanowią jedno ciało i tak jak poszczególne członki ciała nie mogą
w tym ciele nie uczestniczyć, tak wszyscy wierni są ze sobą
nierozerwalnie związani: „wprawdzie liczne są członki, ale
jedno ciało” (Biblia Tysiąclecia). „Jeśli by noga powiedziała:
Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy wskutek
tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała –
czyż nie należałoby do ciała?”. Z tak rozumianej wspólnoty –
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wspólnoty – jako ciała – nie ma ucieczki, bo członki ciała nie
mogą się przecież same z siebie usamodzielnić, a jeśli dochodzi do odłączenia jakiejś części ciała od całości, to końcowym
efektem może być tylko okaleczenie, czyli wspólnota dysfunkcjonalna. Gdy tylko zaczynamy myśleć o wspólnocie jako ciele
ludzkim albo używamy metafory ludzkiego ciała do jej opisu,
wkraczamy na drogę wspólnotowego szantażu, który nie pozwala nodze czy oku obsługiwać ciał zgoła odmiennych. Na
szczęście medycyna w pewnym momencie wynalazła transplantację i takie skandaliczne, „nienaturalne” przeszczepy okazały się czymś zwykłym, co pozwoliło także przebudować naszą „cielesną” metaforykę.

11

Wspólnota – to brzmi dumnie. Ale tylko dla jej
członków. Każda wspólnota ma dwa aspekty:
łączący jej członków i odłączający ją od innych
wspólnot, integracyjny i różnicujący. Bardzo często obydwa
te aspekty napędzają się wzajemnie i wówczas integracja we
wnętrzu wspólnoty jest możliwa jedynie za cenę poróżnienia
z innymi. Prawdę mówiąc, tam gdzie wchodzą w grę najżywotniejsze interesy, tam życie wspólnoty jest całkowicie uzależnione od możliwości odróżnienia się od innych wspólnot.
W takich sytuacjach wydaje się, że wspólnota nie ma żadnej
substancji, lecz tylko negatywne relacje z innymi.
Wystarczy pomyśleć o polskim antysemityzmie, który jest
jednym z klasycznych przypadków, kiedy to jedna wspólnota (polska) czuje się silniejsza dzięki temu, że stanowczo
odróżnia się od innej (żydowskiej). Ale antysemityzm, jak
każdy rasizm, dodaje do tego odróżnienia wartościującą nadwyżkę: Żydzi nie tylko są inni, ale są też, jako inni, gorsi. Jeżeli są gorsi, to „my”, czyli wspólnota polska, jesteśmy z definicji lepsi. Potrzebujemy Żydów jako gorszych, bo nie
mamy wielu innych sposobów na „lepszość”. Oczywiście,
jak w każdym rasizmie, kluczową rolę odgrywa tu resentyment. Wspólnota biedna, niedouczona, poniżana nie umie

Conrad 2022:
instrukcja
obsługi
14. EDYCJA FESTIWALU
CONRADA pt. „Wspólnoty”

dbaliśmy o różnorodność,
przejrzystość oraz dostępność. Zależy nam na tym, by
znów spotkać się z Państwem
w przestrzeni festiwalowej i poczuć tę niezwykłą
atmosferę, którą wspólnie
tworzyliśmy przed pandemią.

odbędzie się w dniach
24-30 października i będzie
miała w całości stacjonarny
charakter. Z zaproszonymi
pisarkami i pisarzami będą
się Państwo mogli spotkać
w naszym centrum festiwalowym. Program główny
Festiwalu ogłosimy 15 czerwca, ale już teraz chcielibyśmy
zapewnić, że projektując go,

W programie głównym znajdzie się cykl warsztatów
lekturowych przeznaczonych
przede wszystkim dla uczennic i uczniów szkół średnich
z Krakowa i Małopolski, będący częścią realizowanej
przez Fundację Tygodnika
Powszechnego akcji społecznej „Lekcje czytania”.
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przetłumaczyć swojego resentymentu na język porozumienia, bo nie posiada żadnego języka, który by ją spajał poza
nagą przemocą skierowaną na zewnątrz. Dlaczego antysemityzmu, mimo ogromnych wysiłków, nie da się wykorzenić
z polskich umysłów? Bo nie da się z nich wykorzenić myślenia o wspólnocie jako zbiorze „lepszych” jednostek, których
„lepszość” padła łupem wrogów. Kto jest antysemitą albo rasistą jakiegokolwiek rodzaju, podlega presji wywieranej przez
myślenie wyłącznie wspólnotowe.
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„– Krótko mówiąc, Węgrzy to hołota – zakończył
stary saper Vodička, na co Szwejk zauważył: – Niektóry Węgier nie winien temu, że Węgier. – Jakżeby nie – rozeźlił się Vodička – każdy temu winien, nie pleć
głupot” (tłum. Antoni Kroh).
W tym krótkim dialogu odbijają się dwie różne szkoły myślenia o wspólnocie. Jedna, reprezentowana przez starego sapera Vodičkę, zakłada, że każda wspólnota zbudowana jest na
jednorodnej esencji, którą łatwo zdefiniować („Węgrzy to hołota”). Druga, reprezentowana przez Józefa Szwejka, zakłada,
że jeśli nawet taka esencja istnieje (sam Szwejk jest dumnym
Czechem), to nie ma ona władzy absolutnej nad każdym. Jest
to spójne z nominalistycznym światopoglądem Szwejka, który
każdej narzuconej regule przeciwstawia opowieść o przypadkach pojedynczych ludzi. Vodička nienawidził wszystkich
Węgrów, bo przenosił swoje jednostkowe doświadczenie („jak
mnie się zdarzyło”) na całą grupę etniczną, która z kolei musiała
wcielać się w każdy kolejny indywidualny przypadek. Szwejk
natomiast zawsze od jednostkowego zaczynał i na jednostkowym kończył, dlatego – choć nie zawsze zgadzał się z saperem
Vodičką – koniecznie chciał się z nim napić piwa „o szóstej wieczorem po wojnie u Kalicha” (tłum. Antoni Kroh). Wojna jest
sprawą wspólnot, ale piwo o szóstej u Kalicha jest sprawą jednostek. Gdy te dwie sprawy ze sobą się gwałtownie zderzą – nieszczęście gotowe. 
© MICHAŁ PAWEŁ MARKOWSKI

W tym roku celem warsztatów będzie przeciwdziałanie
dyskryminacji, a także upowszechnianie tolerancji
i inkluzywnych sposobów
komunikacji. Pięć spotkań
poświęconych literaturze
opowiadającej o doświadczeniach osób LGBTQA+
zorganizujemy pod szyldem
QUEEROWE LEKCJE CZYTANIA .

Program i informację o zapisach na poszczególne
warsztaty udostępnimy również 15 czerwca.
Za Państwa namową postanowiliśmy rozwinąć jeden
z naszych ubiegłorocznych

formatów – CAŁOROCZNY
CYKL ROZMÓW „NATURA
PRZYSZŁOŚCI” – który od

maja do grudnia będziemy
prezentować online w ostatni
czwartek każdego miesiąca.
Pierwsza seria, prowadzona
przez Grzegorza Jankowicza,
cieszyła się dużą popularnością (obejrzało ją przeszło
70 tysięcy osób). Drugi sezon zainicjujemy
26 maja wywiadem z Elizabeth Kolbert. Wśród
tegorocznych gościń i gości
„Natury przyszłości” znajdą
się także Abdulrazak Gurnah,
Lauren Groff czy Peter Pomerantsev. ©
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Los
wszystkich istnień
EVA MEIJER:

Zacieśniamy relacje z najbliższymi nam zwierzętami.
Nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale także społecznym
– włączamy je do naszej wspólnoty, przez co lepiej dostrzegamy
ich indywidualną podmiotowość.
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MICHAŁ SOWIŃSKI: Wiele osób
zwraca uwagę, że uchodźcom
z Ukrainy często towarzyszą ich psy
i koty.
EVA MEIJER: Status zwierząt pozaludzkich w naszych społeczeństwach zmienił się w ciągu ostatniej dekady. Część
z nich postrzegana jest już jako członkowie rodziny. Jednocześnie na tym samym
przykładzie widać, że wciąż istnieje hierarchia, w której zwierzęta towarzyszące
są zdecydowanie bardziej uprzywilejowane. Oczywiście – o ile mają swoich właścicieli. Przy okazji też ujawniły się problemy natury prawnej, choćby z przekraczaniem granicy, bo uciekający nie mieli
odpowiednich dokumentów. Osobną
kwestią jest los zwierząt gospodarskich.
Bez człowieka krowy, świnie czy kury
najprawdopodobniej umrą z głodu.

Sam fakt, że o tym rozmawiamy,
dowodzi jednak, że coś się zmieniło
w naszym myśleniu.

Bez wątpienia. Zacieśniamy relacje
z najbliższymi nam zwierzętami, czyli
psami i kotami. I to nie tylko na poziomie
emocjonalnym, ale także społecznym –
włączamy je do naszej wspólnoty, przez
co coraz częściej dostrzegamy ich indywidualną podmiotowość. Problem w tym,
że to wciąż relacja jednostronna, oparta
na decyzjach ludzi, dlatego nie podważa
podziału na zwierzęta lepsze i gorsze.
A może to zapowiedź dalszych
zmian?

Emocjonalny stosunek do wybranych
zwierząt może bez wątpienia być punktem wyjścia do dalszej debaty o miejscu
i roli wszystkich zwierząt w naszym świecie. Kryzys migracyjny, o którym mówimy, stał się na przykład impulsem do
ujednolicenia systemu prawnego regulującego możliwości przemieszczania się
zwierząt wewnątrz Unii Europejskiej.
To zacznijmy od początku. Pisze
Pani, że samo słowo „zwierzę” jest
problematyczne. Dlaczego?

Zgrabnie ujął to Derrida: podział na ludzi i zwierzęta jest oparty na przemocy,
zarówno tej symbolicznej, jak i konkretnej, fizycznej. Pojęcie „zwierzę” zawiera
w sobie tak różne i niepodobne do siebie
istoty jak ssaki naczelne, ryby czy insekty,
co samo w sobie jest już problematyczne.
Co więcej, taki ostry podział często służy
legitymizacji najróżniejszych form prze1–8 M A J A 202 2

EVA MEIJER (ur. 1980) – holenderska
pisarka, filozofka, artystka wizualna,
autorka tekstów piosenek oraz ich
wykonawczyni. Entuzjastycznie przyjęto
jej dwie powieści „Het schuwste dier”
(„Najpłochliwsze zwierzę”) oraz
„Dagpauwoog”, jak też przełożoną
na polski pracę badawczą poświęconą
komunikowaniu się zwierząt pt. „Języki
zwierząt”. „Dom ptaków” – kolejna praca
naukowa – ukazał się do tej pory
w tłumaczeniu na język angielski,
niemiecki, turecki i polski. W Polsce
wydano jeszcze dwie jej książki: „Zwierzęta
mówią” oraz „Granice mojego języka. Esej
o depresji”.

ludźmi i zwierzętami staje się coraz bardziej problematyczne. Większość różnic, które wcześniej uważaliśmy za kluczowe i rozstrzygające, okazuje się nie
jakościowa, lecz ilościowa. Wcześniej
na przykład zakładano, że tylko ludzie
świadomie używają języka, budują relacje społeczne oraz tworzą kulturę, a to
nieprawda. Po trzecie wreszcie, nawet
tradycyjnie, czyli antropocentrycznie
definiowane praktyki polityczne bywają udziałem zwierząt. Wiele gatunków świadomie ustala między sobą hierarchię władzy albo wspólnie podejmuje decyzje, czasem nawet poprzez
głosowanie.
Jaki płynie z tego wniosek?

mocy, bo „to tylko zwierzę”. W ten sposób ludzie sami sobie przyznają wyjątkowy status, co z kolei determinuje standardy, wedle których oceniamy wartość
innych gatunków. A przecież to arbitralnie przyjęta perspektywa – każde zwierzę
jest wyjątkowe.
Dlatego używa Pani pojęcia „non-human animal”?

W ten sposób sygnalizuję zmianę hierarchii bytów, z którymi dzielimy naszą
rzeczywistość. Słowo „człowiek” od zawsze było definiowane poprzez wykluczenie różnych istnień, także innych ludzi, choćby kobiet, dzieci czy nie-Europejczyków. Świadomość, że człowieczeństwo oparte jest na relacji władzy, narastała przez wieki, a emancypacja możliwa
jest tylko wtedy, gdy dochodzi do przesunięcia obowiązujących granic.
Skoro jesteśmy przy polityce – wprowadza Pani pojęcie „demokracji
międzygatunkowej”. Co ono znaczy?

Na pierwszy rzut ucha zestawienie
tych słów może zabrzmieć dziwnie, bo
już od Arystotelesa polityka definiowana jest wyłącznie jako przestrzeń
ludzka, a jedynym zwierzęciem politycznym jest człowiek. Jednak od lat
ten ostry podział bywa na różne sposoby podważany. Po pierwsze, w greckiej koncepcji polityki mowa jest nie
tyle o człowieku jako gatunku, ile o białych mężczyznach, będących do tego
wolnymi obywatelami polis. Po drugie, za sprawą kolejnych badań naukowych wytyczanie jasnej granicy między

Mamy już wystarczająco dowodów na
to, że nie jesteśmy jedynym gatunkiem,
który w świadomy sposób kształtuje otaczającą go rzeczywistość. A skoro dzielimy świat z innymi podmiotami, powinniśmy tak przeformułować nasze myślenie o polityce, aby uwzględnić także ich
perspektywy.
Istniejące do tej pory prawa zwierząt
nie wystarczają?

Jednym z podstawowych założeń
etycznych liberalnej demokracji jest
ochrona jednostek słabszych czy niesamodzielnych, na przykład dzieci. Decyzje pełnoprawnych członków wspólnoty
politycznej wpływają także na ich życie,
stąd poczucie odpowiedzialności za ich
los. Z tego samego powodu zrodziła się
koncepcja praw zwierząt. Jednak niektórzy teoretycy idą krok dalej, uznając, że
sama ochrona to za mało. Chcą dla zwierząt nie tylko praw, ale również możliwości ich współtworzenia. Skoro nauka udowodniła, że zwierzęta mają świadomość,
język, a nawet kulturę, to dlaczego nie
miałyby brać częściowego udziału w zarządzaniu naszym wspólnym światem?
Tylko jak się w praktyce do tego
zabrać?

To bardzo nowa koncepcja, w której
wciąż jest dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Podstawowym problemem jest komunikacja. O ile w przypadku ssaków naczelnych, psów czy kotów instynktownie
czujemy, że jest ona możliwa, o tyle w odniesieniu do innych gatunków trudno
sobie nawet to wyobrazić. Jednocześnie
wiele osób dostrzega rozdźwięk między
tym, że wiele zwierząt traktujemy jako ģ
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ģ pojedyncze, czujące jednostki, a jedno-

cześnie odmawiamy im jakiegokolwiek
prawa do samostanowienia.
Chodzi o przyjmowanie innej, nieludzkiej perspektywy?

Niekoniecznie przyjmowanie, raczej
uwzględnianie. Nigdy nie spojrzymy na
świat oczami słonia czy wróbla, o insektach czy innych odległych nam stworzeniach nie wspominając. Nie jest to jednak konieczne, aby próbować wypracować bardziej sprawiedliwe zasady koegzystencji.
A co z empatią?

Miłość, współczucie czy w ogóle emocjonalne podejście mogą być dobrym
punktem wyjścia do działania, ale nie są
one niezbędne. Więcej nawet, długoterminowo nie jest to najlepsze paliwo dla
działań politycznych. Doskonale widać
to w przypadku innych dyskursów emancypacyjnych – walka o równe prawa dla
wszystkich ludzi nie zakłada, że musimy
kochać całą ludzkość.
Dlaczego zatem powinniśmy przeformułować nasze relacje ze
zwierzętami?

Choćby z powodu postępującej katastrofy klimatycznej. Przez niszczenie środowisk naturalnych i masową hodowlę
zwierząt na mięso zagrażamy istnieniu
własnego gatunku. Jedynym ratunkiem
jest radykalna zmiana naszego podejścia
do świata – porzucenie idei, że człowiek
może bezkarnie korzystać z całego świata,
przekształcając go wyłącznie wedle własnej woli. Wprowadzenie zwierzęcej perspektywy do polityki byłoby dobrym krokiem w tę stronę.
Dużo pisze Pani także o samym
języku. Tu również będą potrzebne
zmiany?

Zwierzęta komunikują się z nami od
zawsze i to na wiele sposobów. Każdy,
kto ma kota lub psa, wie o tym doskonale.
Problem w tym, że przez lata badań nad
językami zwierząt braliśmy pod uwagę
wyłącznie zdolność danego zwierzęcia
do komunikacji z człowiekiem – i to na
naszych, niezwykle restrykcyjnych zasadach. A to nie tylko aroganckie, ale zwyczajnie niemądre.
Na przykład uczenie szympansów
języka migowego?

Mamy już wystarczająco
dowodów na to, że
nie jesteśmy jedynym
gatunkiem, który
w świadomy sposób
kształtuje otaczającą
go rzeczywistość.
A skoro dzielimy świat
z innymi podmiotami,
powinniśmy tak
przeformułować nasze
myślenie o polityce,
aby uwzględnić także ich
perspektywy.

Niektórzy teoretycy
uważają, że sama ochrona
to za mało. Chcą dla
zwierząt nie tylko praw,
ale również możliwości
ich współtworzenia.
Skoro nauka udowodniła,
że zwierzęta mają
świadomość, język, a nawet
kulturę, to dlaczego nie
miałyby brać częściowego
udziału w zarządzaniu
naszym wspólnym
światem?

Pierwsze tego typu eksperymenty prowadzono już na początku XX w. W wielu
przypadkach rezultaty były faktycznie
zdumiewające. Niektóre szympansy potrafiły używać po kilkaset słów i to z zachowaniem podstawowych reguł gramatycznych. Jednak większość zwierząt albo
nie jest zainteresowana tego typu komunikacją, albo ich anatomiczna specyfika,

przede wszystkim budowa układu nerwowego, na to nie pozwala.
Da się pokonać tę barierę?

W ostatnich lata wielu naukowców
próbuje przemawiać do zwierząt ich własnym językiem, i to z dużym powodzeniem. Wykorzystują na przykład zapachy albo dźwięki, które często znajdują
się poza zasięgiem ludzkich zmysłów.
Jako gatunek nie jesteśmy w tej kwestii
specjalnie utalentowani, dlatego większość niuansów nam umyka. Na przykład dźwięki wydawane przez pieski preriowe dla naszego ucha brzmią jak seria
jednakowych pisków, podczas gdy jest
to złożony system językowy z elementami gramatyki, zdolny komunikować
bardzo złożone treści. Odkryto nawet, że
osobniki tego gatunku rozmawiają o nas
– opisują wygląd poszczególnych ludzi
i oceniają, jakie mają względem nich intencje. A jeszcze do niedawna panowało
powszechne przekonanie, że zwierzęce
komunikaty są wyłącznie instynktowną
reakcją na bodźce zewnętrzne.
Czyli komunikacja, w której używa
się abstrakcyjnych pojęć i gramatyki,
nie jest ludzkim wynalazkiem?

A dlaczego miałaby być? Sam Darwin twierdził, że ewolucyjnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby dana cecha występowała wyłącznie u jednego
gatunku.
To wywraca do góry nogami większość dotychczasowych teorii
językowych.

Niekoniecznie, raczej poszerza definicję samego języka. Już od dawna wiemy,
że nie tylko wypowiadane słowa są nośnikami sensu, ale również mowa ciała czy
kontekst, w którym odbywa się komunikacja. U zwierząt jest tak samo, tylko
w innych proporcjach. Wielu filozofów
języka twierdziło, że język to zamknięty
system znaków, który da się w pełni kontrolować. Żeby to było możliwe, najpierw
konieczne jest arbitralne wyznaczenie
granic tego systemu. Języki zwierząt pokazują nam, że komunikacja zawsze jest
głęboko zakorzeniona w konkretnej rzeczywistości, a przez to składa się z niezliczonych elementów.
Wróćmy do polityki międzygatunkowej. Możemy się jakoś dogadać
w tym gąszczu języków?
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Podkreślę jeszcze raz – nie chodzi o to,
żebyśmy zaczęli ze słoniami albo sójkami
dyskutować o bieżących wydarzeniach
na świecie. Wszechobecność zaawansowanych zdolności komunikacyjnych
w świecie zwierząt przede wszystkim
unieważnia elitarny status naszego gatunku. Skoro inne stworzenia również
odnoszą się do rzeczywistości w świadomy i złożony sposób, to ich perspektywa powinna być uwzględniana w naszym zarządzaniu światem.
Jeśli coraz lepiej je rozumiemy, to
możemy przemawiać w ich imieniu?

Takie praktyki zawsze bywają ryzykowne etycznie, ale jednocześnie są konieczne, szczególnie w tak skonstruowanej hierarchii władzy. Parę lat temu zaadoptowałam grupę myszek laboratoryjnych. Obserwowałam je przez długi czas
i stopniowo odkrywałam, jak złożone relacje społeczne panują między nimi, łącznie z empatią i opieką nad chorymi osobnikami. Naukowcy, którzy eksperymentują na myszach, zakładają, że nie są one
zdolne do odczuwania bardziej zaawansowanych emocji. Tymczasem te moje
wyraźnie czuły strach przed śmiercią pomimo braku bezpośredniego zagrożenia.
Był to zapewne efekt wcześniejszych doświadczeń, gdy kolejni ich towarzysze
znikali bezpowrotnie.
Czyli inne zwierzęta pozaludzkie
również znają pojęcie śmierci?

Długo szukałam prac naukowych na
ten temat – zwłaszcza na temat myszy –
i nic nie znalazłam. Zwierzęta laboratoryjne mają wyłącznie wartość użytkową,
więc nikomu nie przyszło na myśl, żeby
badać ich zachowanie w tych skrajnie
nienaturalnych warunkach. Wracając do
poprzedniego pytania – tak, czasem mówienie w czyimś imieniu jest konieczne,
tylko zawsze należy mieć świadomość
własnej uprzywilejowanej pozycji.
W „Domu ptaków”, fabularyzowanej
biografii Len Howard, brytyjskiej badaczki i miłośniczki ptaków, opisuje
Pani właśnie taką relację.

Za swoją empatię i próbę głębszego zrozumienia ptasiego uniwersum Howard
zapłaciła dotkliwą cenę. Stała się wyrzutkiem społecznym i otrzymała łatkę zdziwaczałej staruchy. Z drugiej strony wybrała tę drogę świadomie, prawdopodobnie również dlatego, że nigdy nie prze1–8 M A J A 202 2

padała za towarzystwem innych ludzi.
Dzięki temu dokonała wielu przełomowych odkryć naukowych, a przy okazji
nawiązała bardzo głębokie relacje z ptakami, z którymi dzieliła swój świat. Nie
sądzę, żeby czuła się samotna.
Aby żyć z ptakami, Howard porzuciła karierę muzyczną. Zrezygnowała
z klasycznych form kultury na rzecz
czegoś zupełnie nowego?

Z racji pracy akademickiej mam częsty kontakt z filozofami języka. To zaskakujące, ale żaden z nich nie interesuje się
poezją, która przecież jest jedną z najbardziej wyrafinowanych form wypowiedzi.
Być może jej nie rozumieją, bo mają zbyt
duży bagaż teoretyczny? Ptaki też tworzą
muzykę, tyle że nie do końca mieszczącą
się w ludzkich konwencjach. Z drugiej
strony sztuka w ogóle pomaga w otwieraniu się na inne światy, także te pozaludzkie.
Kultura może być międzygatunkowym mostem?

Fundamentalną cechą żywej kultury
jest jej otwartość na nowe doświadczenia
i formy wyrazu. Uczestnicząc w inkluzywnej kulturze możemy się rozwijać,
uczyć nowych rzeczy i lepiej rozumieć
świat. W tym innych jego mieszkańców.
Otwartość na międzygatunkową
komunikację czyni nas lepszymi
ludźmi?

W naszych działaniach politycznych
często zapominamy, że pozytywne impulsy są skuteczniejsze niż negatywne.
Podkreślanie, że to nasz moralny obowiązek działać na rzecz emancypacji
innych, jest oczywiście ważne, ale też
na wielu potrafi działać zniechęcająco.
A przecież można inaczej – sprawiedliwość społeczna sprawia, że świat jest lepszym miejscem do życia dla wszystkich.
Na przykład mężczyźni uwolnieni od patriarchalnych norm społecznych mają
szansę doświadczyć zupełnie nowych
relacji z innymi ludźmi, zarówno z kobietami, jak i mężczyznami. Większość
z nas, gdy tylko pojawi się taka możliwość, woli nie budować relacji w oparciu
o przemoc.
W przypadku zwierząt też?

Wszyscy zdają sobie sprawę, jak wygląda przemysłowa hodowla zwierząt –
na przykład wiemy, w jak przerażających

warunkach żyją kury. Zazwyczaj jednak
nawet najbardziej drastyczne zdjęcia czy
filmy pozostawiają nas obojętnymi lub
odpychają. Po ich obejrzeniu staramy
się jak najszybciej zapomnieć o sprawie.
A gdyby zamiast tego pokazać, jak kury
czule gdaczą do swoich niewyklutych
jeszcze pisklaków? Albo podsłuchać ich
rozmowy? Ostatnio naukowcy udowodnili, że kury używają nawet kilkudziesięciu słów, a także nadają imiona, i to
nie tylko innym kurom, ale również ludziom.
Niektórzy pewnie stwierdzą, że
mamy dziś poważniejsze problemy
niż dobrostan kur. Jak zwięźle i skutecznie odeprzeć taki zarzut?

Jeżeli chcemy lepszego, bardziej sprawiedliwego świata, nie powinniśmy czynić z tego wyboru. Nie jest tak, że gdy
chcemy zatroszczyć się o ludzi starszych
i schorowanych, to przestajemy się interesować losem głodujących dzieci. Oczywiście nikt nie da rady zajmować się aktywnie wszystkim, ale jako społeczeństwo
powinniśmy podchodzić systemowo do
problemu przemocy.
Wierzy Pani, że mamy szansę
– w najbliższych latach albo dekadach – zobaczyć lepszy, bardziej
sprawiedliwy świat?

Dziś dominują prognozy pesymistyczne, żeby nie powiedzieć – katastroficzne, co jest oczywiście uzasadnione. Z drugiej strony trzeba pamiętać,
że dzieje ludzkości nie poruszają się po
z góry ustalonych torach. Czasami, zupełnie niespodziewanie, pojawia się impuls
do zmiany na lepsze. Niestety, zazwyczaj
są to poważne kryzysy, jak choćby wojna
czy pandemia. Być może mamy jeszcze
szansę. Obyśmy tylko jej nie zmarnowali.
©π Rozmawiał MICHAŁ SOWIŃSKI
Na Festiwalu Conrada porozmawiamy
z EVĄ MEIJER o konieczności stworzenia
bardziej otwartego pojęcia wspólnoty,
obejmującego swym zasięgiem
nie tylko ludzi, ale również inne
istnienia, z którymi zamieszkujemy
i współtworzymy świat. Poruszymy
również temat możliwości komunikacji
międzygatunkowej oraz roli literatury
w budowaniu pomostów między
zwierzętami ludzkimi i pozaludzkimi.
Spotkanie poprowadzi Ada Arendt.
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Wspólnota jako wyzwanie
MATEUSZ BURZYK

Według Roberta Esposito każda wspólnota potrzebuje mechanizmów,
które chronią ją przed własnym nadmiarem, jednostki zaś,
nie mogąc zrezygnować z relacji z otoczeniem,
muszą bronić swojej indywidualności.
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ROBERTO ESPOSITO (ur. 1950) – włoski
filozof, jeden z najważniejszych
przedstawicieli tzw. Italian Theory, autor
oryginalnych koncepcji wspólnoty,
immunizacji i biopolityki. Do jego
najważniejszych, szeroko komentowanych
i przetłumaczonych na wiele języków prac
należą: „Communitas. Origine e destino
della comunità” (1988), „Immunitas.
Protezione e negazione della vita” (2002),
„Due. La macchina della teologia politica
e il posto del pensiero” (2013). W Polsce
ukazał się tom jego esejów filozoficznych
pt. „Pojęcia polityczne. Wspólnota,
immunizacja, biopolityka” (2015).

S C U O L A N O R M A L E S U P E R I O R E / M AT E R I A Ł Y P R A S O W E

nej migracji, która raz wywołuje w Polsce
panikę i skutkuje militarną barierą ustawioną na granicy z Białorusią, innym razem spotyka się z otwartością i prowadzi
do przyjęcia rekordowej liczby uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy.

N

iespełna 25 lat po publikacji książki „Communitas”
powtórzyć możemy zdanie,
którym Roberto Esposito ją
otworzył: „Nic nie wydaje się dziś bardziej stosowne niż myślenie wspólnoty”.
Obecnym kontekstem jest wciąż doświadczenie pandemii i związane z nią
zjawiska społecznej izolacji oraz wirtualnego przebodźcowania. Palącym problemem stała się kolejna odsłona global1–8 M A J A 202 2

Filozof wspólnoty
Głośna książka Esposita wypływała z innych epokowych przemian: upadku komunizmów z ich ludową retoryką oraz
rozkwitu konsumenckiego indywidualizmu. Wieńczyła dyskusję, jaka w latach
80. i 90. XX w. toczyła się między francuskimi i włoskimi filozofami. Chodzi
przede wszystkim o tak uznanych autorów, jak Maurice Blanchot z jego „Communauté inavouable” (Niewysłowiona
wspólnota), Jean-Luc Nancy z „Rozdzieloną wspólnotą” (obydwie książki z 1983)
oraz Giorgio Agamben ze „Wspólnotą,
która nadchodzi” (1990). Praca Esposita
z 1998 r. uchodzi za najbardziej dojrzałą
i kompletną publikację spośród wymienionych.
Esposito to myśliciel zanurzony zarówno w filozoficznej tradycji oraz związanych z nią debatach, jak i w aktualnych problemach świata. Chociaż wydaje
nowe książki średnio co dwa lata, otwierając w nich kolejne pola problemowe,
wciąż pozostaje przede wszystkim myślicielem wspólnoty. To zagadnienie znajduje się też nieprzerwanie wśród tematów, które prezentuje podczas zagranicznych wykładów (inne to: biopolityka,
teologia polityczna, specyfika włoskiej
i europejskiej filozofii). Jego podróże wyhamowało dopiero nadejście pandemii

COVID-19. Prace Esposita są dobrze znane
w USA, gdzie moda na Italian Theory
(czyli takich autorów jak on, Agamben,
Antonio Negri czy Rosi Braidotti) zaczęła
w pewnej mierze zastępować popularną
French Theory. Był tłumaczony na wiele
języków, w tym na koreański i japoński.
W Japonii pracował zresztą jako visiting
professor; wrócił do Włoch na dzień przed
tsunami, które doprowadziło do katastrofy w elektrowni Fukushima, co było
dla niego traumatycznym przeżyciem.
W Europie – poza Włochami – najwięcej czyta się go we Francji. Jego myślenie zanurzone jest zresztą w filozofii
Michela Foucaulta, Gilles’a Deleuze’a,
Jeana-Luca Nancy’ego i Georges’a Bataille’a, w mniejszym stopniu Jacques’a Derridy. Pierwszy przekład jego tekstu na
polski pojawił się w roku 2008 w „Przeglądzie Politycznym”, gdzie śledzenie
jego myśli zarekomendował gdańskiej
redakcji niemiecki socjolog Ulrich Beck.
W 2013 r. pojawił się w Krakowie, prowadząc gościnnie zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lądował w maju w puchowej kurtce, wyraźnie niepewny tego,
co go tutaj czeka. Szybko jednak oddał
się dyskusji wywołanej wieścią o śmierci
Giulia Andreottiego, symbolu powojennego świata włoskiej polityki: jej sekretów, szantaży i korupcji.
W 2014 r. ukazał się zbiór jego esejów
„Pojęcia polityczne”, dający wgląd w najważniejsze tematy jego filozofii: wspólnotę, immunizację, biopolitykę. Czytając
Esposita, odnosi się wrażenie, że jego styl
jest w pewnym sensie tradycyjny. W porównaniu z takimi autorami jak Heidegger, Deleuze i Guattari, czy choćby Slavoj
Žižek, którzy podważyli dawny model filozoficznego pisania, Włoch prezentuje
swe myśli w sposób jasny i uporządkowany, językiem stosunkowo prostym.

Dar z obowiązku
Jak wielu mieszkańców południa Europy, Esposito jest osobą szybko skracającą dystans, chętnie przechodzącą na
„ty”, przesyłającą w mailach nawet nie
tyle pozdrowienia, ile uściski. Sympatia,
jaką budzi, bez wątpienia służy mu także
do budowania relacji i dobrego klimatu
wokół włoskiej filozofii, co postrzega
jako część swojego powołania. Tak jakby
nie można było pisać o wspólnocie, nie
praktykując jej, nie próbując jej stworzyć.
Ciekawy jest jednak przy tym fakt, że
Włoch nie utożsamia wspólnoty z tym, ģ
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ģ co najczęściej przychodzi nam do głowy,

gdy o niej myślimy: z ciepłem domowego
ogniska, bezpieczeństwem, poczuciem
akceptacji. Esposito – przeciwnie – sugeruje, że wspólnota to przestrzeń, w której
jednostki się zatracają, przed czym muszą
się jakoś bronić.
Wspólnota to bowiem przeciwieństwo
tego, co własne. Włoch argumentuje, że
kluczowy dla zrozumienia sensu pojęcia
„wspólnota” jest termin munus, kryjący
się zarówno w łacińskim communis, jak
i greckim koinos, a także starogermańskim gemein. Jego sens jest paradoksalny.
Z jednej strony słowo to oznacza obowiązek (onus, officium), z drugiej dar (donum).
Munus to szczególny rodzaj daru, którego
otrzymanie nie jest równoznaczne z przywilejem i wartością dodaną, lecz z ustanowieniem obowiązku wobec innych.
W świetle tej etymologii communitas to
po prostu dzielenie tego samego munus:
służby, ciężarów i zadań.
Istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze,
przechodni charakter munus, a więc fakt,
że nie można go dla siebie zatrzymać. Ta
niemożliwość przywłaszczenia daru dowodzi zdaniem Esposita, że wspólnoty
nie powinno się pojmować w kategoriach
posiadania: ani jako substancji, którą według konserwatystów współdzielimy, ani
jako przynależnej nam rzeczy, co bliskie
jest liberałom. Łączy nas nie „coś”, nie jakiś ontologicznie uchwytny element, lecz
brak, wspólne zadłużenie. Po drugie, munus jako paradoksalny rdzeń wspólnoty
sprawia, że nie mogę powiedzieć: „jesteś
mi coś winien”, ale wyłącznie: „jestem
ci coś winien”. Oznacza to, że bycie we
wspólnocie ma dla podmiotu zawsze charakter anektujący, zmuszający do wyrzeczenia się siebie, swych granic i własności. Kiedy nastaje wspólnota, przestaje się
liczyć jednostka i jej dobro, istotna staje
się wyłącznie perspektywa communis.

Potrzeba uodpornienia
Z pojęciem communitas związana jest
u Esposita inna, lecz wywodząca się z tego
samego źródłosłowu kategoria: immunitas. Wyraża ona negatywny stosunek
do munus, a więc oznacza wyłączenie ze
wspólnotowego obowiązku czy też zwolnienie z wzajemnych obciążeń. W przestrzeni prawa kto zyskuje immunitet,
zajmuje uprzywilejowaną pozycję, może
przestać podporządkowywać się niektórym regułom, może być bezkarny. Z wiedzy medycznej z kolei wiemy, że układ
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immunologiczny ogranicza negatywny
wpływ środowiska zewnętrznego na nasz
organizm – zatrzymuje to, co szkodliwe,
broni nas.
Można powiedzieć, że podczas kolejnych fal pandemii immunitet posiadali
wszyscy ci, którzy mogli wykonywać
swoją pracę zdalnie, wyłączając się z licznych kontaktów społecznych zwiększających ryzyko transmisji wirusa. Posiadają
go też użytkownicy komputerów, których stać na systemy eliminujące szkodliwe oprogramowanie. Tworzą w ten
sposób filtry, które zabezpieczają ich
przed niebezpieczną wymianą z innymi
użytkownikami sieci.

Tak jak odporność nie jest stanem
trwałym, tak też wspólnota może mieć
różne oblicza intensywności. Dlatego
warto postrzegać communitas i immunitas jako wzajemnie warunkujące się
procesy: komunizacji oraz immunizacji.
W tym sensie wspólnota – pisze Esposito – „to nic innego jak obiekt immunizacji i jednocześnie punkt oporu wobec
niej”. Z perspektywy społecznej tendencjami sprzyjającymi wspólnocie będą na
przykład powszechne nauczanie i osiedlowe podwórka, a działaniami immunizującymi – prywatne szkolnictwo i grodzone osiedla. Gdy jedna z tych tendencji zaczyna wyraźnie dominować, powstaje niebezpieczeństwo, które skutkować może z jednej strony niedoborem
odporności, wystawieniem na liczne infekcje i na negatywny wpływ otoczenia,
a z drugiej strony chorobą autoimmunologiczną, kiedy to organizm zamiast chronić życie zaczyna je zwalczać – niszcząc
także własne.
Najtragiczniejszym historycznym
przykładem takiego autoimmunologicznego kryzysu była śmiercionośna polityka nazistów, którzy, chcąc za wszelką
cenę chronić życie Niemców przed skażeniem (propaganda przedstawiała Żydów jako biologiczne zagrożenie), byli
gotowi wydać własny naród na śmierć.
Symbolicznym tego przypieczętowaniem był ostatni rozkaz Hitlera, nakazujący popełnienie zbiorowego samobójstwa. Jego bardziej współczesną odsłonę
stanowi z kolei przemoc związana z terroryzmem i zwalczaniem go. Zamach na
World Trade Center był zresztą wydarzeniem, które sprawiło, że współczesna
włoska myśl nabrała aktualności.
Giorgio Agamben jako autor „Stanu
wyjątkowego” dostarczył wówczas najbardziej sugestywnej filozoficznej interpretacji międzynarodowej sytuacji politycznej. Esposito z kolei osadził te wydarzenia w kontekście immunologicznych
wstrząsów, jakie targają globalną wspólnotą. Nie zrównując odpowiedzialności
obydwu stron, pisał, że islamscy fundamentaliści walczą z zepsutym w ich przekonaniu światem o zachowanie czystości, a angażujący się w prewencyjne wojny
Zachód podejmuje radykalne próby uodpornienia się na te wrogie akty. Dokładnie
tę samą aberracyjną retorykę i podobne
mechanizmy obserwujemy obecnie podczas wojny w Ukrainie: Putin przekonuje społeczeństwa świata, że wyzwala
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r osyjskojęzycznych obywateli Ukrainy,
przynosząc śmierć i zniszczenie Ukraińcom i pogłębiając kryzys w samej Rosji.

Obsesja zagrożenia
Nie sposób powiedzieć, co było pierwsze:
komunizacja czy immunizacja. Procesy
te prawdopodobnie równolegle towarzyszyły ludzkości od jej początków. Każda
wspólnota potrzebuje mechanizmów,
które chronią ją przed własnym nadmiarem, a jednostki, nie mogąc przecież zrezygnować z relacji z otoczeniem, muszą
jakoś obronić swoją indywidualność.
O ile wszystkie społeczności w historii musiały stawić czoło zagrożeniom ze
strony świata zewnętrznego i innych ludzi, o tyle w nowoczesności – jak przekonuje Esposito – kwestia ochrony życia
stała się zagadnieniem centralnym, przenikającym całość ludzkiego doświadczenia. Filozof argumentuje, że gdy słabnąć
zaczęły tradycyjne mechanizmy obronne,
wywodzone ze wspólnej religijnej wizji
świata, konieczne stało się wypracowanie nowych. Jak wielkim lękiem o siebie
podszyte było ich poszukiwanie, obrazuje
sposób, w jaki Thomas Hobbes przedstawił u progu nowoczesności wizję wspólnoty: każdy stanowił w niej dla innego
śmiertelne zagrożenie.
Antidotum musiało być równie radykalne: umowa o bezpieczeństwie została
zawarta z powołanym do jego zapewnienia państwem. Chodziło o wyeliminowanie wszelkiego zagrożenia, a więc
bezpośrednich relacji z innymi indywiduami. Nowy porządek społeczny został
w całości pomyślany jako ochrona dla
jednostki, a kluczowe dla niego pojęcia:
suwerenność, własność i wolność, stanowią jedynie inną nazwę tego, co „własne”.
Wysuwając tezę o strukturalnym pokrewieństwie między nowoczesnością
i immunizacją, Esposito próbuje uczynić
z tej ostatniej pojęcie równie niezbędne
dla zrozumienia istoty nowoczesnych
przemian, jak racjonalizacja Maksa Webera, sekularyzacja Karla Löwitha czy legitymizacja Hansa Blumenberga. Przekonuje nawet, że zaproponowany przez
niego klucz hermeneutyczny jest najszerszy i sprawia, że dzięki niemu trzy wcześniejsze teorie zyskują dodatkową głębię.
To zestawienie z nazwiskami niemieckich myślicieli dobrze prezentuje stawkę
filozoficznego projektu Esposita.
Co istotne, włoski filozof nie opisuje
dialektyki communitas i immunitas z po1–8 M A J A 202 2

Z perspektywy
społecznej tendencjami
sprzyjającymi wspólnocie
będą np. powszechne
nauczanie i osiedlowe
podwórka, a działaniami
immunizującymi –
prywatne szkolnictwo
i grodzone osiedla.
Gdy jedna z tych tendencji
zaczyna wyraźnie
dominować, powstaje
niebezpieczeństwo.

zycji neutralnego badacza. Paradygmat
immunitarny doprowadził jego zdaniem
do najgorszych katastrof politycznych
w historii, czyli polityki nazistów, przedstawianej przez nich samych jako „biologia stosowana”, i do Zagłady. Dlatego jego
książki mają za cel przepracowanie immunitarnego charakteru zachodniej filozofii politycznej i wypracowanie nowych,
otwartych form wspólnotowego życia.
Esposito jest przy tym politycznym
realistą. Nie proponuje żadnej utopijnej
wizji. Trzeźwo ocenia, że każda próba
bezpośredniego przekucia filozoficznych idei w rzeczywistość kończyła się
tragicznie, o czym najlepiej zaświadczył
krwawy przebieg zeszłego stulecia. Stara
się jednak, by jego filozoficzne przedsięwzięcie miało także wymiar pozytywny.
„Immunitas” kończy się więc koncepcją
układu odpornościowego, który działałby
nie tyle w opozycji do sił wspólnoty, ile
z nimi. Pełniłby on rolę systemu komu-

Na Festiwalu Conrada porozmawiamy
z ROBERTEM ESPOSITO o relacji między
wspólnotą a jednostką, o wynikających
z tej relacji zyskach i zagrożeniach,
o dwudziestowiecznych i współczesnych
wspólnotach politycznych, a także
o charakterze aktualnych konfliktów
politycznych oraz militarnych. Spotkanie
poprowadzi Mikołaj Ratajczak.

nikacji z zewnętrzem, umożliwiając podmiotom zmianę i wymianę przy zachowaniu zdolności do samookreślenia.

W stronę afirmatywności
Podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa we Włoszech rozgorzała dyskusja filozofów. Najgłośniejsze stało się wystąpienie Agambena, który podważając
zasadność nakładanych przez państwo
restrykcji i kładąc akcent na wszelkie jej
negatywne konsekwencje, został przez
wielu publicystów obsadzony w roli intelektualnego patrona Donalda Trumpa
i Jaira Bolsonaro. Esposito, dzięki rozumieniu potrzeby immunizacji, mógł zareagować w sposób bardziej wyważony.
Nie tylko nie podważył zasadności ograniczeń, ale też bronił ludzkiej chęci przetrwania, krytykowanej zazwyczaj przez
innych myślicieli progresywnych jako
siła, która skłania nas do rezygnacji
z życia jakościowego (bios) na rzecz samego biologicznego przetrwania (zoe).
W niewielkiej książeczce „Instituzione”
(Instytucje) Esposito zakwestionował tę
dychotomię, przekonując, że chęć zachowania życia jest zakorzeniona w zachodniej tradycji filozofii politycznej. Wskazał
również na prosty fakt – życie musi najpierw zaistnieć, by mogło się kulturowo
wyrazić.
Takie stanowisko Esposita było możliwe, ponieważ jego myślenie na temat
wspólnoty przeszło znaczną ewolucję.
O ile jeszcze na etapie pisania „Communitas” traktował on wspólnotę wyłącznie
jako czystą negatywność, jako pewien horyzont myślenia lub niemożliwy do odzwierciedlenia w porządku społecznym
mit, o tyle w pracy „Immunitas”, wydanej
pierwotnie w 2002 r., odnalazł drogę do
bardziej afirmatywnej koncepcji współistnienia i współdziałania. Uznał wówczas, że niezbędne jest nie tyle samo odzyskanie zagubionego przez nowoczesność
sensu wspólnoty, ile wypracowanie równowagi między procesami komunizacji
i immunizacji, które są szkodliwe, gdy
stają się dominującymi paradygmatami
politycznymi.
Dzięki tej korekcie udało się mu wyjść
poza perspektywę jednoznacznie krytyczną, a jego intelektualny projekt stał
się użyteczny w interpretowaniu zjawisk
społeczno-politycznych. Dziś może nam
pomóc w poszukiwaniu tak wszystkim
potrzebnej, inkluzywnej formy wspólnoty.
© MATEUSZ BURZYK
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Machado konsekwentnie odwraca męskie
spojrzenie i przywraca kobietom głos, jednocześnie
zwracając im ciała. Nie poprzestaje jednak na tym
– ma również do opowiedzenia historię przemocy
w związku dwóch kobiet.

C

armen Marię Machado – amerykańską laureatkę szeregu
nagród literackich, finalistkę
National Book Award – znamy
w Polsce z jej wszystkich publikacji książkowych: tomu opowiadań „Jej ciało i inne
strony”, powieści graficznej „Pośród
lasu” oraz wydanej niedawno powieści
„W domu snów”. Każda z tych książek
jest wyjątkowa pod względem gatunkowym, każda proponuje czytelniczkom
i czytelnikom inną grę komunikacyjną,
zaprasza do innej zabawy formą. A jednak istnieją pomiędzy nimi silne – nie
tylko tematyczne – spoiwa, które świadczą o tym, że Machado jest jedną z najkonsekwentniejszych i najciekawszych pisarek amerykańskich.

Niewidzialne kobiety
Przy pierwszej lekturze debiutanckiego
zbioru ośmiu historii, których narratorkami są kobiety, uwagę zwraca przede
wszystkim to, że realne w sposób swobodny i samorzutny miesza się w nich
z tym, co nierzeczywiste. Nieznane i wrogie sączy się i przepływa przez to, co oswojone. Ciepło bliskich relacji zostaje zrównoważone albo nawet rozbite przez chłód
kamer, obiektywów, pornografii. Co ciekawe, z niedługimi tekstami „Jej ciała...”
można robić przeróżne sztuczki, np. dzielić na mniejsze fragmenty. Zachęca do
tego pocięta w paski okładka i oryginalny
– wieloznaczny – tytuł zbioru: „Her body
& other parties”. Można go przełożyć na
trzy sposoby: Jej ciało i inne części, inne
strony (jak w wyrażeniu „strona sporu”)
albo inne imprezy (które są tu tłem akcji). Tak wypreparowane cząstki tekstów
(„części, partie”) przywodzą na myśl klasyczne przypowieści. Przy czym są to
przypowieści bardzo współczesne i zada-

jące pytania o wydarzenia tak literacko
nieatrakcyjne, jak np. globalny kryzys finansowy z lat 2007-09.
Machado w bezwzględnie prosty, a jednocześnie zaskakujący sposób przedstawia też w swojej prozie mansplaining.
Słowo to (wymyślone przez jedną z czytelniczek eseju Rebekki Solnit „Mężczyźni objaśniają mi świat”) oznacza
skłonność mężczyzn do wymądrzania się
w obecności kobiet na tematy, o których
niekoniecznie mają pojęcie. Otóż gdy
w prozie Machado dochodzi do takiego
zdarzenia, ciało milczącej kobiety robi się
coraz bardziej przezroczyste, aż wreszcie,
niczym w baśni, znika. „Nikt nie wie,
jaka jest przyczyna” rozpłynięcia się bohaterki w powietrzu – komentuje ironicznie narratorka. Za zniknięcie „nie odpowiada wirus ani bakteria, a jeśli, to taka,
której naukowcy jeszcze nie odkryli”
(tłum. Dobromiła Jankowska). Szczęśliwie tę tajemniczą „bakterię” opisała niedawno Caroline Criado-Perez w książce
„Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą
świat skrojony pod mężczyzn” (2019).
Pochodząca z Brazylii dziennikarka udowodniła, że badania naukowe prowadzone przez przemysł farmaceutyczny,
odpowiedzialny za nowe metody diagnostyczne czy innowacyjne terapie, dotyczą
głównie mężczyzn. Ciała kobiet jawią się
jako przezroczyste, gdyż są dla nich zbyt
skomplikowane, zależne od zbyt wielu
zmiennych.
Ale Machado w debiutanckim zbiorze
nie poprzestaje oczywiście na obnażeniu
mansplainingu. Idzie krok dalej: odwraca
męskie spojrzenie i przywraca kobietom
głos, jednocześnie zwracając im ciała.
Z taką grą mamy do czynienia na poziomie fabularnym, gdy bohaterka jednego
z opowiadań pt. „Towarzyskie trudności”

odbiera filmującemu ją mężczyźnie kamerę i sama zaczyna przez jej obiektyw
patrzeć na siebie. To także metafora sposobu, w jaki czytelnik bądź czytelniczka
spogląda na bohaterkę i na siebie, zawsze
mając nieco zawężone pole widzenia. Machado poniekąd odwraca fokus narracji,
jakby chciała powiedzieć swojej publiczności: spójrzcie, tacy właśnie jesteście, tak
można was zobaczyć.
Każdy z zawartych w tym tomie tekstów jest historią o wielopoziomowych
relacjach – kobiet z mężczyznami, kobiet
z innymi kobietami, ale wreszcie: bohaterów i bohaterek z czytelniczkami i czy-
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telnikami. Jednocześnie Machado wyzyskuje klasyczne, obłaskawione, znajome
formy czy style, zastawiając na nas liczne
pułapki.
Podobne gatunkowe i stylistyczne
zapadki znajdziemy również w powieści graficznej „Pośród lasu”, która
ukazała się w serii stworzonej prze
Joego Hilla (Machado jest autorką
jej scenariusza, za ilustracje odpowiada grecka graficzka o pseudonimie Dani). Nastoletnie przyjaciółki
El i Octavia po zakończonym seansie
kinowym uświadamiają sobie, że żadna
z nich nie pamięta filmu, którego napisy
1–8 M A J A 202 2

CARMEN MARIA MACHADO
(ur. 1986) – amerykańska pisarka
i eseistka, autorka zbioru opowiadań
„Jej ciało i inne strony” (wyd. pol. 2018),
komiksu „Pośród lasu” (2021) oraz powieści
„W domu snów” (2022). Debiutancka
książka znalazła się w finale National Book
Award i została nagrodzona National Book
Critics Circle’s John Leonard Prize.
Machado jest laureatką stypendium
Guggenheima i pisarką rezydentką na
Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii,
gdzie mieszka wraz z żoną.

końcowe płyną właśnie przez ekran.
Wkrótce zaczynają dziać się wokół nich
dziwne rzeczy, a El i Octavia postanawiają
się dowiedzieć, co takiego wydarzyło się
podczas seansu, przy okazji odkrywając
prawdę o miasteczku, w którym żyją.
I znów – jak w tomie „Jej ciało i inne
strony” – postaci komiksu początkowo
wydają się zwyczajne, jakby wycięte z realnego świata, a po chwili rozpływają się
w barwne plamy i impresje. Zagarnia je
mglisty świat snu, w którym łatwo zaakceptujemy nagłe pojawienie się mężczyzny bez skóry lub kobiety z dziurą w żołądku.
ģ
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Gra na wielu bębenkach
ģ Polskie kino niekoniecznie ma szczęście do udanych horrorów, za to pełne
jest martwych gejów i lesbijek – notował
niedawno pisarz i krytyk Bartosz Żurawiecki. W filmach, dla których kluczowe
są wątki LGBTQA+ i w których główni
bohaterowie lub (rzadziej) bohaterki to
osoby queer, motorem akcji albo jej punktem kulminacyjnym jest przemoc. Lesbijki i geje w polskim kinie są ofiarami zaściankowej – zimnowojennej, wspieranej
przez państwo („Hiacynt” Piotra Domalewskiego) bądź prowincjonalnej, bezrefleksyjnej („Wszystkie nasze strachy” Łukasza Gutta i Łukasza Rondudy) – często
brutalnej homofobii, która uniemożliwia
prezentowanej na ekranie tęczowej love
story wyjście poza etap zauroczeń, pierwszych pocałunków czy seksualnych inicjacji. Nie negując tlącej się wciąż w naszym
kraju, podgrzewanej wypowiedziami polityków i kościelnych hierarchów homofobii, Żurawiecki – także jako recenzent
trafiających na jego biurko scenariuszy –
zauważa, że rolę ofiar chętnie wybiera dla
siebie samo środowisko LGBTQA+.
Niewykluczone, że widok tego cierpienia jest po prostu warunkiem, środkiem
do emancypacji. Zachęca bowiem społeczeństwo do aktywizmu i zwiera szyki
coraz liczniejszych marszy w obronie demokratycznych praw, także dla mniejszości seksualnych. Z drugiej jednak strony
stawianie osób LGBTQA+ wyłącznie
w roli poddawanych społecznej czy domowej opresji czyni uwikłaną w nieheteronormatywne związki sztukę dydaktyczną, a w najlepszym razie – doraźnie
publicystyczną. Tę tendencję widać również w teatrze. W wystawianym właśnie
na deskach stołecznego Nowego Teatru
„Mieszkaniu na Uranie” na podstawie
książki Paula B. Preciada pominięto oryginalne zakończenie, w którym konserwatywni rodzice zmieniają się pod wpływem swoich dzieci i dojrzewają do ich akceptacji.
Na tym tle, przy braku rodzimej literatury opisującej doświadczenia osób
LGBTQA+ (a jednocześnie – co ciekawe –
przy obecności coraz chętniej tłumaczonej na język polski literatury młodzieżowej o nich traktującej), lektura powieści
Machado „W domu snów” może podziałać na czytelniczki i czytelników jak kubeł zimnej wody.
Podzielona na krótkie rozdzialiki opowieść zaczyna się jak klasyczny romans

W swojej powieści
Machado sugeruje, że nie
ma wśród wypracowanych
przez literaturę
gatunków takiego, który
umożliwiałby pełną
opowieść o przemocy
w związku dwóch kobiet.
Nie ma też, oczywiście,
na takie opowiadanie
środowiskowego
przyzwolenia.

Machado pokazuje, że
język posiada jednocześnie
moc twórczą i opresyjną.
Usunięcie jednej litery
z tekstu powoduje
natychmiastowe
zakneblowanie ust
bohaterkom i bohaterom,
zmusza do kluczenia, do
zastępowania właściwych
określeń ich synonimami,
snucia opowieści poprzez
negację.

w stylu trzeciej części przygód Bridget
Jones albo bestsellerowych powieści Irlandki Sally Rooney: obietnicą nowoczesnej, poliamorycznej i niezobowiązującej
relacji. Na początku dziewczyny są trzy,
ale z tercetu szybko wyłania się duet. Carmen oraz atrakcyjna, drobna blondynka
(jej imienia nie poznajemy, nazywana
jest po prostu „dziewczyną”) nawiązują
romans, zakochują się w sobie, wchodzą
w związek, poznają swoje rodziny i dzielą
mieszkanie, a gdy są już naprawdę blisko,
partnerka Carmen zaczyna stosować wobec niej różne rodzaje psychicznej przemocy. Manipuluje, szantażuje emocjonal-

nie, szuka powodów do sprzeczek, urządza pyskówki i awantury. Narratorka
opowieści ma nerwy w strzępach, ale nie
potrafi odejść. I owszem, czuje się w tym
związku ofiarą.
Nieprzypadkowo przywołuję klasykę
romantycznej, heteronormatywnej komedii spod znaku Bridget Jones. Carmen
Machado świadomie gra w swojej książce
na wielu gatunkowych bębenkach, a tytuł każdego z rozdziałów zdradza, na którym aktualnie wystukuje melodię swojej
opowieści. I tak, mamy tu „Dom snów”
jako „powieść łotrzykowską”, „lesbijski
klasyk”, „bildungsroman”, „amerykański gotyk” i „musical”, ale też „mit”, „Panią Dalloway” i „apokalipsę”. Taka budowa utworu odsyła oczywiście do klasycznych „Ćwiczeń stylistycznych” Raymonda Queneau, założyciela OuLiPo.
W tej niewielkiej książeczce francuski
pisarz przedstawił pewną sytuację na 99
różnych sposobów (skądinąd jeden z rozdziałów powieści Machado nosi tytuł
„Dom snów jako ćwiczenie stylistyczne”).
Zabieg zostaje zastosowany z co najmniej dwóch powodów, choć ma też
swoje uzasadnienie autobiograficzne (autorka brała udział w kursach literackich
i warsztatach twórczego pisania, a dziś
sama wykłada je na Uniwersytecie Pensylwanii). Po pierwsze „technika pisania
pod przymusem” konkretnego stylu czy
gatunku, écriture sous contrainte, miała wyposażać pisarza w świadomość ograniczeń, jakie stawia język. Przeniesienie doświadczenia działającej w latach 60. XX w.
francuskiej grupy literackiej na doświadczenia współczesnych amerykańskich
lesbijek sugeruje, że nie ma wśród wypracowanych przez literaturę gatunków
takiego, który umożliwiałby pełną opowieść o przemocy w związku dwóch kobiet. Nie ma też, oczywiście, na takie opowiadanie środowiskowego przyzwolenia.
„Rozwalasz wszystkie narracje, nad
którymi pracujesz, i podporządkowujesz je temu czy innemu rygorowi – notuje Machado – wiesz, że jeśli je rozbijesz
i przestawisz, i rozplączesz, i pozbawisz
silnika, będziesz w stanie dotrzeć, skuteczniej niż kiedyś, do zawartych w nich
prawd”. A zaraz potem: „chciałam, żeby
moje opowiadania się rozpadły, bo sama
się rozpadałam i nie wiedziałam, co innego miałabym zrobić”.
Osoby LGBTQA+ zawsze zapożyczają
się w heteronormatywnych historiach,
bo „nasza kultura nie ma żadnego inte-
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resu w tym, by pomóc zrozumieć osobom queer, co znaczy ich doświadczenie” (tłum. Łukasz Błaszczyk). Nieprzypadkowo to Anne Shirley z cyklu powieści Lucy Maud Montgomery stała
się z biegiem lat ikoną kanadyjskich
lesbijek.

Anihilacja albo zniknięcie
Jednym z ciekawszych gatunków, poprzez który przygląda się swojemu związkowi autorka „W domu snów”, jest amerykański gotyk. Zaraz po II wojnie światowej nakręcono w Stanach wiele filmów,
w których niepokój w bohaterce (i widzach) budziło nowe mieszkanie albo
zamieszkujący je mężczyzna, najczęściej
po prostu mąż – z pozoru bliski, znajomy,
a jednocześnie skrywający mroczne sekrety jak Sinobrody (tę postać znamy już
z opowiadań Machado). Kino przepracowywało w ten sposób traumę wracających z frontu żołnierzy. To ich lęki, ich
wywołaną wojennymi przeżyciami depresję i psychiczne urazy reprezentować
miał nawiedzony dom.
Do dziś motyw ten jest niezwykle popularny i obecny w wielu – nie tylko
hollywoodzkich – produkcjach, by przywołać chociażby „Innych” (2001) Alejandra Amenábara z Nicole Kidman czy
„Anihilację” (2018) Alexa Garlanda z Natalie Portman. W obu filmach zło przenika do domu z zewnątrz, aby zatrzasnąć bohaterki w środku – także w ich
własnych wnętrzach. Szczelnie zasłonięte okna i wyciszone telefony doskonale symbolizują wewnętrzny krajobraz
emocjonalny kobiet. Kochając, należy iść
za mężczyzną aż do jego samounicestwienia, podpowiadają reżyserzy. Machado
odsłania rolety i robi mały przeciąg. Swoimi ćwiczeniami wydobywa na wierzch
to patriarchalne przesłanie. Przy czym nawet w przewietrzonym domu grozy nie
znajduje miejsca dla dwóch kobiet.
Innym, równie ciekawym zabiegiem stylistycznym jest wykorzystanie
przez Machado poetyki lipogramu, czyli
utworu, w którym świadomie rezygnuje
się z używania jakiejś litery. Słynna lipogramatyczna powieść Georges’a Pereca
„Zniknięcie” opowiadająca o zaginięciu niejakiego Antona Voyla i kolejno
wszystkich, który go poszukują (napisana bez samogłoski „e” i jej wariantów)
interpretowana była swego czasu jako historia ofiar, które uczestniczą w procesie
własnej eliminacji.
1–8 M A J A 202 2

Ponieważ Perec był czytelnikiem
Franza Kafki, a Machado zapewne jest
czytelniczką ich obu, „Dom snów” pokazuje, że język posiada jednocześnie moc
twórczą i opresyjną. Usunięcie jednej litery z tekstu powoduje natychmiastowe
zakneblowanie ust bohaterkom i bohaterom, zmusza do kluczenia, do zastępowania właściwych określeń ich synonimami, snucia opowieści poprzez negację.
Odwołując się do gestu Pereca, Machado
nie tylko ujawnia, że nie znajduje języka
do opowiedzenia własnego doświadczenia; odkrywa też, że doświadczenia innych kobiet, które zaznały w przeszłości
przemocy ze strony swoich partnerek,
były skrzętnie ukrywane lub unieważniane.

Przemoc archiwum
W prologu „Domu snów” Machado
odwołuje się do pojęcia „archiwum” Jacques’a Derridy, wyjaśniając czytelniczkom i czytelnikom, że francuski filozof
wywodził je od starogreckiego słowa
archeion, oznaczającego „dom władcy”.
Władzę ma ten, kto decyduje, co zostanie zapisane, a więc przechowane i zapamiętane. Archiwum to także zbiór praw,
wedle których wydaje się wyroki, uniewinnia bądź skazuje. Wreszcie – to sam
dostęp do prawa, możliwość wglądu
w jego księgi, a także pamięć o tym,
w jaki sposób i w czyjej obronie je zastosowano.
Zagłębiając się w archiwach, Machado
odkrywa, że temat przemocy w związkach lesbijskich podnoszony był już pod
koniec lat 80. XX w. Niedługo po tym, jak
mieszkająca na Florydzie Amerykanka
Annette Green zastrzeliła swoją przemocową partnerkę. Green była jedną
z pierwszych lesbijek, która przed sądem
powołała się na „syndrom bitej kobiety”,
by wytłumaczyć motywy swojego czynu.
Pojęcie „bitej kobiety” było wówczas
w Stanach stosunkowo nowe, zaczęto go
używać ledwie dekadę wcześniej, ale –
uwaga – jedynie w przypadku przemocy
wobec białych i heteroseksualnych kobiet. A Green była nie tylko lesbijką, ale
także Latynoską.
Ostatecznie sędzia pozwolił oskarżonej
posłużyć się nim, ale nalegał, by przeformułowano je na „syndrom bitej osoby”.
Mimo tej wymuszonej „łaskawości” wymiaru sprawiedliwości, Green przegrała
proces. Asystent jej adwokata miał wówczas powiedzieć – relacjonuje Machado

– że gdyby chodziło o heteroseksualny
związek, jego klientka zostałaby uniewinniona. Prawo (archiwum – „dom
władcy”) nie tylko nie uwzględniało i nie
uwzględnia niektórych kategorii ofiar.
Wciąż prześlepia wiele rodzajów przemocy: przemoc werbalną, emocjonalną,
finansową czy psychologiczną. Wewnętrzne prawo społeczności L
 GBTQA+
nie chce z kolei dostrzec, że także osoby
queer zadają sobie wzajemnie ból. Chęć
„zachowania twarzy i utrzymania pozorów jednolitej moralności” wygrywa
z prawdą.
Zresztą ta zasada dotyczy nie tylko
przemilczania wzajemnej przemocy. Odnosi się także do stosowania wygodnych
politycznych podziałów. W jednym z rozdziałów Machado opisuje wujka Nicka,
typowego rednecka, Republikanina ze
Środkowego Zachodu – właściciela kolekcji broni i wiernego widza Fox News. „Złamane serce wszystkich nas boli tak samo”
– mówi jednak niespodziewanie Nick,
gdy Carmen rzuca mu się w ramiona, by
się wypłakać po rozstaniu z dziewczyną.
Cóż, „melodramat rozwodowy” to także
jeden z gatunków, które zostają tu nadkruszone.
Być może jedynym rodzajem opowieści, który wciąż trzyma się mocno po
stylistycznym trzęsieniu ziemi wywołanym przez Machado, jest romans. Eros,
ten „słodko-gorzki stwór” (fragment okraszony cytatem z Safony otwiera jedną
z części powieści), jest oczywiście patronem schematów, jakim podlega każda
historia miłosna. Ale też każda zakochana i każdy zakochany chce wierzyć,
że jej i jego miłość była wyjątkowa. Oraz
że równie wyjątkowy i wart zauważenia
jest ból, którego doświadczają po rozstaniu. 
©π MONIK A OCHĘDOWSK A
Na Festiwalu Conrada porozmawiamy
z CARMEN MARIĄ MACHADO
o doświadczeniu przemocy w relacjach
osób LGBTQA+, a także o trudnościach
ze znalezieniem odpowiedniego języka
– nie tylko literackiego – za pomocą
którego można by o tym mówić.
W świecie, w którym homofobiczne
i transfobiczne ataki zdarzają się
nieustannie, poruszanie takiego
tematu jest wyjątkowo skomplikowane,
ale możliwe i potrzebne. Spotkanie
poprowadzi Aldona Kobus.
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Pomiędzy
GRZEGORZ JANKOWICZ

W

jednej ze scen debiutanckiej powieści Abdulrazaka Gurnaha
„Memory of Departure”
(„Wspomnienie wyjazdu”) służby porządkowe zmuszają ludność fikcyjnego miasta
Kenge na wschodnim wybrzeżu Afryki do
pracy przy budowie osiedli dla mieszkańców slumsów. Jest niedziela, ale nikt nie
może odpoczywać. Niedawno skończyła
się rewolucja, trzeba tworzyć nowy porządek. Do poszczególnych dzielnic wysłane
zostają partyjne bojówki, by ściągnąć jak
największą liczbę „wolontariuszy”.
W domu głównego bohatera – Hassana
Omara, nastolatka, który właśnie ukończył szkołę – dochodzi do przepychanki z
„funkcjonariuszami”, gdyż rodzina chłopaka stawia symboliczny opór. W powietrzu wisi groźba aresztowania. Wszyscy
mają okazać dokumenty.
Hassan znajduje się w opałach, ponieważ w urzędzie meldunkowym podał
nieprawdziwe dane. Gdy dowiedział się,
że na mocy nowego prawa musi wpisać
do kwestionariusza nie tylko nazwisko,
datę urodzenia i narodowość, ale też pochodzenie rasowe, postanowił zakpić
z systemu. Nie spodziewał się, że władza
będzie go prześwietlać przy każdej nadarzającej się okazji. Ale w świecie, w którym wszystkim wyznaczono określone
miejsca, nic nie jest politycznie obojętne.
Zwłaszcza że chodzi o odwrócenie dawnych hierarchii. Ci, którzy zajmowali
uprzywilejowane pozycje, mają cierpieć.
Są wewnętrznymi wrogami, których
wspólnota musi się pozbyć, by zapanowała sprawiedliwość.

W sidłach kolonializmu
U Gurnaha jednak nic nie jest oczywiste
– ani los poszczególnych bohaterek i bohaterów, ani ich relacje rodzinne czy społeczne, ani tym bardziej skutki politycznych przemian.

W swojej pierwszej powieści, opublikowanej w 1987 r., pisarz przedstawia
m.in. wpływ rewolucji na życie wchodzącego w dorosłość chłopaka. Możemy się
domyślać, że Kenge jest częścią Tanzanii,
która została utworzona w połowie lat 60.
zeszłego wieku z połączenia dawnych kolonii brytyjskich – Tanganiki oraz Zanzibaru. Koniec protektoratu oraz rewolucja na Zanzibarze doprowadziły do
powstania federacyjnego bytu państwowego i nowego ustroju. Napięcia społeczne przebiegały wzdłuż linii dawnych
różnic klasowych i rasowych, przy czym
te ostatnie zostały pogłębione na skutek
wprowadzenia specjalnych ustaw ograniczających wpływy ludności pochodzenia arabskiego.
Kolonizacja wschodniej Afryki była
bowiem wieloetapowa. Zanim w regionie pojawili się Europejczycy, wyzyskiwały go Indie, a przede wszystkim kraje
arabskie. W 1698 r. Zanzibar stał się posiadłością Omanu, a w pierwszej połowie XIX w. na wyspę została przeniesiona stolica sułtanatu omańskiego, co
było równoznaczne z wprowadzeniem
tam arabskich rządów. Otwarcie Kanału
Sueskiego zintensyfikowało ekspansję
krajów europejskich (głównie Niemiec
i Anglii). Po I wojnie światowej kontrolę nad Tanganiką i Zanzibarem sprawowali Brytyjczycy. Kres protektoratu,
który datuje się na początek lat 60., doprowadził do przekazania pełnej władzy nad Zanzibarem sułtanatowi, obalonemu niedługo później przez rewolucjonistów.
Właśnie na tym tle rozgrywa się historia opowiedziana przez Gurnaha w „Memory of Departure”. Powtórzę: nic w niej
nie jest oczywiste ani jednowymiarowe.
Hassan pochodzi z biednej, dysfunkcyjnej rodziny arabskiej. W domu i na podwórku panuje przemoc, której ofiarami
mogą stać się wszyscy: kobiety, dzieci,

młodzi i starsi mężczyźni. Na porządku
dziennym są pobicia, kradzieże oraz
gwałty (dzieci regularnie krzywdzone
przez dorosłych dręczą seksualnie rówieśników). Po zmianie władzy i wprowadzeniu nowych praw dla niektórych osób
nie ma żadnych perspektyw rozwoju.
Wyniki egzaminów końcowych utrzymywane są w tajemnicy przed uczniami,
by tych najzdolniejszych zniechęcić do
emigracji.
Wspomniana przeze mnie na początku
scena daje wgląd w skomplikowaną sytuację, w jakiej znalazła się lokalna społeczność. Władzę sprawują autochtoni,
którzy wywalczyli ją po wycofaniu się
brytyjskich kolonizatorów i zdetronizowaniu Arabów. Rodzina Hassana należy do grupy historycznie utożsamianej
z najeźdźcami, z których rekrutowały się
elity polityczne. Mimo że już wcześniej
nie była zamożna, mimo że nowe regulacje prawne uderzają w nią bezpośrednio, jej członkowie nie mogą wejść w rolę
ofiar rewolucyjnego reżimu, gdyż narracji, w obrębie której zajęliby taką pozycję,
nie dałoby się uspójnić. Partyjni bojówkarze, których wyposażono w plenipotencje, sprawują kontrolę jedynie częściowo.
Rozkazują zgromadzonym, by okazali dokumenty, ale mogą co najwyżej przyjrzeć
się wklejonym do nich zdjęciom, gdyż nie
potrafią czytać. Przymusowa praca w niedzielę jest dla niektórych potężnym obciążeniem, a jednak ma na celu poprawę
warunków bytowych ludzi, którzy wcześniej żyli w nędzy.
Gurnah prezentuje nam zdarzenia,
w których ocenie musimy uwzględnić
niewidoczne na pierwszy rzut oka czynniki. Każda z sytuacji przedstawionych
w powieści składa się z różnych warstw,
do których trzeba dotrzeć, by zrozumieć
wschodnioafrykańską rzeczywistość,
a także uchwycić złożone trajektorie losów poszczególnych postaci.

TOLGA AKMEN / AFP / EAST NEWS

Powieści Gurnaha ukazują gęsty splot rozmaitych sił,
które wpływają na życie osób wywodzących się z krajów
kolonialnych i postkolonialnych.
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ABDULRAZAK GURNAH
(ur. 1948) – brytyjski pisarz, emerytowany wykładowca Uniwersytetu
w Kent, laureat Literackiej
Nagrody Nobla za rok 2021.
Urodzony na Zanzibarze,
skąd w latach 60. uciekł
do Anglii. Studiował najpierw w Christ Church
College w Canterbury,
a następnie na Uniwersytecie w Kent. Jego zainteresowania naukowe i tematy
podejmowane w twórczości związane są z doświadczeniem migracji, rozdarcia między kulturami,
budowania swojej tożsamości i życia w nowym,
obcym miejscu. Jest autorem dziesięciu powieści,
m.in. „Memory of Departure” (1987), „Paradise”
(1994), „By the Sea” (2001)
czy „Desertion” (2005).
W 1994 r. znalazł się na
krótkiej liście Nagrody
Bookera za „Paradise”,
a w 2016 r. zasiadał w jury
tej Nagrody.

Postkolonialny świat
Debiutancka (pisana w pierwszej osobie)
powieść Gurnaha ma autobiograficzny
charakter. Przyszły pisarz urodził się na
Zanzibarze w rodzinie arabskiej (jego ojciec pochodził z Jemenu). W obliczu represji wobec Arabów zdecydował się na
opuszczenie wyspy, na której pozostała
jego rodzina. W wieku osiemnastu lat
wyjechał do Anglii, gdzie najpierw podjął studia literaturoznawcze, a następnie
pracę na uniwersytecie. Do połowy lat 80.
nie mógł odwiedzać swojego kraju.
1–8 M A J A 202 2

Zaczął pisać dopiero na emigracji, a początki jego aktywności pisarskiej nie
miały nic wspólnego z tradycyjnie rozumianą twórczością literacką. W wywiadach podkreśla, że w pierwszych latach
pobytu w Anglii odczuwał potrzebę uporządkowania doświadczeń z okresu młodości. Wyjazd był równoznaczny z porzuceniem – na bardzo długi czas – rodziny
oraz przyjaciół. To była w jego życiu radykalna zmiana. O swoich przeżyciach nie
mógł tak po prostu opowiedzieć angielskim znajomym. Przyczyn tej niemożno-

ści było wiele: żal, różnice kulturowe, poczucie zagubienia w nowej rzeczywistości,
strach przed odrzuceniem, konwenanse,
a wreszcie problem z wysłowieniem
traumy, która istniała w nim w postaci
plątaniny różnych zdarzeń, impulsów
i emocji. Zaczął pisać, by skomunikować
się z samym sobą, by wytyczyć ścieżki we
własnym wnętrzu. Dopiero z czasem ta
zwyczajowa czynność zaczęła przeradzać
się w prawdziwą twórczość, która była mu
bardzo potrzebna, choć nigdy nie przeceniał jej wpływu na własne czy cudze życie. ģ
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ģ Zapytany, czy dzięki literaturze można

przezwyciężyć poczucie bezdomności,
które towarzyszyło mu po wyjeździe
z Zanzibaru, odpowiedział, że nie sądzi,
by pisanie miało taką moc. Zaczynając
pisać – tłumaczył – nie jesteśmy nawet
świadomi, że szukamy nowego domu.
Dopiero z czasem, krok po kroku, odkrywamy, że w bliższym lub dalszym
sąsiedztwie znajdują się ludzie, którzy
również tworzą i czytają opowieści, by
za ich pomocą komunikować się ze sobą
i światem zewnętrznym. Tak rodzi się
więź z wyjątkową wspólnotą, do której
należą osoby rozsiane po różnych zakątkach globu.
Analiza własnych przeżyć skłoniła
Gurnaha do napisania pełnowymiarowej powieści. W centrum uwagi, jak już
wspomniałem, znajduje się w niej Hassan
oraz jego rodzina. Na sposób funkcjonowania tej ostatniej wpływają różne czynniki: wielowiekowy kolonialny wyzysk,
przemoc ze strony najeźdźców, która pozostawiła ślady w zbiorowej podświadomości kolejnych pokoleń, nakładające się
na siebie formy wykluczenia, pielęgnowana przez miejscowych i wzmacniana
przez kolonizatorów patriarchalna struktura relacji społecznych (której rewolucja
wcale nie chce rozbić)…
Młody bohater jest częścią tego świata,
ale chce się z niego wyrwać. Odrzuca
przemoc, której bezwiednie oddają się
rówieśnicy. Przeciwstawia się regułom –
także religijnym – panującym w domu.
Wiecznie pijanego i bezwzględnego ojca
demaskuje jako dwulicowego uzurpatora, który ma nad nim władzę wyłącznie dlatego, że dysponuje większą siłą fizyczną. Zdaje sobie sprawę, że jako uzdolniony uczeń jest osobą pożądaną przez
nowy reżim, ale pracę znajdzie wyłącznie
wtedy, gdy zgodzi się zająć wyznaczone
mu przez jakiegoś urzędnika miejsce.
Urzędy zaś są niedostępne dla zwykłych
ludzi od czasów panowania kolonialnej
administracji. Ci, którzy wyzyskują, niedawno byli podporządkowani, a może
nadal nimi są, choć nie zdają sobie z tego
sprawy.
Wcześnie rozbudzona świadomość pozwala Hassanowi zachować dystans wobec otaczających go ludzi i zdarzeń. Jednak wewnętrzna niezależność mu nie
wystarcza. Chce wyjechać z Kenge, najlepiej do dalekiego kraju. Rodzice, początkowo sceptyczni, akceptują jego wolę.
Matka podpowiada, by udał się do jej

Gurnah prezentuje nam
zdarzenia, w których
ocenie musimy
uwzględnić niewidoczne
na pierwszy rzut oka
czynniki. Każda z sytuacji
przedstawionych
w powieści składa się
z różnych warstw,
do których trzeba
dotrzeć, by zrozumieć
wschodnioafrykańską
rzeczywistość,
a także uchwycić
złożone trajektorie
losów poszczególnych
postaci.

brata Ahmeda, mieszkającego w stolicy
Kenii Nairobi biznesmena, który na początku swojej działalności wykorzystał
rodzinną schedę jako kapitał założycielski i nie podzielił się pieniędzmi z siostrą.
Ten wątek pozwala Gurnahowi obnażyć
patriarchalizm jako nieusuwalny fundament arabskiej rodziny.
Wujek Ahmed ma piękny dom,
kilka firm, rozległe wpływy, ale w rzeczywistości jest zalęknionym mężczyzną, który narcyzmem i nieopanowanymi wybuchami agresji próbuje zasłonić powracające poczucie bezradności. Więzi żonę, bo boi się, że go zdradzi
(ostatecznie kobieta popełnia samobójstwo), znęca się nad córką, bo odnosi
wrażenie, że za bardzo się wyemancypowała. Próbuje zdominować każdego,
kto jawi mu się jako „lepszy” (lepiej
wykształcony, bogatszy, bardziej wpływowy etc.). Hassana chce od siebie uzależnić, oferując mu posadę w jednej ze
swoich firm. Bohater odrzuca tę propozycję, gdyż pragnie zmiany radykalnej,
a nie powierzchownej. Wujek wyrzuca
go z domu, rzucając pod jego adresem

bezpodstawne oskarżenie o znieważenie czci jego córki (w której Hassan się
zakochuje). Bohater, wyzbywszy się
ostatnich złudzeń, wraca do domu i rozpoczyna przygotowania do emigracji.
Gurnah robi w tym miejscu cięcie,
dając nam do zrozumienia, że świadomość głównego bohatera jednak nie jest
do końca odczarowana. Owszem, zdekonstruował świat, w którym się urodził i wychował, ale w chwili wyjazdu
całkowicie zawierzył krzepiącemu i fałszywemu mitowi wielkiej zaoceanicznej podróży, przeoczając fakt, że jest on
częścią kolonialnej narracji. Powieść
kończy się listem Hassana do ukochanej kuzynki, pisanym z okrętu, na który
się zaciągnął. Jasne jest, że choć podjął
właściwą decyzję, nie ma pojęcia, jakie będą jej konsekwencje i co czeka go
w nowym kraju.

Dochodząc do głosu
Gurnaha – nie tylko jako prozaika, ale
również jako badacza literatury – interesują zmiany zachodzące w życiu migrantów (w ich świadomości, psychice i percepcji rzeczywistości) pod wpływem oddziaływania dominującej kultury. Temat
ten stale powraca w jego twórczości. Jeśli
pierwsza powieść kończy się przejściem
od wglądu (analiza struktury tanzańskiego społeczeństwa) do ślepoty (bezkrytycznie przyjęty mit podróży), to kolejny utwór Gurnaha – wydana w 1988 r.
powieść „Pilgrims Way” („Droga pielgrzymów”) – przedstawia niezwykle trudny
proces oswajania się z krajem imigracji.
Trzecioosobowa narracja jest epizodyczna. W dwudziestu częściach pisarz
ukazuje losy Dauda, który po przyjeździe
do Anglii (opuścił Tanzanię najprawdopodobniej na przełomie lat 60. i 70. XX w.,
choć czas akcji nigdy nie zostaje dookreślony) doświadcza ataków ze strony przeżartego rasizmem brytyjskiego społeczeństwa. Nienawiść, z którą bohater spotyka
się każdego dnia (a poznajemy go pięć lat
po przeprowadzce), jest przytłaczająca
i obezwładniająca. Czuje się podporządkowany, wykluczony i wyzyskiwany (po
przerwaniu studiów zatrudnił się jako
salowy w szpitalu). Tak bardzo wstydzi
się swojej sytuacji, że postanawia na jakiś czas odciąć się od bliskich z Tanzanii,
by nie dowiedzieli się, w jakich warunkach żyje. Przestaje odpowiadać na ich listy. Jego sieć społeczna ogranicza się w zasadzie do trzech osób: dwóch przyjaciół
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oraz Catherine, z którą zaczyna się umawiać.
Tytuł powieści nawiązuje do trasy,
którą rzekomo pokonywali pielgrzymi
zmierzający do sanktuarium Thomasa
Becketa w Canterbury. Daud pracuje
właśnie w Canterbury i choć wiele razy
przechodzi obok świątyni, nie przekracza
jej progu. Na samą myśl o tym odczuwa
dysonans poznawczy. Skinheadzi, którzy upokarzają go werbalnie i fizycznie,
odwiedzają ją regularnie. Katedra jest
istotną częścią systemu opresji. Wejście
do środka byłoby równoznaczne z symbolicznym przyjęciem roli podporządkowanego. Ostatecznie Daud przekracza
próg sanktuarium, ale już na innych warunkach. Stosując różne strategie oporu
(przede wszystkim wykorzystując opowieść jako narzędzie kształtowania rzeczywistości), udaje mu się wzmocnić swą
podmiotowość.
Do tego samego tematu Gurnah powrócił w piątej powieści – zatytułowanej
„Admiring Silence” („Wielbiąc milczenie”) i opublikowanej w 1996 r. Jej bezimienny bohater przyjechał do Anglii
z Zanzibaru w latach 60. zeszłego wieku.
Pozostaje w związku z Brytyjką Emmą
(z którą ma córkę) i pracuje jako nauczyciel. Spotykamy go, gdy udaje się do lekarza z nawracającymi bólami w klatce
piersiowej. Okazuje się, że cierpi na arytmię, na którą – według specjalisty – podatni są Afrokaraibowie. Bohater nie protestuje, choć ogólnikowa diagnoza podszyta jest rasistowskimi uprzedzeniami,
na dodatek nie ma nic wspólnego z jego
pochodzeniem.
„Rzecz jasna, po całym zamieszaniu
nie miałem serca, by wyjaśnić mu, że nie
jestem ani Afrokaraibem, ani jakimkolwiek innym Karaibem, i nic mnie nie łączy z Atlantykiem. Mówiąc ściśle, jestem
chłopakiem znad Oceanu Indyjskiego,
muzułmaninem, ortodoksyjnym sunnitą z wychowania, wahabitą przez powiązania. I wciąż nie potrafię uciec przed
konsekwencjami tych wczesnych uwarunkowań” (tłum. własne). Choroba
serca jest tu figurą niemocy. Bohater „nie
ma serca”, by zamanifestować swą tożsamość, by wyrazić swoje pragnienie, by
opowiedzieć własną historię. Ukrywa się
nie tylko wśród Anglików, ale też wśród
swoich.
Gdy po wielu latach od wyjazdu odwiedza wreszcie Zanzibar, nie mówi bliskim,
że w Anglii ma rodzinę. Wyznaje im to
1–8 M A J A 202 2

dopiero wtedy, gdy postanawiają zaaranżować dla niego małżeństwo z miejscową
dziewczyną. Jest unieruchomiony – emocjonalnie i egzystencjalnie. Jego sytuacja
materialna jest lepsza niż Dauda, ale to
wcale nie daje mu poczucia sprawczości.
Emma, przygotowująca doktorat z literatury, postanawia od niego odejść, rzucając
na pożegnanie, że jej życiowa narracja jest
otwarta i właśnie rozpoczyna pracę nad
kolejnym rozdziałem. Jego historia jest
domknięta, wszystko tonie w jego wnętrzu. To tam rozwija się długi monolog,
niedostępne dla nikogo, choć niezwykle
elokwentne świadectwo niepewności
i zgorzknienia.

Opowiadać dalej
Twórczość Gurnaha jest przykładem literatury antykolonialnej, przykładem
z wielu względów wyjątkowym. Przede
wszystkim pisarz nigdy nie redukuje
swoich bohaterek i bohaterów do roli
ofiar, choć z niezwykłą konsekwencją
odsłania mechanizmy opresji, którym
podlegają. Jedni cały czas trwają w stanie
podporządkowania, drugim udaje się ten
stan na jakiś czas lub trwale przezwyciężyć. Bohater „Admiring Silence” ponosi
porażkę, ale postaci z następnej książki
Zanzibarczyka – powieści „By the Sea”
(„Nad morzem”) wydanej w 2001 r. –
mimo sprzecznych interesów, mimo rodzinnych zaszłości, które utrudniają im
porozumienie, wspólnie znajdują sposób
na ugruntowanie własnych tożsamości
w emigracyjnych warunkach. Ci, których
Gurnah portretuje, zawieszeni są zazwyczaj pomiędzy różnymi światami, kulturami i językami.
Ostatnia – dziesiąta – powieść Gurnaha „Afterlives” ukazała się w 2020 r.
Trudno przełożyć jej tytuł. Najprostsza
wersja – „Życie po życiu” – jest nieadekwatna nie tylko dlatego, że zamiast
jednego słowa dostajemy trzy, ale także
dlatego, że w oryginalne mamy liczbę
mnogą. Jej akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XX w. we wschodniej
Afryce. Poznajemy połączone ze sobą
losy grupy osób w różnym wieku, różnego pochodzenia i różnej płci: Khalify,
jego żony Ashy Fuadi, Ilyasa, jego siostry
Afiyi, jej męża Hamzy i ich syna – kolejnego Ilyasa.
W tle toczy się brutalna walka. Brytyjczycy skutecznie walczą z Niemcami o kontrolę nad Niemiecką Afryką
Wschodnią. W ten konflikt, będący

w istocie częścią I wojny światowej, zaangażowani są jako żołnierze Ilyas oraz
Hamza. Pierwszy jest gotowy oddać życie za Niemców, ślepo podążając za ideologicznymi wskazówkami okupantów. Drugi robi wszystko, by wydostać
się spod ich władzy. Hamza dowiaduje
się o istnieniu Ilyasa dopiero wtedy, gdy
wiąże się z jego siostrą. Na cześć brata,
który nie wraca po wojnie do domu
i uchodzi za zaginionego, Afiya nadaje
synowi to samo imię.
Już jako dorosły człowiek, w 1963 r.,
drugi Ilyas wyjeżdża do Niemiec. Jest
dziennikarzem radiowym i, korzystając ze stypendium rządu RFN, chce rozwijać swoją pasję. Przekopując archiwa,
natrafia na ślad wujka, który jako afrykański żołnierz niemiecki, były członek oddziałów kolonialnych, znalazł
się Rzeszy i po przejęciu władzy przez
nazistów związał się z ruchami nawołującymi do odzyskania dawnych kolonii.
Zginął w obozie, do którego trafił za romans z Niemką (złamał prawo o ochronie czystości rasy).
Tytuł powieści Gurnaha odsyła do osobliwego stanu, z którym mamy do czynienia, gdy upada pewien świat, a wraz
z nim określona forma życia, narzucona
lub wybrana. Życie toczy się dalej, ale nie
jest już takie samo, rozgrywa się w sferze pomiędzy, którą trudno zdefiniować.
Młody Ilyas to figura pisarza, którego celem jest wydarcie pojedynczych historii
z pracującej nieustannie (wciąż, nawet teraz) kolonialnej niszczarki dziejów. Tytułowe after oznacza nie tylko cezurę oddzielającą dwa etapy egzystencji, ale także
kierunek, w jakim zawsze zmierza Abdulrazak Gurnah. Podążając za śladami
dawnego życia, szuka go w pamięci ocalałych i tam, gdzie inni już od dawna nie
zaglądają. Życie po życiu to według niego
również pewna możliwość, którą daje
nam literatura.
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ABDULRAZAK GURNAH będzie gościem
całorocznego cyklu rozmów „Natura
przyszłości”, który stanowi integralną
część Festiwalu Conrada. Wywiad
z noblistą zostanie wyemitowany
w ostatni czwartek września (29.09)
i zbiegnie się z premierą jego pierwszej
wydanej w języku polskim książki –
„Afterlives” w przekładzie Krzysztofa
Majera.
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