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Humanistyka, która nadchodzi.
Ustanawianie przestrzeni

W  Ricostruire la decostruzione, zbiorku pięciu esejów o Derridzie 
napisanych  w  latach  2007-2010  Maurizio  Ferraris  waha  się  nieustannie 
między  nostalgią  a  pewnym  rodzajem  ironii.  Ten  przyjaciel  i 
współpracownik Derridy, któremu w różny sposób towarzyszył od lat 80., 
wspomina  dawno  minioną  przygodę  dekonstrukcji.  W  tym,  co  mówi 
pobrzmiewa ironia, właściwie autoironia, gdyż pisze ze świadomością, że 
dekonstrukcja, a więc i jego własny w niej udział, jawi się dziś – tak, tak! – 
jako coś nieodparcie staroświeckiego. Postmodernizm trąci myszką, a sam 
Derrida, zmarły w 2004, powraca jako duch, a może wołające o pomstę, 
Hamletowskie widmo. Jak obserwuje Ferraris, postmodernizm doczekał się 
bowiem czegoś na kształt przewrotnego spełnienia, dziwnie wywróconej na 
opak realizacji własnych postulatów, jak choćby wówczas, gdy Ratzinger 
posłużył  się  argumentami  Feyerabenda,  aby  odbudować  uzasadnienie 
kościelnego potępienia Galileusza. Populistycznych liderów widzi Ferraris 
jako „ironicznych teoretyków” Rorty’ego,  a  chaos  aktualnej  seksualności 
jako spełnioną w grotesce „rewolucję pragnienia” Deleuze’a i Guattariego1. 
Dlatego  też  postępuje  „upioryzacja”  (spettralizzazione):  świat  jest 
nawiedzany przez kolejne zjawy,  już nie  tylko widmo Marksa,  ale  także 
upiora Derridy.  

Ferrarisowi chodzi w pewnym stopniu o odnotowanie końca epoki, 
ale przede wszystkim o spojrzenie na postmodernizm jako na dziedzictwo, 
być może bardzo kłopotliwe. W tych kategoriach rysuje się zawarte w tytule 
wyzwanie  „rekonstrukcji  dekonstrukcji”,  powrót  do  (zapomnianego?) 
założenia  Derridy,  że  sprawiedliwość  jej  nie  podlega,  ponieważ  stanowi 
uzasadnienie  samego  przedsięwzięcia  dekonstruowania.  Rzucone  przez 
Ferrarisa  hasło  przedsięwzięcia  rekonstrukcyjnego  rysowałoby  się  więc 
nadal  zasadniczo  w  kontekście  kategorii  z  pogranicza  etyki  i  filozofii 
politycznej,  a  w  zawartych  w  zbiorku  esejach  pojawia  się  próba 

1 Maurizio  Ferraris,  Ricostruire  la  decostruzione.  Cinque  saggi  a  partire  da  Jacques  
Derrida, Milano, Bompiani, 2010, s. 7.
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prześledzenia korzeni  polityczności  w dziejach dekonstrukcji.  Wydaje mi 
się jednak, że ten powrót do źródeł ma ostatecznie na celu wymknięcie się z 
aporii  humanistyki  uwikłanej  w politykę,  w której  kręgu –  do  pewnego 
przynajmniej  stopnia2 –  obracał  się  Derrida,  a  jednocześnie  ściślej  lub 
luźniej powiązany z nim krąg Włochów.

Można  odnieść  wrażenie,  że  postmodernizm,  obietnica  na  tyle 
sposobów  –  choćby  nawet  przewrotnie  i  na  opak  –  spełniona,  poniósł 
zaskakującą porażkę dokładnie w tym, co stanowiło właściwie jego jądro, a 
mianowicie w aspiracji pluralizacyjnej. Jeśli jednym z centralnych wątków 
epoki miało być wyjście poza binarne opozycje i zastąpienie ich myśleniem 
obocznym,  rozplenieniem sensów,  dyskursów czy „gier  językowych”,  to 
całe przedsięwzięcie skończyło się czymś na kształt kolapsu. Gdy popatrzeć 
na  aktualną  europejską  scenę  intelektualną,  rzuca  się  w  oczy  nie  tylko 
dominacja filozofii  politycznej  nad innymi rodzajami namysłu,  ale też w 
ramach tejże, pewnego rodzaju zbieżność i swoista archaiczność punktów 
widzenia. Mam tu na myśli popularność figur lewicowych intelektualistów 
w rodzaju Slavoja Žižka czy Étienne Balibara. Być może jest to tylko cecha 
epoki  schyłkowej,  w  której  epigoni  –  ci,  których  najłatwiej  zrozumieć, 
właśnie  dlatego,  że  posługują  się  słyszanym  już  tylokrotnie  językiem – 
zdają  się  przesłaniać  sobą  resztę  pejzażu.  Tak  czy  owak,  schyłkowa 
ponowoczesność nie przyniosła ostatecznego przełamania odziedziczonych 
opozycji,  takich  jak  prawica  i  lewica,  a  myślenie  wydaje  się  nadal 
beznadziejnie wplątane w powielanie zamierzchłych kategoryzacji (chyba, 
żeby  uznać  lewicowych  intelektualistów  za  realizatorów  powtórzonego 
przez Derridę, Nietzscheańskiego zalecenia, aby rozbić bębenek, usilnie w 
niego bębniąc3). Stąd więc powracające widmo Derridy, nadal wołające o 
dekonstrukcję  (wreszcie!)  tego  układu  odniesień,  o  ustanowienie  czegoś 
obok i czegoś ponad.

Wydaje się więc, że jednym z centralnych pytań obecnego czasu jest 
to, jak uplasować poszczególne części szachowego automatu Benjamina4, a 

2 Dopisując to relatywizujące wyrażenie, próbuję zdystansować się w stosunku do lektur 
wyczerpujących  znaczenie  myśli  Derridy  w  niefortunnej  i  niespełnionej  polityczności, 
takich jak na przykład poświęcony mu rozdział książki Marka Lilli,  Lekkomyślny umysł.  
Intelektualiści w polityce, przeł. J. Margański, Warszawa, Prószyński i s-ka, [s/d] [2006], s. 
133-157. Podstawową stawką myślenia Derridy jest dla mnie, do czego wrócę niżej, przede 
wszystkim zapewnienie żywotności kultury przez jej nieustanne krytyczne nawiedzanie. 
3 Zob.:  Jacques  Derrida,  Tympanum, w:  Marginesy  filozofii,  przeł.  A.  Dziadek,  J. 
Margański, P. Pieniążek, Warszawa, KR, 2002, s. 5-27.
4 Zob.:  Walter  Benjamin,  Anioł  historii.  Eseje,  szkice,  fragmenty, przeł.  H.  Orłowski, 
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może przekonstruować go w taki sposób, aby nad stołem uwidoczniło się 
coś  nowego lub dawno nie  widzianego.  Stąd też  jako sprawa aktualna i 
obiecująca  jawią  się  na  przykład  inspiracje  matematyczne,  zwłaszcza 
zaczerpnięte  z  jej  zaawansowanych  i  hermetycznych  działów,  takich  jak 
topologia. W chwili,  gdy piszę te słowa [2012], pod tym właśnie hasłem 
toczy  się  cykl  interdyscyplinarnych  seminariów  na  pograniczu  sztuki 
zorganizowanych  przez  Tate  Gallery  w  Londynie,  z  udziałem  Balibara, 
Sandro  Mezzadry  i  innych.  Przedmiotem  namysłu  są  topologiczne 
kategorie,  takie  jak  granica  czy  ciągłość,  odnoszone  do  przestrzeni 
społecznej  i  kulturowej.  Siły  filozofii,  matematyki  i  sztuki  zostają 
skojarzone  w  projekcie,  w  którym  chodzi  m.  in.  o  zakwestionowanie 
granicy,  rozumianej  w  kategoriach  politycznego  myślenia  o  Europie, 
warunkach  społecznej  i  politycznej  inkluzji  czy  „obywatelstwie 
transnarodowym”5. 

Również Agambenowska idea „wspólnoty, która nadchodzi” bardzo 
skutecznie daje się analizować w kategoriach quasi-matematycznych, które 
zresztą  sam  tekst  sugeruje  i  wprowadza,  choćby  już  dlatego,  że  autor 
zdecydował się na umieszczenie w nim znaków matematycznych, takich jak 
∈ („należy do zbioru”,  „zawiera się w...”),  czy użycie wyrażeń z języka 
matematycznego, jak na przykład: „istnieje takie x, które należy do y”6. Całe 
zamierzenie  wydaje  się  w  istocie  sprowadzalne  do  próby  wyznaczenia 
określonej geometrii. O ile zazwyczaj wspólnoty są określane przez kryteria 
wykluczenia, ustanowienie zewnętrzności, o tyle tutaj chodzi o wspólnotę 
zupełnie inaczej pomyślaną. Ta konceptualna innowacja jest możliwa dzięki 
dokonaniu pewnej operacji dotyczącej sposobu zdefiniowania granicy. Ma 
to  być  taka  szczególna  granica,  gdzie  każdy  kolejny,  potencjalny  punkt 
graniczny  zostaje  zaklasyfikowany  jako  należący  do  obszaru.  Tak  więc 
Agambenowska  wspólnota  wiecznie  „nadchodzi”,  nigdy  nie  stając  się 
wspólnotą,  która  po  prostu  jest,  ponieważ  jej  charakterystyczny  modus 
istnienia  rysuje  się  w  sposób  fraktalny,  jako  dynamika  włączania, 
rozrastania się w przestrzeni, bez stanu ostatecznego. 

Wydaje  mi  się,  że  to  Agambenowskie  operowanie  pojęciami 
topologicznymi toczy się jednak na bardziej abstrakcyjnym poziomie niż w 

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie,  1996, s. 413.
5 Zob.: Etienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe? Les frontières, l’État, le peuple, Paris, La 
Découverte, 2001.
6 Zob.: G. Agamben, Wspólnota, która nadchodzi, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008, s. 
8.
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przypadku rozważań Balibara o granicy. Jeśli ten ostatni odwołuje się do 
matematycznej abstrakcji, to tylko po to, aby zaraz po przeniesieniu jej na 
grunt  humanistyki  nadać  jej  ideologiczne  zabarwienie.  Topologiczna 
neutralność nie jest  tu bynajmniej własnością poszukiwaną. Możliwe jest 
jednakże  działanie  odwrotne:  wprowadzenie  do  humanistyki  myślenia 
skrajnie  abstrakcyjnego,  aby  w  pewien  sposób  oczyścić  ją  ze  zbyt 
konkretnego osadu blokującego myślenie.  Jeśli  skłonna byłabym widzieć 
sens  w  tym  ekwilibrystycznym  przecież  pomyśle  matematyzacji 
humanistyki,  to byłoby nim otwarcie perspektywy myślenia wypranego z 
ideologii. 

Czy  takie  ujęcie  może  się  przyczynić  do  nowego  naświetlenia 
problemów, wobec których myślenie  polityczne  okazało  się  nieskuteczne 
lub wplątało się w błędne koło? To pytanie, na które rzecz jasna nie sposób 
teraz  udzielić  odpowiedzi.  Wszystko,  co  można  zrobić,  to  skonstatować 
samą zmianę paradygmatu. W aktualnym pejzażu refleksji istotne wydaje 
mi się więc przede wszystkim jedno: wielokierunkowa próba przełożenia 
myślenia politycznego na odmienne kategorie, przejęte już to z innych epok, 
już to z innych stylów, modalności czy dyscyplin myślenia. Humanistyczna 
topologia  mogłaby  więc  być  taką  daleko  posuniętą  próbą  „pomyślenia 
inaczej”,  albo  kolapsem takiej  próby.  A więc chodziłoby albo o doraźny 
protest  przeciwko  wykluczeniu,  albo  o  próbę  usunięcia  konceptualnej 
podstawy wykluczania. 

Tym, co tak czy owak zasługuje na podkreślenie i podjęcie jest wizja 
odbudowy humanistyki  jako „pola  ciągłości”.  I  tak  właśnie należy sobie 
moim  zdaniem  wyobrażać  humanistykę  dnia  jutrzejszego:  jako  namysł 
kreujący pewnego rodzaju nową jakościowo przestrzeń. W pewnym sensie 
mogłoby to być ciągle jeszcze wpisanie humanistyki w pole polityki, jeśli 
chcemy upierać  się  przy  tym.  Ale  jej  usytuowanie  względem tego  pola 
byłoby inne niż dotychczas. Już nie zabieranie głosu wprost, z pewnością 
nie  próba  stworzenia  teorii  polityczności,  ale  rodzaj  „pracy u  podstaw”, 
podbudowa zmiany przez zejście do korzeni. W  ostatecznym rozrachunku 
projekt  ustanawiania  ciągłości  zmierzałby więc  w pierwszym rzędzie  do 
wykreślenia  zupełnie  nowych  założeń  ustanawiania  wspólnoty,  która 
dopiero  na  kolejnym,  bliżej  nie  traktowanym  na  razie  etapie  mogłaby 
wyłonić  jakąś  własną  polityczność,  w domyśle  całkiem nowego i  wręcz 
nieprzewidywalnego rodzaju. 

Filozofia polityczna, z pozoru namiętność tak wielu myślicieli i ich 
czytelników,  jest  chyba  w  rzeczywistości  niechcianym  dzieckiem.  Czyż 
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nawet Miłosz nie zarzekał się we wstępie do  Zniewolonego umysłu, że to 
pierwsza  i  ostatnia  książka  tego  rodzaju,  jaka  wyjdzie  spod  jego  pióra? 
Takim filozofem politycznym wbrew sobie byłby chyba także Agamben. 
Homo sacer7, książka, która bywa postrzegana jako najistotniejsza w jego 
dorobku,  może  stanowić  nawet  nie  margines  jego  myśli,  lecz  fałszywą 
ścieżkę, w którą niebacznie się wdał. Już w Il Regno e la Gloria8 widoczny 
jest  coraz  wyraźniej  zamiar  rozbrojenia  polityki,  a  przy  okazji  także 
ekonomii, rozbicia jej przez sprowadzenie do kategorii myślenia religijnego, 
a więc do swoistej pierwotności, do korzenia. Ten powrót, ta „archeologia” 
(Agamben powraca, po Foucaulcie, do ponownego przedefiniowania tego 
pojęcia9)  ma  być  rodzajem  „objazdu”  pozwalającego  na  wyminięcie 
nowoczesności,  nawiązanie  do  myślenia  w  innych  niż  nowoczesne 
kategoriach. A więc właśnie dzięki radykalnemu regresowi to, co zajmowało 
do tej pory środek sceny, zarówno we współczesnym świecie, jak i w polu 
refleksji humanistycznej, to, co pozostawało „nieprzeżyte” (nie dawało się 
ostatecznie  „prze-żyć”  i  przekroczyć)  mogłoby  wreszcie  ustąpić  miejsca 
czemuś innemu.

Czemu  właściwie?  Gdyby  humanistyka  miała  przestać  być  tym, 
czym z pozoru była w ostatnich latach i dziesięcioleciach, to znaczy formą 
filozofii  polityki,  to  czym  byłaby?  Myślę,  że  właśnie  Agamben,  filozof 
polityczny  wbrew  sobie,  wyznacza  w  istocie  to,  co  na  własny  użytek 
nazywam  „zwrotem  tradycjonalistycznym”,  pisząc  przecież  przede 
wszystkim  –  nawet  jeśli  ta  część  jego  dzieła  jest  częstokroć  ledwie 
kartkowana przez wielu czytelników i interpretatorów – o historii kultury. 
Nie  jest  w  tym  zresztą  osamotniony.  Pokrewne  wątki,  skupione  wokół 
pojęcia  pietas,  są  wyraźnie  widoczne  na  przykład  u  Gianniego  Vattimo, 
obwieszczającego swoją tęsknotę za „antykwaryczną ucztą” („degustazione 
antiquariale”)10.  Czyż zresztą sam Derrida,  od którego wyszliśmy nie był 
przede  wszystkim  „tradycjonalistą”,  w  sensie  znawcy  i  przekaziciela 
tradycji, której rozbiór jest w istocie formą kultywowania? 

Tę  zmianę  paradygmatu  należy  widzieć  w  kontekście  kryzysu 

7 Giorgio  Agamben,  Homo  sacer.  Suwerenna  władza  i  nagie  życie, przeł.  M.  Salwa, 
Warszawa, Prószyński i S-ka, 2008. 
8 Giorgio Agamben,  Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e  
del governo, Torino, Bollati Boringhieri, 2009.
9 Zob. np.: Giorgio Agamben,  Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa, W.A.B., 2010, s. 
23.
10 Zob.: Gianni Vattimo, Dialektyka, różnica, myśl słaba, przeł. M. Surma, A. Zawadzki, 
„Teksty Drugie”, nr 5/2003, s. 133.
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dotychczasowych  dyscyplin  „tradycjonalistycznych”:  filologii  i  historii 
sztuki. Zwrot tradycjonalistyczny, jaki mam na myśli, poszukiwanie nowego 
sposobu  uprawiania  tego  obszaru,  dokonuje  się  w  pustce  pozostałej  po 
daleko posuniętej martwicy tych dyscyplin. Pisma Agambena, a zwłaszcza 
jego charakterystyczna formuła eseju, ustanawiają wzorzec nowego sposobu 
zajmowania się zarówno literaturą, jak i sztuką. Nie chodzi tu wyłącznie o 
specyficzną stylistykę, ale przede wszystkim o wyznaczenie nowych celów. 
Jest  to  podejście  z  gruntu  odmienne  od  tego,  jaki  stosowały 
„pozytywistyczne” w swoim rdzeniu dyscypliny filologii  i  historii sztuki. 
Nie chodzi już o dociekanie „prawdy” o tekstach i artefaktach mniej lub 
bardziej  odległych epok, zgodnej  z duchem tychże (bo przecież  quid est  
veritas po  postmodernizmie?),  ale  wręcz  przeciwnie,  o  pewnego rodzaju 
eksplorację  możliwości,  jakich  dostarcza  anachronizm,  i  to  anachronizm 
podjęty najbardziej  radykalnie, jako „ujęcie futuryzujące”. Chodzi więc o 
powrót  do  dawnego  tekstu  lub  obrazu  w  poszukiwaniu  klucza  do 
rozumienia stanu teraźniejszego, i więcej – narzędzia wglądu w możliwe 
stany  przyszłe.  Agambenowskie  uprawianie  kulturoznawstwa 
(literaturoznawstwa  z  elementami  historii  sztuki  i  historii  idei)  odsyła 
nieustannie  do  idei  apokatastazy,  nadziei  na  przywrócenie  pewnego 
archaicznego  porządku,  rozumianego  rzecz  jasna  nie  jako  konkretna, 
zaistniała w przeszłości rzeczywistość, ale jako wyraz abstrakcyjnej  arché, 
zawartej jako rodzaj „nadrzędnej reguły gry” we wszystkim, co zaistniało 
jako odsyłacz do tego wyobrażonego, skonstruowanego post hoc początku. 

Uderzające  jest  pokrewieństwo,  jakie  można  dostrzec  pomiędzy 
Agambenem  a  wcześniejszym  pokoleniem  „tradycjonalistów”,  Haroldem 
Boomem  czy  przede  wszystkim  Georgem  Steinerem.  Myślę  tu  o 
nieustającej obecności pojęcia mesjanizmu, ale nie tylko. Bez wątpienia raz 
jeszcze wyłania się tu, choć w zmienionej postaci, podstawowy „problem 
dziedzictwa”.  Przez Harolda Blooma został  on postawiony jako problem 
kanonu11, za którym kryła się wypowiedziana mniej lub bardziej  explicite 
wola  obrony  pewnej  koncepcji  tradycji.  Chodziło  w  gruncie  rzeczy  o 
utrzymanie  (zagrożonej?)  ciągłości  pewnej  formy  kultury,  którą 

11 Chodzi przede wszystkim o  Kanon Zachodu, jednakże wola myślenia o tworzeniu w 
perspektywie ciągłości  określonej  linii,   funkcjonowania innowatora w obrębie tradycji, 
którą  jego  innowacja  raczej  umacnia  niż  zrywa  czy  podważa,  stoi  także  za  innymi 
dokonaniami Blooma, takimi jak choćby Lęk przed wpływem. Zob.: Harold Bloom, Western 
Canon, The books and school of the ages, New York, Riverhead Books, 1994; tenże,  Lęk 
przed wpływem: teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków, Universitas, 
2002.
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moglibyśmy z pewnym przybliżeniem nazwać wysoką kulturą Zachodu. 
Jednakże,  jeśli  mowa  o  Zachodzie,  wyłania  się  tu  jeszcze  jeden 

czynnik apelujący do mojej  intuicji  „stającego się”,  zachodzącej  obecnie 
zmiany  paradygmatu.  Pojawia  się  coś  na  kształt  „dominanty 
śródziemnomorskiej” w miejsce „dominanty atlantyckiej”. Zaskakuje mnie 
przywiązanie  Agambena  do  Wenecji  –  miasta  martwego,  które  on  sam 
nazywa przecież „uszminkowanym trupem”12. Być może jednak chodzi tu o 
swoisty genius loci, o Wenecję stanowiącą repozytorium stanów przeszłych, 
traktowane  już  nie  jako  muzeum,  ale  jako  klucz  do  przyszłości.  Czy 
Wenecja jako szczególny punkt mapy Opicinusa de Canistris13 pozwala w 
jakimś sensie na uchwycenie zarysów „wspólnoty, która nadchodzi”?

Być może. Byłby to nie tylko powrót do korzeni Europy, ale i do 
Europy „inaczej  usytuowanej”,  takiej,  dla  której  najistotniejszą  relacją,  a 
więc  i  głównym  obszarem  dyskusji,  byłyby  już  nie  związki  z  Nowym 
Światem,  kierunek  atlantycki,  ale  swego  rodzaju  renegocjacja 
Śródziemnomorza.  A więc  pewnego  rodzaju  przebudowa,  a  może  wręcz 
odejście od pojęcia Zachodu. Wydaje się okolicznością dość oczywistą, że 
to  właśnie  w  tym  rejonie  korzeni  się  najwięcej  aktualnych  problemów 
Europy,  dla  których  symbolem  mogłaby  być  także  śródziemnomorska 
wyspa Lampedusa, o której Agamben, jak i tylu innych, się wypowiadał. 
Przypuszczalnie dlatego, iż uważał, że jest to jego moralnym obowiązkiem, 
ale też i dlatego, że wydaje się ona kluczem do czegoś istotnego. Rysuje się 
tu podwójne zobowiązanie: z jednej strony powinność intelektualisty jako 
postaci moderującej, jako tego, kto daje głos, kto nie pozwala, aby wokół 
pewnych spraw zalegało milczenie, z drugiej  strony odpowiedzialność za 
rozszerzanie  horyzontów  rozumienia.  To  Śródziemnomorze  stanowi 
problem intelektualny w kognitywnym, a nie tylko moralnym sensie, staje 
się więc wyzwaniem dla europejskiego tradycjonalisty. 

Mówiąc jaśniej, chodzi o to, aby przyswoić Śródziemnomorze – w 
pewnym sensie  symbolicznie je  okiełznać  – jako tradycję,  włączyć  je  w 
obręb  „futuryzującego  przekazu”,  tego  dziedzictwa,  które  daje  wgląd  w 
stany  przyszłe,  a  być  może  nawet  pozwala  je  kształtować  przez 
ustanawianie  dla  nich  zdefiniowanej  na  nowo  przestrzeni.  Czyż  jednak 

12 Zob.: Giorgio Agamben, Nagość, op. cit., s. 47.
13 Chodzi mi o XIV-wieczną, „wizjonerską” mapę sporządzoną przez włoskiego księdza 
związanego z kręgiem awiniońskim, na której zarysy Europy i lądu północnoafrykańskiego 
zostały ukazane jako zmierzająca ku sobie para kochanków, zaś  Wenecja jawi  się  jako 
szczegół anatomiczny mogący rychło stać się punktem ich zespolenia.
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pozostało ono do tej pory nieokiełznane? Otóż okazuje się, że być może tak. 
Dyskutowano nad tym. Saidowski Orientalizm14 był książką bardzo istotną 
– choć może względnie rzadko i nie dość uporczywie czytaną właśnie pod 
tym kątem – jako analiza fiaska pewnego projektu poznania: nie doszło do 
intelektualnej integracji Śródziemnomorza (Orientu) w myśli europejskiej, 
pomimo tak długiej i bogatej historii orientalistyki jako dyscypliny. Orient 
wraz z orientalistyką stanowił zasklepiony w sobie świat wymykający się 
europejskiej  erudycji,  rozgoszczonej  z kolei  w innym horyzoncie.  Jest  to 
więc wyzwanie, które nadal pozostaje otwarte. Dlatego też pojawia się na 
przykład taki moment w Gramatykach tworzenia, gdzie Steiner dochodzi do 
konieczności – tak na pozór zaskakującego – zestawienia Coleridge’a z Ibn 
Arabim15. Natychmiast urywa jednak wywód, składając wyznanie własnej 
ignorancji.  Z  jednej  strony  zdaje  sobie  sprawę,  że  doszedł  do  granicy 
własnego świata, tak skądinąd oszałamiająco rozległego, ale z drugiej strony 
pojawia się pokusa transgresji, a może poczucie konieczności przekroczenia 
tej granicy. 

Podobną postawę wyczuwa się  u  Agambena:  chciałby  wiedzieć  i 
rozumieć więcej, niż istotnie rozumie i wie; uważa, że powinien wiedzieć i 
rozumieć więcej. W jego esejach dosłownie roi się od momentów, w których 
czuć  pokusę  nowych  zestawień,  przerzucenia  pomostów.  Pojawiają  się 
oderwane pojęcia, hasła, nazwiska, muzułmańskie anioły. Cóż tam w istocie 
robią?  Odnoszę  wrażenie,  że  tymczasem  unoszą  się  swobodnie,  nie 
zintegrowane jeszcze do końca z tokiem myślenia; ustanawiają wyzwanie 
na przyszłość, domagają się dopełnienia. Czasem jednak, jak na przykład w 
eseju  Stworzenie  i  zbawienie otwierającym tomik  Nagość, mają,  jak  się 
wydaje,  wypełniać to,  co stanowi pewnego rodzaju lukę chrześcijaństwa, 
dostarczając  –  w  tym  przypadku  –  argumentu  za  tezą,  że  „odkupienie 
przewyższa  stworzenie”,  a  to,  „co  wydaje  się  wtórne,  w  rzeczywistości 
wyprzedza”16.  Ostatecznie  stawka  jest  tu  być  może  podwójna:  czysto 
poznawcza,  jako  rozszerzenie  horyzontu  rozumienia  na  to,  co  tak  długo 
wymykało się pojmowaniu jako „niezrozumiały” Orient, ale z drugiej strony 

14 Edward Said, Orientalizm (1978), przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań, Zysk i S-ka, 
2005.
15 George Steiner, Gramatyki tworzenia, przeł. J. Łoziński, Poznań, Zysk i S-ka, 2004, s. 
58.
16 Zob.: Giorgio Agamben,  Nagość, op. cit., s. 7. Pojawia się tam muzułmańskie pojęcie 
sunan,  dzieł,  czy  też  poczynań  Boga,  a  także  odniesienie  do  muzułmańskiego  sensu 
profetyzmu, niepostrzeżenie przechodzącego w akt komentowania i interpretowania tekstu 
świętego.
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także  całkiem  innego  rodzaju.  Chodzi  również  o  położenie  podwalin 
solidarności,  przebudowę  logiki  tożsamości  i  identyfikacji,  jaka 
funkcjonowała do tej pory wokół Śródziemnomorza, z jego sans papiers i z 
jego problemem granicy,  opierającym się  wciąż  na  milczącym założeniu 
cywilizacyjnej  przepaści,  rozpadu  na  niemożliwe  do  zatarcia 
przeciwstawienie „my” versus „oni”.

Nie  wiadomo,  czy  rzucone  przez  Ferrarisa  hasło  „rekonstrukcji” 
przyjmie się; na razie nie jest jeszcze pojęciem, lecz co najwyżej hasłem, 
słówkiem  zbiorczym  bez  wyraźniejszej  treści.  Wskazuje  ono  jednak  na 
jeden z zasadniczych rysów nowego. Ta rekonstrukcja nie jest zamaskowaną 
konstrukcją, lecz tworzeniem miejsca, gruntu, otwarciem ewentualności. To 
ustanawianie przestrzeni nie jest jednak zamierzone czy postulowane jako 
creatio ex nihilo, ale jako coś, co dokonuje się przez radykalny zwrot do 
przeszłości.  Agamben  poświęcił  sporo  uwagi  wyłożeniu  całej  złożoności 
tego manewru, nawet jeśli jego myśl o „apokatastatycznej” archaiczności 
może się wydawać na pierwszy rzut oka nową utopią. Chodzi tu o swoisty 
powrót do momentu inicjalnego, do illo tempore, w którym możliwe byłoby 
–  jeszcze  –  naprostowanie  „pokrzywionego  drzewa  człowieczeństwa”,  z 
którym nie poradziła sobie nowoczesność. Nie przypadkiem więc Agamben 
roztrząsa  tak  z  pozoru  abstrakcyjny temat,  jak  zmartwychwstanie  ciał  w 
dniu Sądu Ostatecznego17. W gruncie rzeczy chodzi mu o sprawę nad wyraz 
praktyczną: rozważenie możliwości apokatastazy, przywrócenia „zerowego 
ładu  absolutnego  początku”,  anulowania  wszystkich  błędów.  W 
przeciwieństwie  do  nowoczesności,  tym,  co  teraz  postulowane  nie  jest 
rewolucja,  przełom,  radykalna  nowość.  Oryginalność  epoki,  która 
nadchodzi  ma  polegać  –  paradoksalnie?  –  na  zdolności  do  radykalnego 
cofnięcia  się  wstecz,  do  mitycznego  momentu  inicjalnego,  w  którym 
wszystko jest jeszcze do naprawienia. W tym radykalnym powrocie chodzi 
o  zatarcie  rozróżnień,  które  do  tej  pory  jawiły  się  jako  podstawowe, 
anulowanie  granic  uznawanych  za  nie  do  przekroczenia.  Ustanowienie 
takiej możliwości wymaga jednak redefinicji samego pojęcia granicy, stąd 
też Agamben stawia ten paradoksalny problem wspólnoty bez warunków 
przynależności, a więc tym samym bez zewnętrza. Bez kryterium, a więc 
bez linii granicznej.

Praktyczną  konsekwencją  takiego  postawienia  sprawy  jest  też 

17 Zob. m.in.: Ciało chwalebne, w: Giorgio Agamben, Nagość, op. cit., s. 100-114, czy też, 
w  nieco  innej  perspektywie,  Dzień  sądu,  w:  Giorgio  Agamben,  Profanacje, przeł.  M. 
Kwaterko, Warszawa, PIW, 2006, s. 35-40.
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radykalne wchłonięcie obcości. Montaigne w genialnej intuicji z początków 
nowożytności widział Europejczyka jako wędrujące po świecie chciwe oko, 
nie wsparte odpowiednio mocnym żołądkiem. Mamy – powiadał – „większą 
chciwość  niż  możność:  obłapiamy rękoma wszystko,  ale  chwytamy jeno 
wiatr”18. Dziś jednak – symptomatyczne jest to, że ten moment przypadł na 
czasy  kryzysu,  groźby  rozpadu  –  ten  trawiący  żołądek  ma  się  stać 
kluczowym organem.  Nastały  czasy przyswojenia  świata  jako ostatniego 
ratunku dla Europy. Może więc nie przypadkiem tym, co może się rysować 
jako istotna nowość w aktualnym pejzażu dyscyplin humanistycznych jest ta 
post-Steinerowska i post-Bloomowska wizja komparatystyki, która odżywa 
nie  tylko wraz z zaproponowaną przez Damroscha nową wizją  literatury 
światowej, ale też wraz z Agambenowską aspiracją wchłonięcia Wschodu. 
Literatura  zostaje  postawiona  jako  przedmiot  wymiany,  jako  coś,  co 
definiuje się właśnie przez swego rodzaju „pragmatyczną powszechność”, 
zdolność  do  funkcjonowania  w  globalnym  obiegu.  Jako  coś,  co  teraz 
przychodzi do Europy spoza niej, i co po dokładnym strawieniu powinno do 
tego  globalnego  obiegu  powrócić.  Ale  co  zrobić  w  takim  układzie  z 
Bloomowskim „kanonem Zachodu”?

Bez  wątpienia  ta  rewolucja  „literatury  poza  Europą”,  tchnienia  z 
zewnątrz, zapowiadała się czy wręcz faktycznie dokonywała przez ostatnie 
dziesięciolecia,  kiedy,  na  przekór  Bloomowi,  najchętniej  czytanymi 
pisarzami europejskich języków byli ludzie definiujący się, w taki czy inny 
sposób,  jako ludzie  byłych imperiów kolonialnych.  Ktoś  mógłby w tym 
wszystkim widzieć oznakę nieuchronnego zmierzchu Europy, jeszcze jedną 
z przesłanek kryzysu. Jednak równie dobrze może to być jedynie oznaka 
zmiany  sposobu  funkcjonowania,  dostrojenie  się  do  policentrycznego 
świata,  w  którym  Europa  przestała  być  intelektualnym  hegemonem, 
monopolistycznym  producentem  treści  pretendujących  do  miana 
uniwersalnych,  ale  może  jeszcze  utrzymać  swoją  rangę  jako  rozdroże  i 
najważniejsze targowisko idei planety. Wszystko sprowadza się jednakże do 
hipotezy  ratunku  przez  rozlewanie  się,  ustanawiającą  nową  przestrzeń 
ekspansję,  zneutralizowaną  przez  wybór  czasownika  „nadchodzi” 
(communità  che  viene,  ale  dlaczego nie  „communità  che  va”?),  a  zatem 
odwrócenie perspektywy „przychodzącego” i „idącego”, które stawałoby się 
natychmiast „nacierającym”. Mimo tej eufemizacji, być może chodzi tu w 
gruncie rzeczy o pewnego rodzaju powrót do idei przychodzącej nad Morze 

18 Michel de Montaigne,  Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 
169.
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Śródziemne Europy z samego początku, z czasów arché, rozumianych jako 
abstrakcyjne czasy esencji. A więc czasy ducha, który musi powrócić. 

Problem  literatury  jako  „nadchodzącej  z  zewnątrz”  zostałby 
anulowany, gdyby przyjąć Agambenowską koncepcję fraktalnej wspólnoty 
bez  ostatecznego  brzegu,  rozrastającej  się  w  neutralnej,  pozbawionej 
rozgraniczeń  i  kryteriów  przestrzeni.  Chyba  zresztą,  jeśli  daje  się  ona 
skonkretyzować do jakiejś formy rzeczywistości, to prawdopodobnie łatwiej 
i  skuteczniej  ją  odnieść  właśnie  do  kulturowych  czy  literackich 
powszechników,  inkluzywnego  świata  czystych  wartości  symbolicznych, 
niż  do  jakiejkolwiek  rzeczywistości  społecznej  czy  politycznej.  Problem 
sans  papiers zarysowałby  się  w  zupełnie  nowym  świetle,  gdyby  te 
brakujące „papiery” uznać w pierwszej kolejności za teksty, którymi trzeba 
byłoby się legitym(iz)ować19. Ale nawet na tym planie, jak sądzę, jedną z 
przeszkód  przed  przyjęciem  fraktalnego  rozwiązania  jest  trudność  z 
zaakceptowaniem hipotezy ideologicznej neutralności świata, uczynienia z 
niego obojętnego ośrodka na wzór topologicznej przestrzeni. Być może to 
właśnie  jest  najpoważniejszym  mentalnym  ograniczeniem,  barierą  stylu 
myślenia,  który uporczywie  trzyma się  umysłu  i  nie  daje  się  przełamać. 
Świat do spożycia i  strawienia jawi się Europejczykom, mimo wszystko, 
jako  odrażająca  potrawa.  Stąd  też  nieustanna  pokusa  utrzymywania  i 
wzmacniania granicy. 

Kraków, luty 2012

19 Nieodparcie przychodzi mi tu na myśl powieść Les Boucs, napisana po francusku przez 
Marokańczyka, Drissa Chraïbiego, w której tytułowy bohater, północnoafrykański „kozioł” 
stara  się  uzyskać  symboliczne  „prawo  obywatelstwa”  właśnie  przez  napisanie  książki. 
Zob.: Driss Chraïbi, Les Boucs, Paris, Gallimard, 1955.
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