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Część I 
Wzgardzone dziedzictwo Cervantesa 

W roku 1935, („.), Edmund Husserl wygłosił w Wiedniu i w Pradze słynne 
wykłady o ryzysie europej skiego człowieczeństwa . Przymiotnik 
"europejski" oznaczał dla niego duchową tożsamość sięgającą poza 
geograficzne granice Europy (choćby po Amerykę), a zrodzoną wraz ze 
starożytną filozofią grecką. To ona, wedle Husserla, po raz pierwszy 
w dziejach pojęła świat (świat w jego całości) jako zadanie do rozwiązania. 
Zaczęto nad nim rozmyślać nie po to, by spełnić taką czy inną praktyczną 
potrzebę, lecz dlatego, że „człowiekiem zawładnęła namiętność poznania". 

Kryzys, o którym Husserl mówił, zdawał się mu na tyle głęboki, że 

prowadził go wręcz do pytania, czy Europa zdoła jeszcze wyjść zeń cało. 

Korzeni kryzysu upatrywał Husserl w początkach Czasów Nowożytnych, 

w dziełach Galileusza i Kartezjusza, w jednostronnym charakterze 
europejskich nauk, które uczyniły ze świata zwykły obiekt technicznych 
i matematycznych badań i usunęły poza swe pole widzenia konkretny świat 
życia codziennego,( ... ). 

Rozkwit nauk zapędził człowieka w tunele specjalistycznych dyscyplin. Im 
większą wiedzę człowiek zdobywał, tym bardziej tracił z oczu i całość świata, 
i siebie samego, toteż pogrążał się w tym, co Heidegger, uczeń Husserla, 
określił, w pięknej i magicznej niemal formule, "zapomnieniem o byciu". 

Człowiek, wyniesiony ongiś przez Kartezjusza na "pana i władcę natury", 
stał się zwykłym przedmiotem w rękach techniki, polityki, historii, które 
przewyższają go, przerastaj ą i biorą we władanie . A jego konkretny byt, jego 
świat życia codziennego ( ... ) nie ma dla nich żadnej wartości i żadnego 
znaczenia: tonie przeto w ciemności, pośpiesznie zapomniany. 

Jednakowoż w moim odczuciu naiwnością byłoby utrzymywać, że 

w surowym spojrzeniu rzuconym na Czasy Nowożytne kryje się tylko 
oskarżenie. Skłonny byłbym raczej twierdzić, że obaj wielcy fi lozofowie 
ukazali ambiwalencję tej epoki, która okazuje się rozkładem, ale zarazem 
postępem i, jak wszystko, co ludzkie, we własnych początkach zawiera ziarno 
swego końca. Ta ambiwalencja nie przynosi według mnie ujmy czterem 
ostatnim stuleciom Europy, do których tym bardziej czuję się przywiązany, że 

nie jestem filozofem, lecz powieściopisarzem. Albowiem dla mnie ojcem 
Czasów Nowożytnych jest nie tylko Kartezjusz -jest nim także Cervantes. 
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Milan Kundera „Sztuka powieści" 

I chyba właśnie Cervantesa ominęli obydwaj fenomenologowie, wydając 
sąd o Czasach Nowożytnych. Chcę przez to powiedzieć rzecz następuj ącą: 
j eś li prawdą jest, iż filozofia i nauka zapomniały o bycie ludzkim, tym 
wyrazistsze staje s ię, że wraz z Cervantesem powstała wielka europejska 
sztuka, która cała oddaje s ię dociekaniom nad tym zagubionym bytem. 

Wszystk ie wielkie tematy egzystencjalne, jakie ( ... ) porusza Heidegger, 
przekonany, iż dotychczasowa filozofia europejska je zarzuciła, zostały 

odsłonięte, ujawnione, oświetlone przez cztery wieki powieści europejskiej . 
Powieść odkryła na swój sposób, wiedziona własną logiką, kolejne wymiary 
egzystencji: wraz z Cervantesem i jemu współczesnymi zastanawia się nad 
tym, czym jest przygoda; wraz z Samuelem Richardsonem zaczyna pytać o to, 
"co dzieje s ię wewnątrz" , i odsłaniać tajemne życ ie uczuć; wraz z Balzakiem 
odkrywa zakorzenienie człowieka w Historii; wraz z Flaubertem bada terra 
dotąd incognitas uczuć; wraz z Tołstojem poszukuje w ludzkich decyzjach 
i zachowaniach ś ladów pierwiastka irracjonalnego. Zgłębia czas : nieuchwytną 
chwilę przeszłą wraz z Marcelem Proustem; nieuchwytną chwil ę teraźniejszą 

wraz z Jamesem Joyce'em. Z Tomaszem Mannem bada znaczenie mitów, 
które, przybyłe z otchłani dziejów, sterują zdalnie naszymi krokami. I tak 
dalej , i tak dalej . 

Powieść towarzyszy człowiekowi wytrwale i wiernie od początków 
Czasów Nowożytnych. Oddała się wówczas "namiętności poznania" (którą 
Husserl uważa za istotę europejskiej duchowośc i) , chcąc ogarnąć konkretne 
życie człowieka i chronić go przed "zapomnieniem o byciu"; chcąc rzucać 
niegasnące świ atło na " świat życia codziennego". ( ... ) j edyną racją bytu 
powieści jest odkrywanie tego, co tylko powieść odkryć potrafi. Powieść , 

która nie odkrywa nie znanego dotąd ułamka egzystencji, jest niemoralna. 
Jedyną moralność powieści stanowi poznanie. 

Dodam jeszcze: powieść jest dziełem Europy; odkrycia powieści, choć 

dokonane w różnych j ęzykach, należą do całej Europy. Na hi storię powieści 

europejskiej składa się następstwo odkryć (a nie prosta suma tego, co 
napisano). I tylko w takim ponadnarodowym kontekście wartość dzieła (to 
znaczy zas ięgjego odkrycia) pozwala w pełni siebie doj rzeć i zrozumieć . 

Kiedy Bóg opuszczał z wolna miejsce, z którego sprawował niegdyś 

władzę nad wszechświatem i jego porządkiem wartości, oddzielając dobro od 
zła i nadając sens każdej rzeczy, Don Kichot wyszedł ze swego domu i nie 
umiał już świata rozpoznać . Jakoż świat, pod nieobecność Najwyższego 
Sędziego, objawił s ię nagle w przerażaj ącej wieloznaczności; boska Prawda, 
prawda jedyna, rozpadła s ię na setki prawd względnych, którymi podzielili s ię 
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ludzie. Tak oto narodził się świat Czasów Nowożytnych, a wraz z nim, na jego 
wzór i obraz, powstała powieść . 

Zrozumieć za Kartezjuszem, że podstawą wszystkiego jest myślące ego, 
i tym samym samotnie stawić czoło wszechświatu - oto postawa, którą Hegel 
słusznie uznał za heroiczną. 

Zrozumieć wraz z Cervantesem, że świat jest wieloznaczny, stanąć 
naprzeciw nie jednej, absolutnej prawdy, lecz ogromu prawd sobie 
przeczących i względnych (a ucieleśnianych przez wyobraźniowe "ja" zwane 
powieściowymi postaciami), za jedyny pewnik mieć przeto mądrość 
niepewności - wymaga siły nie mniejszej. 

O czym mówi wielka powieść Cervantesa? Istnieje obfita literatura na ten 
temat. Niektórzy skłonni są dostrzec w tej powieści racj onalistyczną krytykę 
mętnego idealizmu :0on Kichota. Inni widzą w niej upojną pochwałę tegoż 
idealizmu. Obie interpretacje są błędne, gdyż doszukują się u podstaw 
powieści nie zapytań, lecz pewnego moralnego założenia. 

Człowiek tęskni za świątem, w którym dobro i zło wyraźnie różnią się od 
siebie, gdyż żyje w nim wrodzone i nieposkromione pragnienie, by móc wydać 
osąd, zanim cokolwiek zrozumie. Z pragnienia tego wyrastają religie 
i ideologie. Potrafią one pogodzić s i ę z powieścią wtedy tylko, kiedy przełożą 
jej wieloznaczny i pytający język na swoją własną - apodyktyczną 
i dogmatyczną - mowę. Wymagaj ą, by ktoś miał rację. Albo Anna Karenina 
pada ofiarą tępego despoty, albo ofiarą, ofiarą niemoralnej kobiety, jest 
Karenin; to niesprawiedliwy sąd niszczy niewinnego K. albo też za sądem stoi 
boska sprawiedliwość i K. jest winien. 

W tym "albo-albo" zawiera się niezdolność sprostania względnej naturze 
rzeczy ludzkich, niezdo lność do odważnego spojrzenia przed siebie, kiedy 
zabrakło Najwyższego Sędziego . 

Z jej to winy tak trudno jest zrozumieć mądrość powieśc i (mądrość 
niepewności) i pogodzić się z nią. 

Don Kichot wyruszył w świat, który otworzył przed nim szeroko swe 
podwoje. Mógł bez przeszkód weń wkroczyć i powrócić do domu, kiedy tylko 
chciał . Pierwsze powieści europejskie są podróżami po świecie , który sprawia 
wrażenie n i eskończonego. Początek Kubusia Fatalisty zastaje obu bohaterów 
na środku drogi; nie wiemy, skąd przybywaj ą ani dokąd idą. Znajdują si ę w 
czasie nie mającym ani początku , ani kresu, w przestrzeni bez granic, w środku 
Europy, której przyszłość nie zna końca . 

W pół wieku po Diderocie, w powieściach Balzaka, odległy horyzont 
zniknął - niczym krajobraz zakryty nowoczesnymi budowlami - za 
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instytucjami społecznymi: z~ policj ą, systemem sprawiedliwości , za światem 
finansjery i światem występku, za woj skiem i Pai1stwem. Epoce Balzaka nie 
j est już znane słodkie nieróbstwo .... Cervantesa czy Diderot~. Wsiadła ona do 
pociągu zwanego Historią. Wsiąść ta łatwo, trudniej wysiąść. Ale ten pociąg 
nie budzi jeszcze przerażenia, jest nim nawet pewien urok; obiecuje swym 
pasażerom przygody i wraz z nimi marszałkowską buławę. 

Nieco później horyzont zacieśni s i ę dla Emmy Bovary do tego stopnia, że_ 
upodobni s ię do klasztornego muru. Przygody pozostaną po drugiej stronie, . 
a tęsknota za nimi okaże się nie do wytrzymania. W codziennej nudzie na „ 
znaczeniu zyskują sny i marzenia. Utraconą nies oi1czoność 'wiata 
zewnętrznego zastępuj e nie skończoność ' duszy. Rozkwi ta jedno 
z najpiękn i ejszych europejskich złudzeń: wie lkie złudzenie, że to, co nale ·y 
do jednostki , jest niepowtarzalne i niczym nie da s i ę zastąpić . 

Ale marzenie o nieskończoności duszy traci swój ~agiczny czar w ...-hwili, 
gdy człowieki em zawładnie Historia (czy to, co z niej zostało), pona ludzka 
s i ła wszech p o tężnego sp ołeczeńs twa. N ie przyrzeka m teraz 
marszałkowski ej buławy, obiecuj e zaledwie posadę geometry. Co 0że 
uczynić K. postawiony przed sądem, przed zamkiem? Niewiele. Czy może 
chociaż zamarzyć, jak niegdyś marzyła Emma Bovary? Nie, pułapka, w którą 
wpadł, jest straszliwa i niczym odkurzacz połyka wszystkie jego myśli oraz 
uczucia: K. potrafi myśleć wyłącznie o swoim procesie i o swej posadzie 
geometry. Nieskończoność duszy, jeśli w ogóle' istnieje, stała ię rliemal 
bezużytecznym, jak wyrostek robaczkowy, dodatkiem do człowieka<. ) 

Droga powieści rysuje się j ako historia biegnąca równ legle do Czasów 
Nowożytnych. Kiesly.__odwracam si ę, by objąć j ą spojrzeniem daje mi się 
dziwnie krótka i(zamknięta. Czyż to nie sam Don Kichqt, w pr ebraniu 
geometry, wraca pp trzecą stuleciach podróży do wioski? Ongiś wyruszył , aby 
być panem swych przygód, a teraz, w tej wiosce pod zamkiem, nie ma już 
wyboru, przygoda została mu narzucona: jest nią jakiś żałosny ~pór 
z administracją z powodu pomyłki w jego aktach. Co się zatem po trzecti 
wiekach przytrafiło przygodzie, pierwszemu wielkiemu tematowi powieści ? 

Czy nie stała s ię parodią samej siebie? Lecz cóż to oznacza? Że droga powieści 
kończy się paradoksem? , 

Tak, można chyba tak sądzić . I nie jednym, a wieloma paradoksami.( ... ) 
( ... ): w Czasach Nowożytnych kartezjański rozum niszczył jedną po drugiej 

wszystkie wartośc i odziedziczone po Sredniowieczu . Ale w chwili pełnego 
zwycięstwa rozumu na scenę świata wkroczy czysta irrm:jonalność (a więc s iła 
pożądająca jedynie swego pragnienia), ponieważ nie będzie już istn iał żaden 
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system powszechnie przyjętych wartości , który mógłby ją powstrzymać . 

Paradoks ów, ( .. . ), należy do tych, które nazwałbym chętnie schyłkowymi. 

Jest ićh bowiem jeszcze kilka. Na przykład: Czasy Nowożytne hołubiły 
marzenie o ludzkości, top, choć podzielona na różne odrębne cywi lizacj e, 
osiągnie pewnego dnia jedność, a wraz z nią wieczny pokój . Co prawda dzis iaj 
historia naszej planety tworzy wreszcie niepodzielną całość, lecz tę od dawna 
wymarzonąjedność lydZkości urzecz.1.}Vistnia i chroni wędruj ąca, nieustanna 
wojna. Jedność ludzk śc i oznacza: nikt nie może donikąd uciec. 

( ... )Minęły bezpowrotnie ostatnie spokoj e czasy, czasy Joyce'a i Prousta, 
kiedy człowiek walcz c musiał jedynie z potworami własnej duszy. 

powieściach Kafki, H aska, Musila, Brocha potwór przychodzi z zewnątrz 
i na imię mu Historia. N"e przypominaju · ona poc iągu ze śmiałkami żądnymi 
pr gody; j est bezosobowa, ieposkroniiona, nieobliczalna, niezrozumiała -
i niemajużprzedniąucieczki. ( ... ) 

O końcu powieści słyszy s ię od dawna i wiele, a j uż zwłaszcza z ust 
futurystów, surrealistów, wszystkich niemal awangard. Głosili oni, że na 
drod.Zf postępu powieść zniknie, ustępując miejsca przyszłości całkowic ie 
nowej , sztuce, która nie upodobni s i ę do niczego, co i stn iało wcześni ej. 
Powieść zostanie pogrzebana w imię historycznej sprawiedliwości, podobnie 
jak nędza, klasy posiadające, stare modele samochodów czy cylindry. 

Jeśli'· wi ęc Cervantes jest ojcem Cza ów Nowożytnych , kon iec j ego 
dziedzictwa oznaczać może coś więcej niż z ykłą w histori i form literackich 
zmianę warty: może zwiastować koniec Czasów Nowożytnych. Z tego 

"' powodu błogi uśmiech, z jakim wygłasza się nekrologi powieści , wydaje mi 
się nadto frywolny. Fcywo ny, ponieważ j a widziałem już i przeżyłem śmierć 
powi~śc1 jej gwałtowną ś ierć (zadawaną przy użyciu zakazów, cenzury, 
ideologicznych nat isków) świecie, w którym spędziłem większą część 
życia, a nazywanym zazwyczaj totalitarnym. Okazało s ię w nim dob itn ie, że 
powieść jest czymś śmiertelnie kruchym, równie nietrwały1;n- co Zachód 
Czasów Nowożytnych. Będąc Zachodu wzorem, wzorem świata wyropłego ze 
wzg l ędności i · wiel oznaczności rzeczy Judzkich, powieść nie może 

współistnieć ze świ tern totalitarnym. Ich odrębność jest jeszcze głębsza niż 
·różnica dzieląca dysydenta od aparatczyka, bojownika o prawa człowieka od 
oprawcy, bo j est (}na nie tylko polityczna i moralna, lecz także ontologiczna. 
Znaczy to: świat oparty na j ednej Prawdzie oraz wieloznaczny i względny 
świat powieści są ulepione z całkowicie odmiennej materii. Prawda totalitarna 
wyklucza względność, wątpienie, pytanie i nigdy nie może przystać na to, co 
nazwałbym duchem powieści . 
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Czy jednak w komunistycznej Rosj i nie wydaje s ię w ogromnych 
nakładach i z wielkim powodzeniem setek, tysięcy powieści? Owszem, ale 
powieści te nie wyruszają na dalszy podbój bytu. Nie odkrywają żadnej nowej 
cząstki egzystencj i; potwierdzają jedynie to, co już zostało powiedziane. Co 
więcej: ich racja istnienia, ich sława i znaczenie dla społeczeństwa, w którym 
s i ę pojawiają, zależą właśnie od potwierdzenia tego, co s ię mówi (tego, co 
powiedzieć należy) . Nie odkrywając niczego, nie uczestniczą one 
w następstwie odkryć, które nazywam historią powieści; stają poza tą historią. 
Albo inaczej : są to powieści po historii powieści. 

( ... ) Teraz wiemy, w jaki sposób umiera powieść: powieść nie znika; jej 
historia zatrzymuje się; następuj e jedynie czas powtórzeń, w którym powieść 
odtwarza formę opróżnioną z ducha. Jest to zatem śmierć ukryta, która 
dokonuje się niepostrzeżenie i nikogo nie zdumiewa. 

Czy jednak powieść nie dochodzi do kresu swej drogi siłą własnej 

wewnętrznej logiki? Czy nie wyczerpała wszystkich możliwości, wszystkich 
fo rm i całej swej wiedzy? Słyszałem, jak porównuje s i ę jej historię do kopalni 
węgla, którego złoża dawno s ię skończyły. Nie przypomina ona raczej 
cmentarza zaprzepaszczonych okazji, nie wysłuchanych zawołań?( ... ) 

Nie chciałbym jednak snuć proroctw co do przyszłych dróg powieści ; nic 
o nich nie wiem. Chciałbym jedynie powiedzieć : j eśli powieść ma 
rzeczywiśc ie zniknąć, to nie dlatego, by była u kresu swych sił, lecz dlatego, że 
znalazła się w świecie, który już nie jest jej światem. 

Ujednoliceniu historii naszego globu - humanistycznemu marzeniu, 
któremu Bóg pozwolił złoś liwie się spełnić - towarzyszy proces zawrotnej 
redukcji . Prawdą jest, że termity redukcji od zawsze drążą ludzkie życie: 
nawet największa miłość zostaje w końcu sprowadzona do szkieletu 
wychudłych wspomnień. Ale też charakter współczesnego społeczeństwa 

wzmaga wręcz monstrualnie to przekleństwo. Życie człowieka zredukowane 
zostaje przecież do jego funkcj i społecznej; historia narodu - do kilku 
wydarzeń, które z kolei redukuje tendencyjna interpretacja; życie społeczne 

zredukowane jest do walki politycznej, a ta - do konfrontacji dwóch tylko 
światowych mocarstw. Człowiek żyje w prawdziwym wirze redukcj i, gdzie 
" świat życia codziennego", o którym mówi Husserl, pogrąża s i ę fatalnie 
w ciemnośc i , a byt popada w zapomnienie. 

Skoro więc racją istnienia powieści jest nieprzerwane rzucanie światła na 
"świat życia codziennego" i strzeżenie nas przed "zapomnieniem o byciu", to 
czy istnienie powie'śc i me j est jeszcze większą koniecznością niż 

kiedykolwiek? 
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Tak, tak mi się zdaje. Niestety również powieść drążą termity redukcji, 
redukujące nie tylko sens świata, także sens dzieł. W coraz silniej szym uścisku 
trzymają powieść (podobnie jak całą kulturę) ręce mass mediów. Pracując na 
rzecz ujednolicenia ziemskich dziejów, wzmagają one proces redukcji i nadają 
mu kierunek. Po całym świecie rozprowadzają te same uproszczenia 
i komunały, które mają siłę przekonywania coraz większej liczby ludzi, 
wszystkich, całej ludzkości. I nie jest już ważne, że w ich rozmaitych organach 
uj awniają się odmienne polityczne interesy. Pod powierzchnią różnicy panuje 
wspólny duch. Dość przejrzeć tygodniki polityczne, amerykańskie czy 
europejskie, lewicowe i prawicowe, ( ... ), wszystkie zawierają tę samą wizję 
życia, odzwierciedlaną przez ten sam porządek, wedle którego sporządza się 
spis treści, przez te same rubryki, te same dziennikarskie formy, ten sam język 
i styl, przez te same artystyczne upodobania i tę samą hierarchię rzeczy w ich 
poj ęciu ważnych oraz rzeczy nieważnych. Jeden wspólny duch środków 
przekazu ukryty za ich polityczną różnorodnością jest duchem naszych 
czasów. Duch ten wydaje mi się przeciwny duchowi powieści . 

Duch powieści jest duchem złożono ści . Każda powieść mówi 
czytelnikowi: "rzeczy są bardziej złożone, niż myślisz ". Tak brzmi wieczna 
prawda powieści , lecz cichnie ona w tumulcie łatwych i prędkich odpowiedzi, 
poprzedzających i unicestwiających pytanie. Dla ducha naszych czasów( .. . ) 
stara mądrość Cervantesa, który opowiada nam o trudnościach wiedzy 
i o nieuchwytności prawdy, wydaje s ię kłopotliwa i bezużyteczna. 

Duch powieści jest duchem ciągłośc i : każde dzi eło stanowi odpowiedź na 
dzieła poprzednie, każde dzieło zawiera całe dotychczasowe doświadczeni e 
powieści. Ale duch naszych czasów wpatruje się w to, co jest teraz, 
w aktualność do tego stopnia zaborczą i ekspansywną, że wypiera ona 
z naszego pola widzenia przeszłość i sprowadza czas do jednej, trwaj ącej 
właśnie chwili. Powieść, zamknięta w tym systemie, nie jest już dziełem 
(rzeczą, której przeznaczeniem jest trwanie i łączenie przeszłości 
z przyszłością), lecz wydarzeniem aktualnym takim jak wszystkie inne; jest 
gestem bez jutra. 

Czy znaczy to, że w świecie, "który nie jest jej światem ", powieść ma 
wkrótce zniknąć? Ze pozwoli ona Europie pogrążyć się w "zapomnieniu 
o byciu"? Ze pozostanie z niej jedynie beznadziejna paplanina grafomanów, 
wyłącznie powieści po historii powieśc i. Nie wiem. Wiem, jak sądzę, to tylko, 
że powie~c nie może już współżyć pokojowo z duchem naszych czasów: j eśli 
chce wciąż odkrywać, co nie odkryte, jeśli chce jako powieść "iść z postępem", 
uczynić to może jedynie wbrew postępowi świata.( .. . ) 
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Milan Kundera „Sztuka powieści" 

Kiedyś i ja uznawałem przyszłość za jedynego sędziego, znawcę naszych 
dzieł i czynów. Później zrozumiałem, że flirt z przyszłościąjest najgorszym 
z konformizmów, tchórzliwym schlebianiem silniejszemu. Albowiem 
przyszłość jest zawsze silniejsza niż teraźniejszość. I to ona koniec końców 
nas osądzi . Z pewnością bez żadnego znawstwa. 

Jeśli jednak przyszłość nie przedstawia w moich oczach wartości , do czego 
miałbym być przywiązany: do Boga? do ojczyzny? do narodu? do jednostki? 

Moja odpowiedź w równej mierze jest śmieszna co szczera: nie jestem 
przywiązany do niczego - z wyjątkiem wzgardzonego dziedzictwa 
Cervantesa. 

18 



TEST RORSCHACHA (1) 



TEST RORSCHACHA (2) 
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Miguel de Cervantes 

DON KICHOT 
przekład - Edward Boye 

reżyseria - Ryszard Major 

dekoracje i kostiumy - Ewa Krechowicz 

muzyka - Adam Opatowicz 
asystent reżysera - Adam Zych 

ĄĄ_ 

premiera - listopad 2006 

Don Kichot - Jacek Polaczek 

Sancho Pansa - Adam Zych 

Dulcynea - nostalgia za ideą i symbolem piękna 

w pozostałych rolach: 

Olga Adamska. Dorota Chrulska. Danuta Chudzianka. Iwona Faj. Małgorzata Iwańska. 

Lidia Jeziorska. Katarzyna Sadowska. Aleksander Gierczak. Sławomir Kołakowski. 

Mateusz Kostrzyński. Piotr Emanuel Kraus. Mirosław Kupiec. Wiesław Łągiewka. 

Jacek Piotrowski. Marcin Zarzeczny. Marek Żerański 
oraz: 

Mariola Dusińska. Bogumiła Kurek. Wioletta Wawryszuk. Anna Zieniewicz 

inspicjent - Beata Buchner 
sufler - Mariola Dusińska 

w nagraniu udział wzięli: 

Piotr Zgorzelski - wokal 

Jacek Skowroński - fortepian, instrumenty klawiszowe 

Bogdan Szczerkowski - skrzypce 
oc;Ji.u: 

Maciej Marcinkiewttt - klarnet. saksofon 

nagranie - studio KabArt 

realizacja dźwięku - Dariusz Kabaciński 



Teatr Polski 
71-601 Szczecin, ul. Swarożyca 5 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Adam Opatowicz 
Zastępca dyrektora - ] a cek Gałkowski 

tel./fax sekretariat 091 433 OO 75 
tel. centrala 091 433 OO 90 
tel./fax BOW 091 433 66 66 

teatrpolski.szczecin. pl 
tea tr@tea trpolski. szczecin. pl 
dliteracki@teatrpolski.szczecin.pl 
BOW@teatrpolski. szczecin. pl 
BOW2@teatrpolski.szczecin.pl 
rezerwacje@teatrpolski.szczecin.pl 
kasa@teatrpolski.szczecin.pl 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
operator dźwięku - Marek Laskowki 
operator świateł - Sławomir Naruszewicz 
kierownik pracowni krawieckiej - Małgorzata Tryszcz 
pracownia perukarska - Małgorzata Bednarska 
pracownia stolarska - Marek Rzeźnik 
pracownia malarska - Bożena Wołoszyn 

specjalista ds. produkcji - Leszek Kusz 
gł. specjalista ds. obsługi sceny -Andrzej Czekanowski 
kierownik sceny - Piotr Sagat 

Dziękujemy: 

POCZTA POLSKA 

A6UARIUS 
Klub Ekskluzywnej Bankowości MultiBanku 

REPERTUAR 

DUŻA SCENA 
Boy, Honor i Ojczyzna 
Mayday2 Ray Cooney 

Cie1i Wojciech Młynarski i Maciej Malecki 
Igraszki z diabłem Jan Drda 

Elementarz Marian Falski 
Piosennik 

Faust. Tragedii część I i Jl J ohann Wolfgang Goethe 
Kolacja dla głupca Francis Veber 

Mistrz i Małgorzata Michał Bułhakow 

Okno na parlament Ray Conney 

MAŁA SCENA 
Prywatna klinika John Chapman i Dave Freeman 

Mayday Ray Cooney 
Kolacja na cztery ręce Paul Barz 

CZARNY KOT RUDY 
Sufit Jonasza Kofty, czyli gdzie ta bohema 

Latający Cyrk Monty Pythona 
Pornograf 

Rewia kabaretowa 

SPEKTAKLE PLENEROWE 
Sen nocy letniej William Shakespeare 

Hamlet William Shakespeare 

KLUBSTORRADY 
Wariacje enigmatyczne Eric-Emmanuel Schmitt 

W przygotoqwaniu: 
Stacyjka Zdrój 

Mieszczanin szlachcicem Molier 
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PRAGNIENIE "'l'ROJKĄTNE" 
Autors Rena G:irard. 

" ... chcę, Sancho, abyś wiedział, że słynny Amadis z G:alii 'był jednym z 
najdoskonalszych 'błędnych rycerzy. Żle mówię jednym, ' był jedynym, pierwszym 
i jedynym mistrzem wszystkich, którzy w tym czasie na świecie ży li.„ 
Twierdzę również, że jeśli jakiś malarz chce dojść do sławy w swej sztuce, 
stara się naśladować obrazy najdoskonalszych malarzy, jakich zna. C..J Amadis 
'był gwiazdą polarną, jutrzenką i słońcem dla dzielnych i zakochanych 
rycerzy. C..J 'błędny rycerz, który go naśladować 'będzie, 'bliższy stanie się 
osiągnięcia doskonałości rycerskiej." 
Don Kichot zrezygnował na korzyść Amadisa z podstawowego dla jednostki 
przyNilejus przestaje wybierać przedmioty .swego pożądania, Amadis dokonyNać 
ma wyboru za niego. Uczeń spieszy ku tym przedmiotom, które pokazuje mu, 
lub wydaje mu się pokazyNać, wzór wszelkiego rycerstwa. Nazwiemy ten wzór 
media torem pragnień. ŹyNot rycerski jest naśladowaniem Amadisa w tym samym 
znaczeniu, w jakim żyNot chrześcijanina jest naśladowaniem Chrystusa. 
"N większości dzieł należących do li t era tury pięknej postacie pragną w sposób 
prostszy niż Don Kichot. N ie ma w nich media tora, jest tylko podmiot i 
przedmiot. G:dy "natura" pr zedmiotu fascynującego nie wystarcza, ·by oddać 
istotę pragnienia, zwracamy .się do zafascynowanego podmiotu. 'l1worzymy jego 
"psychologię'.', w której powołujemy się. na jego "wolność". Pr agnienie jest 
jednak zawsze spontaniczne. lvfożna je zawsze przedstawić jako zwykłą prostą 
linię. łączącą podmiot z przedmiotem. 
'l'a linia prosta jest obecna w pragnieniu Don Kichota, nie jest ona jednak 
czymś zasadniczym. Ponad. tą linią jest jeszcze media tor, który opromienia 
jednocześnie podmiot i przedmiot. 21.i'.etaf orą przestrzenną wyrażającą tę 
potrójną relację jest oczyNiście trójkąt. Przedmiot zmienia się. wraz z 
kolejną przygodą, lecz trójkąt pozostaje. N.liska 'balwierza lub marionetki 
mistrza Piotra zastępują wiatraki; Amadis, przeciwnie, jest zawsze obecny. 
Don Kichot z powieści Cervantesa jest typowym; lecz 'bynajmniej nie jedynym 
przykładem ofiary trójkątnego pragnienia. Po nim najbardziej typowy jest 
jego giermek Sancho Pansa. Niektóre pragnienia Sancza nie są jednak 
'bynajmniej pragnieniami naśladowanymi, na przykład. te, które rodzą się na 
widok kawałka sera czy 'bukłaka z winem. Sancho ma jednak inne ambicje niż 
zapełnienie swego żołądka. Od. chwili, gdy towarzyszy Don Kichotowi, marzy o 
"wyspie", na której 'byłby gubernatorem, C„J. 'l'e pragnienia nie pojawiły się 
spontanicznie w głowie tak prostego człowieka jak Sancho Pansa. Zasugerował 
mu je Don Kichot. ~ ./ 
'l'ym razem sugestia jest ustna, a nie literacka. Różnica jest pozbawiona~ 
znaczenia. 'l'e nowe pragnienia tworzą nowy trójkąt, którego wierzchołki 
zajmuje ·bajkowa wyspa, Don Kichot i Sancho. Don Kichot jest mediatorem 
Sancha. Efekty trójkątnego pragnienia są w przypadku obu postaci jednakowe. 



Od chwili gdy daje się. odczuć wpływ media tora, poczucie rzeczyNistości 
zostaje zatracone, a trzeźwy osąd sparaliżowany. 
Ponieważ wpłyN mediatora 'był głębszy i 'bardziej stały w przypadku Don 
Kichota niż w przypadku Sancho Pansy, czytelnicy C..J widzieli w powieści 
jedynie przeciwieństwo między id.ealistą Don Kichotem a realistą, Sancho 
Pansą. Przeciwieństwo to istotnie zachodzi, lecz jest sprawą drugorzędną, 
która nie powinna nam przysłonić istniejących między obu postaciami 
analogii. Pasja rycerska określa pragnienie według Kogoś Innego; stoi ono w 
sprzeczności z pragnieniem według Siebie, którego doznawaniem chełpi się 
większość z nas. Don Kichot i Sancho zapożyczają u Kogoś Innego swoje 
pragnienia w poryNie tak pierwotnym, niemal organicznym, że mylą ją 
zupełnie z chęcią ·bycia Sobą. 
Powie ktoś, że Amadis jest postacią fikcyjną. Niewątpliwie, lecz to nie Don 
Kichot jest autorem tej fikcji. lV1ediator jest urojeniem, mediacja urojeniem 
nie jest. Poza pragnieniami 'bohatera istnieje również sugestia kogoś 
trzeciego, twórcy Amadisa, autora opowieści rycerskich. Dzieło Cervantesa 
jest długą refleksją nad. zgubnymi wpłyNami, które mogą wyNierać wzajemnie 
na siebie najzdrowsze umysły. Pominąwszy jego manię. rycerską Don Kichot 
podchodzi do wszystkich spraw z dużą dozą rozsądku. Jego ulubieni pisarze I 
również nie są wariatamis nie traktują poważnie swoich fikcji. Złudzenie 
jest owocem dziwnego związku między dwoma światłymi umysłami. Literatura • 
rycerska, coraz 'bardziej rozpowszechniana od. czasów wynalezienia druku, w 
sposób niezwykły mnożyła możliwości podobnych związków. 

C..J Dzieła powieściowe grupują się C..J w dwóch zasadniczych kategoriach, C..J. 
lV1ówić ·będziemy o mediacji zewnętrznej, gdy odległość jest wystarczająca, 'by 
dwie sfery możliwości, których środki zajmuje mediator i podmiot, nie 'były 
ze sobą w żadnym kontakcie. lV1ówić ·będziemy o mediacji wewnętrznej, gdy ta 
sama odległość jest wystarczająco zmniejszona po to, ·by obie sfery mogły C...) 
wzajemnie się przenikać. 
OczyNiście, nie w fizycznej przestrzeni mierzy się rozziew między media torem 
a pragnącym przedmiotem. Jakkolwiek przestrzeń fizyczna może tu ·być 
traktowana jako czynnik, to jednak dystans między mediatorem a podmiotem 
ma przede wszystkim charakter duchowy. Don Kichot i Sancho Pansa są zawsze 
fizycznie 'blisko siebie, lecz dzielący ich dystans społeczny i intelektualny 
pozostaje nie do przebycia. Nigdy sługa nie pragnie tego, czego pragnie jego 
pan. Sancho pragnie wiktuałów pozostawionych przez mnichów, sakiewki złota 
znalezionej na drodze i jeszcze innych przedmiotów, które Don Kichot 
pozostawia 'bez żalu. 
Sancho liczy na to, że otrzyma swą ·bajkową wyspę od. samego Don Kichota, jako 
wierny wasal, który posiada każdą rzecz w imieniu swego pana. W przypadku 
Sancha zachodzi mediacja zewnętrzna. źadna ryNalizacja z media torem nie 
wchodzi w rachubę. Harmonia między dwoma towarzyszami nigdy nie zostaje 
poważnie zachwiana. 
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Hiszpanii XVI! wieku) każda jednostka poddana byfa regufom 
, J -. 1ejom (lub ich brakowi) określającym jej społecznąpozycję. 

Albowiem oficjalnie świat ten był uporządkowany, stanowił przedłużenie 
średniowiecznej harmonii opartej na wyczuciu miejsca w świecie i własnej pozycji. 
W nowożytnej Europie, w której panował 11owy porzą~k gospodarczy i polityczny, 
a jedność religijna runęła w gruzy, gdzie grupy społeczne si.łą z1ywały krępujące je 
tradycyjne stroje i żądały przestrzenia dla siebie; w świecie,~ któ1ym wszystko było 
w ruchu, gdzie pękały granice, gdzie wymyślano język obrazów i słów dla nowej 
epoki, Hiszpania nie mogła się w pełni odizolować od tych ogromnych przemian. 
Niewątpliwie jednak starała się opanować wewnętrzny nieład pokładając zaufanie 
w odbudowie katolickiej jedności. (..), były to tylko urojenia. Hiszpania 
z koniecznośGi przyjęła dogmatyczne podejście do życia, a w miaręjak utożsamiała 
się z ideałem religijnej jedności, coraz bardziej domagała sięjęzyka ortodoksji dla 
zachowania jednolitej wizji świata. 

W ten sposób hiszpaliski problem "złotego wieku" polegał na sprzeczności 
między oficjalnym porządkiem i nieoficjalnym nieładem. Reagowano na niego w 
różny sposób i właśnie temu zawdzięcza Złoty Wiek swój bolesny pośpiech, a chyba 
i piękno. Piękno obrazu i słowa, bardziej wymowne od jakiejkolwiek ciszy, leży 
pomiędzy wypowiedzianym i niewypowiedzianym, w przedłużającym się napięciu 
między tym, co dozwolone, i tym, czego siępoż~a, tym, co można zobaczyć, a tym, 
co musi pozostać niewidzialne. Hiszpania łączy to napięcie z podnietą cze1paną 
z zagrożenia oraz inteligencją. Rzadko się zdarza, y naród w ciągu tak krótkiego 
czasu potrafił zaproponować tak wiele odpowiedzi na wyzwanie, jakim była 
ujednolicona, dogmatyczna i uporządkowana wizja świata. ( . .) 

(Z tego) rodzi się sztuka, która zawiera w sobie (..)pary przeciwieństw, 
sztuja, która nie odrzuca codziennej walki o byt, ani nie umartwia się wyrzekając 
ziemskich rozkoszy. Być może tylko tak, rozpięta między skrajnościami, jedynie 
pośród tego społecze11stwa narodzić się mogła wielka sztuka opowieści(..), Miguel 
de Cervantes. 

(,„) Zwracając się w stronę komizmu, Cervantes zaczął ( . .)rozwijać własny 
język aluzji, przeciwst~wiający się normom narodowego k01~formizmu. 

Cervantes wymyśla parę-nieparę, biednego hidalga, któ1y wyobraża sobie, 
że jest błędnym 1ycerzem z dawnych czasów, oraz towarzyszącego mu giermka 
szelmę Sancho Pansę. Pomiędzy nimi leży most spinający dwa hwice Hiszpanii: 
pikarejski z mistycznym, realizm przetrwania i marzenie o imperium. W tf[!1 sam 
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sposób pogięta zbroja Don Kichota, genialnie łączy się z bekaniem z głodu Sancho 
Pansy, język epiki z językiem pikareski. Wynikiem jest właśnie ta 
niejednoznaczność, (..), rozumna głupota, _względność rgzumu, dzieło sztuki. Don 
Kichot mówi językiem abstrakcyjnego absolutu, podczas gdy Sancho Pansa 
językiem względnego konkretu. Postaci nie rozumieją się już nawzajem 
współczesna powieść rodzi się, gdy bohaterowie przestają posługiwać się ta n 
samym językiem. !;Jawni herosi, Achilles, Ulisses, król Artur czy Roland - wszyscy 
przemawiali w ten sam sposób. W powieści każda postać mówi po swojemu. 

Głupota może jednak być groźna. Nie zapominajmy, że Cervantes żył 
w epoce, w której inkwizycja spaliła Giordana Bruna, a wyqarzyło się to w Rzymie 
w roku 1600, na pięć lat przed wydaniem Don Kichota. A w loku 1616, roku śmierci 
Cervantesa, Kościół katolicki oficjalnie potępił system Kopernika, podczas gdy 
w 1633 roku zmuszono Galileusza do wyparcia się swych poglądów przed Świętym 
Oficjum. Galileusz zmarł w roku 1642, który był rokiem urodzenia Izaaka Newtona. 
A Europa, ta Europa szczytnych ideałów Odrodzenia, zmieniła się w Europę 
utraconych nadziei i wojen religijnych. Czy wszystko jest możliwe, jak n rzył 
renesansowy humanizm? Czy też teraz o wszystkim należy wątpić? W tym samym 
roku 1605 ukazały się Don Kichot, Król Lear i Makbet. Na scenie świata pojawia 
się dwóch starych szale1iców i jeden młody zabójca. Przypominają wszystkim 
chwalę ludzkości i jej niewol er~,· ( . .) 

Swoją książką Przemyślny Szlachcic Don Kichot z Manczy w kraju, który 
z największą gwałtownością odrzuca nowoczesność, Cervantes daje początek 
nowożytnej powieści. Hiszpania inkwizycji narzuciła dogmatyczny i ortodoksyjny 
sposób widzenia świata, a Cervantes z założenia przedstawia świat z wielu punktów 
widzenia pod pozorem niewinnej satyry opowieści rycerskich. To coś więcej: 
nowoczesność bazuje na wielu punktach widzenia, a to budzi wątpliwość co do 
słusznej perspektywy. 

Oczywiście Don Kichot jest człowiekiem wiary, a nie-- niepewności 
i zwątpień. Jego pewność pochodzi z jego lektur. Jego wiara leży w książkach, w ich 
"słowach, słowach, słowach". 

Kiedy Don Kichot porzuca swą wieś i wyrusza na pola La Manczy, 
pozostawia książki i bibliotekę - swoje schronienie. Don Kichot jest czytelnikiem 
opowieści 1ycerskich i wierzy we wszystko, o czym czyta. Jeśli więc coś przeczytał, 

I 
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z automatycznie staje się prawdą. ( . .) Don Kichot opuszczając swą wieś 
i książki i wyruszając na pola Montiel, pozostawia za sobą uporządkowany 
i niewzruszony jak fo~teca świat Średniowiecza, w którym wszystko ma swoje 
miejsce. Wkracza natomiast w "mężny nowy świat" Odrodzenia, targany wichrem 
przemian, gdzie każda rzecz ma wiele ~naczeń i gcilie się wątpi o wszystkim. 
Geniusz Cervantesa polega na tym, ze stworzyws~ rzeczywistość wia1y 
w książkach, które Don Kichot wbił sobie do głowy, buduje teraz rzeczywistość 
wątpliwości w tej książce, w której żyć będzie Don Kichot: powieści „Przemyślny 
szlachcic Don Kichot z Manczy". 

Brak pewności zakłada już pierwsze zdanie powieści: "W pewnej 
miejscowości Manczy, której nazwy nie mam ochoty sobie przypominać ... " 
Podawszy w~ątpliwość nawet miejsce, w któ1ym powieść się dzieje, Cervantes 
przechodzi do wytworzenia atmosfery niepewności wokół autora książki. Kto jest 
autorem Don Kichota? Niejaki Cervantes? Arabski auto1~ tłumaczony przez innego 
arabskiego pisarza? Czy też jest wielu autorów apokryficznych Don Kichotów, 
istniejących oraz takich, które można napisać, dalszych ciągów i skrótów 
01yginalnego tekstu? A może prawdziwym, autorem jest gierm.ek analfabeta, 
Sancho Pansa? Jedyna postać, która jest obecna przy wszystkich poczynaniach 
Don Kichota. (..) Stawiając pod znakiem zapytania autorstwo książki, Cervantes 
podaje w wątpliwość samo pojęcie aut01ytetu. 

(..) W k011cu także gatunek książki ok~je się budzić wątpliwości. Don 
Kichot jest powieścią tak nowatorską, że mieści ~obie wszystkie modne gatunki 
literackie epoki: powieść 1ycerską, pikareskę, teatr w teatrze, poemat pasterski, 
opowieść miłosną, krotochwilę; i miesza je wszystkie w jeden nowy gatunek, 
gatunek gatunków - powieść. Ta zaś posiada nowatorską zdolność: ogarnia cały 
świ w jego wielości. 

Rozmaitość punktów widzenia w Don Kichocie sprawia, iż po raz pierwszy 
w dziejach literatwy postacie odkryły, że działają wewnątrz powieści, że osądza się 
je z różnych punktów widzenia, które same tworzą nową rzeczywistość. 
Nowoczesny świat literackiej publiczności, czytelników książek 
rozpowszechnianych tfkże w nowy sposób: za pomocą druku. 

Wątpliwość ; wiara, pewność i niepewność, przeciwności nurtujące 

nowożytny świat to filary, na któ1ych Cervantes wspiera początki nowoczesnej 
europejskiej powieści. Dostojewski nazwał Don Kichota "najsmutniejsza książką, 
jak kiedykolwiek została napisana", "historią utraty złudzeń". Sto12...niowe 
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wypalania się wielkich nadziei oraz rozwiane złudzenia naznaczą swą ohel 
wiele nowożytnych powieści. • 

Don Kichot powraca na koniec do swej wios_ki i odzyskuje rozsądek. 
Właśnie to staje się jego szaleństwem, gdyż stawszy się na powrót Alonso Quijada 
umiera. 

Czy jednak tym, który umiera naprawdę, nie jest stary hidalgo Al()łll o 
Quija71a, czy Quijano, podczas gdy Don Kichot żyje dalej? Na zawsze w swej 
książce dworny, szalony, komiczny i bohaterski?(..) 

Kontrreformacja i inkwizycja domagały się patrzelJia na świat z jednego 
punktu widzenia; Cervantes odpowie, że to my jesteśmy widziani. Nie jesteśmy 
sami. Otaczają nas inni. Czytamy i jesteśmy czytani. Nie zak011czyliśmy naszych 
przygód. Nie sk011czymy ich, dopóki będzie istniał czytelnik gotowy otworzyć naszą 
książkę i w ten sposób przywrócić nam życie. Jesteśmy wynikiem spojrzenia wielu 
czytelników, tych z przeszłości i tych, którzy dopiero przyjdą. Wszyscy oni obecni są 
jednak w naszym teraz, jeśli tylko czytają Don Kichota(..). 

Cervantes uczy nas na nowo czytania. (..) Niewątpliwie to cecha wielkich 
(..) pisarzy. (..) w samym sercu zamkniętego społeczelzstwa, (określił) nową 
rzeczywistość w kategoriach wyobraźni. To, co wyobrażone jest także możliwe 
i prawdziwe. 

( . .)kontrast dwóch boh~ów powieści Cervantesa, Don Kichota i Sancho 
Pansy jest nadal ważny, a postaci zachowują swą siłę przyciągania. Wszyscy ludzie 
wszystkich czasów rozpoznają w nich dylemat (..), polegający na tym, że każdy 
z nas mocuje się z tym, co rzeczywiste, i z tym, co idealne. Staczamy walki między 
tym, co upragnione, a tym, co możliwe . . Stajemy wobec wymaga1i abstrakcji 
i próbujemy je pomniejszyć do rozmiarów ironii za pomocą absurdu. Wszyscy 
pragnęlibyśmy żyć w rozumnym świecie, gdzie sprawiedliwość jest faktem. Każdy z 
nas zdobywa się czasem na czyny heroiczne jak Don Kichot, lecz przez większość 
czasu pędzimy pikarejskie życie Sancho Pansy. Wszyscy chcielibyśmy znaczyć 
więcej niż to, czym jesteśmy. Niewolniczo przywiązują nas jednak do ziemi potrzeby 
jedzenia, trawienia, snu, ruchu. (..) 

Wszyscy jesteśmy ludźmi z La Manczy. I musimy sobie zdać sprawę, że nikt 
nie jest czysty, że wszyscy jesteśmy zarazem idealni i realni, bohaterscy 
i absurdalni, w równym stopniu uczynieni z pragnie1i i wyobraźni,jakz ciała i kości. 



JAWA CZY SEN - gazeta codzienna 

Witold Gombrowicz 
DON KICHOT 
OBECNIE 

. . (.) Ta książka dziś, dla nas - wyraża pewną 
mezm1erme aktualną, a nawet grożną myśl, mianowicie 
myśl do głębi indywidualistyczną - iż każdy ma inną, 
własną. rzeczywistość, a świat w każdym inaczej się 
załamuje. 

. ~łaściwe wyrażenie tej myśli stanowi kapitalne 
za?ame literatury: - przedstawić tysiące i tysiące światów, 
ro}onyc? prz~z ~ysiące głów, wyrazić to "coś innego", co 
w~atra~ zam1ema w olbrzymów, lub też olbrzymów w 
wiatraki. Ale nigdzie ów tajemniczy proces nie został oddany z 
większą ~?t~gą i wdziękiem, niż na przykładzie tego 
melanchohJme smutnego oblicza. Bo patrzmy tylko - Don 
Kichot ~ię zmi~nia_ i oto naraz zmienia się cały świat. Skromny 
szlachcmra staje się z poniedziałku na wtorek jakimś królem 
rzeczywistości. I okazuje się, że świat go słucha idzie za nim 
j_akby był j~ż jego sługa, a nie - panem. I co więc~j okazuje się'. 
ze rzeczy~1stość chorego maniaka jest równie dobra, jeżeli nie 
lepsza, od mnych- zdrowych -rzeczywistości. 

. . Szanszo Pansa mówi: - Zwykłe wiatraki. - Kto kiedy 
~1dz1ał zwykły wiatrak? Czyż dla każdego wiatrak nie jest 
mny? ( ... )A jeśli tak się rzecz ma ze zwykłymi wiatrakami w 
polu, to có~ dopiero mówić o bardziej ogólnikowych, 
oderwanych 1 mglistych pojęciach, jak np. moralność, albo 
szczęście, obowiązek, cel w życiu. Musimy się pogodzić z 
twardym i bardzo niewygodnym faktem, że ilu ludzi, tyle 
odm1enny_ch k?_smosów, tyle pryzmatów załamujących 
drzewa, wiatraki 1 krowy wedle własnych suwerennych praw. 

, . Wy~nucie ostatecznych konsekwencji z tej naczelnej 
mysh Don K~cho~a za daleko by nas zaprowadziło. Jest to myśl 
tak szalona 1 dzika, a zarazem tak codzienna i praktycznie 
ważna, że na razie przerasta ona grubo naszą mądrość. Może 
przyszłe wieki dadzą sobie radę z przerzuceniem solidnego 
mostu nad przepaścią pomiędzy prywatnym kosmosem 
każdego, a ogólnym kosmosem dla wszystkich. Obecnie 
wi?zimy, że przepaść coraz się pogłębia. Bo z jednej strony -
pojedyncze indywiduum ludzkie, wspomagane przez 
wszystkie prawie kierunki kultury, przez naukę, sztukę, etykę i 
nawet pra:vo cywilne i karne, staje się coraz bardziej zachłanne 
1 wymagające; a z drugiej strony potężne jedności wyższego 
rzędu, jak Państwo, czy Naród, tym gwałtowniej w imię 
konieczności życia zbiorowego narzucają jeden wspólny 
sposób odczuwania. 

Czytając "Don Kichota" ( ... ) widzimy jakie skarby 
duszy mogłyby przepaść pod ciśnieniem kosmosu dla 
wszystkich. Widzimy szaloną elastyczność i podatność 

rze~zywistości,jej jeszcze nie wyjaśnioną do gruntu naturę, jej, 
chc1ał?by się powiedzieć, niewolniczość, widzimy co 
człowiek może z nią dokonać i jak wiatraki przeistaczać się 
mogą w olbrzymów, klęski w zwycięstwa, głupota w mądrość, 
a szaleństwo w godność i wspaniałość. Ten wariat, który z taką 
energią wyłania z siebie bryłę swego świata i toczy ją przed 
sobą poprzez wiatraki i owce, razy i drwiny, poprzez Szanszo 
Pansę i różnych owczarzy, wydaje nam się Bogiem we własnej 
osobie. Tak, ale z tym wszystkim jednak - chory facet. Chory 
facet i chory Bóg, Bóg rodem z Tworek. 

Ta choroba, tak rozumnie i świetnie podkreślana w 
tekście, stanowi żywotność dzieła i [świadczy] o zdrowym 
instynkcie życiowym Cervantesa. Choroba umysłowa Don 
Kichota jest narzędziem dystansu psychicznego wobec jego 
szaleństw, sprawia, że ani na chwilę nie zalewa nas morze 
fantazji i nie stracimy gruntu pod nogami. W "Don Kichocie" 
mamy dwa poziomy - poziom wyższy, na którym rozgrywa się 
wi~czysty i wspaniały dramat pomiędzy subiektywizmem, a 
ob.1ektywizmem,jednostką, a grupą, snem i jawą, oraz poziom 
mzs.zy, codzienny, praktyczny, gdzie oglądamy zabawną wojnę 
wanata z prawdą zdrowego rozsądku , w której wariat 
otrzymuje cięgi . Podobnie i my dzisiaj dzielimy się na dwa 
poziomy. W głębiach duszy znamy i czujemy straszliwy 
konflikt pomiędzy naszą, jakże wybujałą osobą, a prawami 
świata powszechnego, ale to nie przeszkadza nam spać, jeść, 
ani jeździć tramwajem. Instynkt życiowy każe nam zachować 
dystans w stosunku do owego wyższego zmagania i ani na 
chwilę nie pozwala zapomnieć o koniecznościach faktycznych 
codziennego dnia. W każdym z nas jest Don Kichot, ale na 
marginesie Szanszo Pansy. 

Co by było gdyby jednostki nie buntowały się od 
czasu do czasu przeciw światu. Świat by znudził. Co by było 
gdyby świat nie trzymał ich w karbach? Świat by oszalał. 
Owszem, im hardziej wzrastają uroszczenia indywidualne, 
~YI? silniejsz~ musi być więź świata i wzajemnie. Zgadujemy 
J~Z kto zyskuje na tym, zdawałoby się beznadziejnym, sporze. 
Zycie.( ... ) 

I (dokończenie ze str.5) 
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Zygmunt Bauman 
GRY I SPEKTAKLE 

I Tylko skończone obiekty, nieodwracalne zdarzenia 
I mają tę nieugiętą, twardą solidność, którą oznaczamy mianem 
I "rz~czywistości". Są one poważne i wywołują szacunek. Być 

moze da się odwrócić lub też przynajmniej odwlec ich 
I na_dejś~ie, skoro jednak już nadejdą nie mogą zostać 

I z~1kw1dowane. Dopóty dopóki zdarzenia pozostają 

m~odwr~c~lne, "~ieprzewidziane konsekwencje" pozostają 
I naJ bardziej złowieszczymi zmorami. "Nieprzewidziane" 
I postrzega się jako dowód najbardziej haniebnych klęsk a 

"niekontrolowane" jawi się jako najbardziej onieśmielając~ z 
wyzwań. Kartezjusza malin genie, patron każdego podstępu i 
błędu, zło:vieszczy chochlik mylący sensy, kuglarz fałszywych 
pozorów 1 arcykapłan iluzji jest najbardziej śmiertelnym z 
wrogów. Jak gdyby faworyzuje zapobiegliwość, staranne 
sprawdzenie, trzeźwość sądu, kalkulacje, planowanie. 
Wprowadza na tron władzę rozumu, którą obdarza się 

za~f~nien_i . jako posiadającą wszystkie te powyższe 
umieJętnosc1. 

Rozum jest przede wszystkim sztuką oddzielania 
tego, co ~zeczywiste, od tego, co pozorne; tego, co "naprawdę 
rzeczyw~ste", o? tego, co "niby rzeczywiste"; tego, co 
rzeczywiste, co Jest naprawdę tym, czym rości sobie być od 
oszukań_czej i podstępnej pretensji do bycia rzeczywistym. 
Rozum Jest ~arazem superarbitrem i znakiem firmowym tego, 
co rzeczywiste; to rozum jest tym czymś, co określa i 
gwarantuje rzeczywistość, w ten sposób w jaki wszyscy inni 
producenci określają i gwarantują odpowiednie dlań produkty. 
I na odwrót - .''to, co nierzeczywiste, oznacza wszystko to, 

I czego rozum me kontroluje". Rozum wyprowadza swą raison 
d'etre z utrzymywania nieprzemakalną granicy oddzielającej 

I t~, co rze_czywiste - prawdziwy produkt, od tego, co 
I merzeczywiste - tego, co sfałszowane. Tak długo, jak 

utrz~muje się ścisłą konceptualną/praktyczną dystynkcję 

I pomiędzy rzecz~is_toś_cią i jej reprezentacją (czy to jako 
I ~adowalając~ os1ągmęc1e czy też jako zadanie na przyszłość) 

zadne byty me mogą być przyjmowane takimi jakie są, a nie 
I pr;y~mo~anie ich takimijakimi są, jest dokładnie sprawą życia 
I 1 s~1erc1. M~ to znaczenie najwyższej wagi, aby zauważyć 
I k~zdą_ o?robmę ~sz_ukaństwa, '_'dotrzeć do faktów samych", 

w1edz1ec dokładme Jak rzeczy się mają, ponieważ bycie różne 
I od tego, czym one wydają się być, może okazać się fatalne w 
I swy~h ko~sekwen~j ach. Roztropność nakazuje, aby 

P?deJ~ze~ac wszystkie byty o ukrywanie tak samo wiele jeśli 
I ?Ie więcej, Jako to, co ufa się, że sobą ujawniają. Stąd właśnie 

I 1mpera_tyw wykry~ani~ kłamstwa, testowania prawdy, 
obsesyjnego poszuk1wama dowodów i świadectw szczerości. 

derywacyjności, niższości, braku zaufania (typowego dla 
"Jedyme reprezentacji"). Nie musi być ona poddawana 
nadzorowi, umieszczana pod mikroskopem jako być może 
jedyni~ "z~ykły pozór". Wszystkie byty przywołują się 
nawzajem 1 są przywoływane. Łączą je raczej pętle niż linie 
proste. Przebadanie każdej trasy wymaga w ostateczności 
powrotu do punktu startowego. Po przebiegnięciu wielu dróg 
elementy znaczące wpadają na siebie. 

Można w sposób uzasadniony podejrzewać pozór w 
każdym akcie symulacji, jednakże po drugiej stronie ery 
nowoczesności byty już nie symulują. Symulacja, tak jak 
pozór, to terminy konotujące udawanie i zwodzenie. 
Zwodzenie z kolei przywołuje obecność "rzeczywistej 
rzeczy",ja~o że rzeczy najpierw muszą być "rzeczywiste", aby 
mogły by~ udawane lub źle reprezentowane. (Podejrzenie 
oszustwa Jest zawsze pośrednim przyznaniem solidności i 
niezwyciężoności prawdy, która- jak to zawsze ma się nadzieję 
- w końcu wyjdzie na wierzch). Innymi słowy - zmartwienie 
symulacj~ rodz~ się z uporczywości utrzymywania ścisłej 
dystynkCJI pomiędzy elementami znaczącymi i elementami 
znaczonymi. Jednakże dystynkcja taka nie istnieje, jeśli proces 
?a,d~wania znaczeń_ nie ~yskryminuje, a zatem i nie degraduje; 
Jesh b~~ _oznaczają się nawzajem jedynie w zamkniętym 
kręg.u, Jesh .P~~ces nada~ani~ znacze~ jest dwukierunkowy i 
wzajemny, Jesh wszystkie obiekty mają tę samą solidność lub 
też cierpią na ten sam brak solidności, jeśli wszystkie one 
za~nga_żo_wane są w ten sam nigdy nie kończący się ruch 
zmkama 1 ponownego pojawiania się. 

. In?ym sposobem wyrażenia tego wszystkiego jest 
pow1edzeme, że nowoczesny świat wyróżnia się swym 
zaabsorbowaniem poszukiwaniem znaczenia. Znaczenie nie 
jest tym, co widziane, nie jest tym, co jest widziane 
?ezpo.średnio, "od razu". Znaczenie może być uchwycone 
Jedyme poprz_ez p~szukiwanie relacji pomiędzy iluzyjnym 
pozorem a sohdną, Jeszcze ukrytą rzeczywistością. Znaczenie 
Jest twardym, aczkolwiek niewidzialnym rdzeniem, 
owiniętym ściśle w to, co przedstawia się zmysłom, to co 
może być widziane i słyszane: w element znaczący. Rdze~ ten 
może być odkryty i na powr?t odzyskany, jeśli złamie się 

skorupę tego, co znaczące. Swiat nowoczesny potrzebuje 
?et~kt~wów. ( ... ), (którzy) nigdy nie (ufają) rzeczom takimi 
Jak1m1 wydawały się one być, ( ... ). Z całym swym 
n?toryc~ny1:1 brakiem zaufania wobec pozorów detektyw( ... ) 
mgdy_ me bierze rze~zy lekko, jakkolwiek podejrzewa, iż są 
~:= m~~~dne zaufama. Mogą one stanowić fałszywy dowód, 
~1emmeJ Jed?ak są dowodem. Pozory kłamią, lecz powiedzieć, 
ze one kłamią, to potwierdzić istnienie prawdy. Brak zaufania 
wobec pozorów podtrzymuje niezachwiane zaufanie w 
"rzeczywiste rzeczy". Pozory, bez względu na to, jak bardzo 
mogą być.zwodnicze, sąjednak wyposażone w znaczenia. 

Swiat ponowoczesny wydaje się nie mieć głowy do 
Sherlocków Holmesów. Nie o to chodzi, że świat 

ponowoczesny godzi się żyć w pokoju z kłamstwem 

(mieszkańcy . tego_ świata oczywiście czuliby się poruszeni i 
reagowali gmewme oraz neurotycznie kiedykolwiek kłamstwo 
zwróciłoby ich uwagę), lecz o to, że wszystkie rzeczy, którym 
przyznano nieśmiertelność już przy ich urodzeniu, w 
os_ta~ecz_n~ści nie oznaczają niczego innego, jak tylko siebie. 
Nie 1stmeJe żaden rozdział pomiędzy rzeczami, które znaczą, i 
rz~czami,_ które_ są oznaczane. Dokładniej rzecz ujmując, 
kazdy ~a~1 roz'!.z:1~ł jest tylko chwilowy, zmienny i odwracalny. 
(.-); ?Ie 1stmeJe zadne "na zewnątrz" w grze znaków. Wciąż 
mow1my ~ elementach znaczących wyzutych z tego, co 
znaczone, Jako o elementach znaczących; a o znakach, które 
oznaczają tylko siebie i inne znaki im podobne - jako o 
"pozorach".( .. . ) 
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(dokończenie nastr. Jl) 

By~ są elei:nen~ami.znaczącymi - pozorami pływającymi po 
pow1erzchm sohdneJ rzeczywistości . Być może nie zawsze są 
one _zwodmcze, lecz zawsze są nieprzejrzyste. Potrzebny jest 
~ys1łek, aby usunąć tę ich nieprzejrzystość, aby „przedrzeć 
s1_ę" poprzez nie do godnej zaufania rzeczywistości, która się 
me zmienia, chociaż jej reprezentacje, oznaczenia, przejawy 
mogą się zmieniać i zmieniają się . Świat nieodwracalnych 
zdarzeń i rzeczywistości , różnych od ich reprezentacji , nie 
?1oże być i~nym światem jak tylko światem owładniętym ideą 
mterpretacJt. Rzeczy winny być sprawdzone pod kątem ich 
pozorności. Owo sprawdzanie nigdy się nie kończy. Trzeba 
„dostać się do rzeczywistej rzeczy" zawsze umieszczonej w 
pewnym oddalemu od swego znaku. Droga do "rzeczywistej 
rzeczy" .wydaje s!ę nigdy nie kończyć, ponieważ istnieje 
zawsze mna głębia poniżej tej już osiągniętej . To, na co r - - - - - - - - - - -
ws~azuj.e element znaczący, okazuje się przy bliższym I OGŁOSZENIADROBNE 

_I 

weJrzemu_ w sprawę j~dynie innym elementem znaczącym. I (kontakt z ogłoszeniodawcami jedynie przez 
Rozpaczliwa sytuacja. Rozum, który skłania się ku redakcję) 
zamknięciu, sfinalizowaniu, zakończeniu, staje w obliczu I 
śmiertelnego niebezpieczeństwa nieograniczonej semiosis. I * Za drobną opłatą odróżniam fikcję od 
Dokładniej rzecz ujmując, nie może on czynić nic innego, jak rzeczywistości, jawę od snu, falsyfikat od 
tylko postrzegać nieograniczoną semiosis - semiotyczne I oryginału. 
?ryfowanie, które nigdy nie zawinie do żadnego stałego portu, I * Tworzenie rzeczywistości na miarę. 
pko pewne śmiertelne niebezpieczeństwo. 

Po drugiej stronie ery nowoczesnej wydaje się nie I * Transport pomiędzy rzeczywistością, hiper-
istnieć ~ad_na wyraźna dystynkcja pomiędzy egzystencją I rzeczywistością i rzeczywistością wirtualną. 
solidn~ 1 miękką, trwałą i zwodniczą, bardziej i mniej godną I- Tanio! 
zaufama. Wszystko to, co jest, podziela tę samą modalność - - -
k~ótko_-t_rwałości , która w każdej chwili, z powodów I Z cyklu: CYTAT NA DZIŚ I NA JUTRO 
memozhwych do określenia z góry, może przejąć wszystkie 
pułap~i trwałości . Dlatego też temu, co widziane i słyszane, nie I 
musi się ufać (me można temu, realistycznie rzecz ujmując, nie I 
ufać?) . Sposób istnienia tego, co się mówi, nie jest niższy I 
względem sposobu istnienia tego o czym się mówi, zaś jakaś 
reprezentacja, która nie jest derywacyjną, podporządkowaną I 
wersją tego, co jest reprezentowane, nie jest już reprezentacją I 
noszącą na sobie piętno swej wcześniejszej hańby 

I 

Skoro udałeś się w drogę, chcesz być Tezeuszem i 
zabić Minotaura, musisz przestać zanadto cenić 
b~zpiec~eństwo i musisz być przygotowany na to, że 
mgdy me wyjdziesz z labiryntu.( ... ) Dopóki prawdy 
s~ukać będą ludzie prowadzący osiadły tryb życia, 
me zostanie zerwanej abłko z drzewa poznania. 

Lew Szestow "Apoteoza nieoczywistości" 
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Peter L. Berger 

CZ ŁOWIEK ZACHODU : 
WYZWOLENIE I SAMOTNOŚĆ 

U progu epoki nowożytnej spotykamy 
samotną postać, odbywającą dziwaczną podróż. To 
Don Kichot jadący przez ponury i nieurodzajny 
kra jobraz (k rajo br a z monot e isty cz ny, 
przypominający inne pustynie, gdzie dziwne głosy 
przemawiają do innych samotnych ludzi). 

Badacze literatury mogą wciąż spierać się o to, 
czy Don Kichot był os tatnim człowiek i em 

średniowiecza, czy też pierwszą postacią czasów 
nowożytnych. Mamy prawo postrzegać go w tej 
podwójnej tożsamości oraz jako prototyp osobowości 

zachodniej. W swych subiektywnych nonnach i 
motywacjach Don Kichot reprezentował oczywiście 
świat średniowieczny, który w szybkim tempie stawał 

s ię nie do przyjęcia . Zarazem j ednak był on 
zapowiedzią tych wszystkich samotnych postaci, które 
zrodziły świat nowożytny większość z nich to rycerze o 
smutnych obliczach, zdobywcy królestw przestrzeni i 
umysłu , badacze i wynalazcy - a wszystkie szalone w 
oczach swych współczesnych (nieliczni na tyle 
szczęśliwi, że mieli u swego boku drepczącego Sancho 
Pansę) . Powiedzieć jednak, że Don Kichot j est 
obłąkany, oznacza patrzeć nań z zewnątrz. W 
donkiszotowskim świecie zamiary j ego wcale nie są 
szalone. Są one raczej aktami posłuszeństwa wobec 
głosu, który mówi tylko do niego ( ... ). Dla siebie 
samego Don Kichot nie j est obłąkany ( .. . ). A jednak 
wiemy, że Don Kichot jest smutny. Smutek ten to owoc 
jego sytuacji: jest niezmiernie wolny i straszliwie 
samotny. I właśnie to nierozdzielne połączenie 

wyzwolenia i samotności czyni z Don Kichota prototyp 
osobowości Zachodu. 

( ... ) Centralnym elementem tej zachodniej 
odrębności jest - uważam - autonomiczna j ednostka, 
zarówno jako pojęcie, co jako rzeczywistość ludzkiego 
doświadczenia. ( ... ) Powinniśmy pamiętać, że n i e 
mówimy tu jedynie o "idei". ( ... ) Nie jest tak, iż po 
prostu pewni ludzie (filozofowie, poeci, teoretycy 
prawa) myśleli o jednostce jako autonomicznym 
podmiocie: znacznie więcej ludzi doświadcza siebie 
samych i innych jako jednostek autonomicznych. 
Doświadczenie to wyraża się w rozmaitych 
instytucjach, których z kolei doświadczamy jako 
obiektywnej rzeczywistości istniejącej poza umysłem 
jednost k i. Przet o j ednostka auto n omiczna, 
doświadczająca tak psychologicznej jak społecznej 

rzeczywistości jest czymś znacznie więcej niż "ideą" 
(chociaż jest nią również) . Mówiąc zwyczajnie, 
j ednostka może zapomnieć o jakiejś idei lub ją 
zlekceważyć; nie może natomiast tego uczynić ze 
strukturą instytucjonalną swego społeczeństwa. 

Oto kilka twierdzeń próbujących wstępnie 

określ ić ideę i doświadczenie związane z wyrażeniem 

jednostka autonomiczna. 
1) Jestem unikalny, ponad i poza wszelkimi 

cechami, jakie posiadam wspólnie z innymi, nawet tymi, 
do których najpełniej przynależę. Stwierdzenie to 
wyraża przypuszczalnie podstawowe doświadczenie 
jednostki autonomicznej wobec, a w razie potrzeby 
przeciwko wszelkiej możliwej identyfikacji zbiorowej . 
Jest to stwierdzenie zarazem ontologiczne i etyczne. 
Ontologiczne, bowiem głosi, że wyjątkowość jednostki 
stanowi jej zasadniczą rzeczywistość; etyczne, gdyż 
zakłada, że wyjątkowość ta powinna być uznana przez 
wszystkich innych. Stanowi ono zatem zasadnicze 
założen i e każdego (zachodniego) twierdzenia 
dotyczącego praw j ednostki wobec wspólnoty. 

2)Posiadam zdolność działania w taki sposób. 
że to ja i tylko ja sam decyduję o moich czynach. 
Mówiąc prościej: Posiadam wewnętrzną zdolność do 
bycia wolnym. Jest to teza helleńska par excellence. l 
ona także ma swój aspekt ontologiczny i etyczny: 
głoszę moją wolność jako rzeczywistość mojej istoty, a 
zarazem domagam się prawa moralnego wyrażania tej 

JAWA CZY SEN - gazeta codzienna 

rzeczywistości w działaniu. (Historycznie biorąc, 

twierdzenie, iż moje własne żądanie wolności musi się 

nieuchronnie upowszechnić, przyszło znacznie 
później: jeśli domagam się wolności dla siebie, muszę 
przyznać tę samą wolność wszystkim ludziom.) 

3) Jestem odpowiedzialny za swoje czyny. Nie 
j estem odpowiedzialny za czyny innych; nikt poza mną 
nie j est odpowiedzialny za moje czyny. Stwierdzenie to 
ma głównie charakter etyczny. Jego korzenie są 

jednocześnie helleńskie i biblijne. W obu przypadkach 
wywołało ono rewolucję moralną. Wyzwala bowiem 
ludzi z niewoli moralnej tak w teraźniejszości (na 
przykład odpowiedzialność zbiorowa) jak wobec 
przeszłości (obciążenie rachunkami moralnymi 
własnych przodków). 

4) Najbardziej rzeczywiste jest dla mnie to, 
czym j estem w sobie samym sam dla siebie i na 
podstawie tej tylko rzeczywistości mogę odtworzyć w 
moim umyśle rzeczywistość świata. Stwierdzenie to, w 
przeciwieństwie do poprzednich, jest bardziej typowe 
dla czasów nowożytnych. Dotyka ono istoty tego, co w 
nowożytnej myśli zachodniej, od rewolucji 
kartezjańskiej w filozofii po narodziny powieści i 
pojawienie się nowoczesnej psychologii, nazwane 
zostało „zwrotem ku podmiotowi" . Ponad wszystko 
jest to twierdzenie epistemologiczne, które wszakże 
miało rozległe kons e kwe ncje w s p os obie 
doświadczania zarówno własnego ja, co i świata. 

5) Bez względu na prawa, które mogę posiadać 
jako członek wspólnoty, mam także prawa 
przysługujące mi jako unikalnej osobie; prawa te 
należy afirmować - jeśli to konieczne - nawet wbrew 
własnej wspólnocie. Także i to twierdzenie w swej 
dojrzałej postaci ma w zasadzie charakter nowoczesny. 
Tkwi ono w sercu tradycji demokratycznej - pod 
względem filozoficznym, politycznym i prawnym; 
potwierdza prawa jednostki do odmienności, nie zaś do 
podporządkowania i to nie tylko w zapatrywaniach(. .. ), 
lecz i w czynach. 

6) Jestem zdolny wybierać moje życie, mój 
świat i wreszcie moje własne ja i domagam się prawa do 
realizacji tej zdolności. I to stwierdzenie ma różne 
korzenie, ale można by je nazwać amerykańskim par 
excellence (Ameryka jako szczególny przypadek 
zachodniej nowoczesności). Odnosi się ono do czegoś 
znacznie więcej niż potoczne pojęcie self-made man 
(człowieka zawdzięczającego wszystko samemu 
sobie), chociaż i do niego także. Oznacza, że jednostka 
może, i ( ... )powinna, rozstrzygać o tym jak ma żyć, w 
co wierzyć, a ostatecznie kim być. Jest to najbardziej 
radykalny, zaiste p rometejski, etap rozwoju 
zachodniego indywidualizmu. 

Są to stwierdzenia wstępne, ani ostateczne, ani 
też jedyn e. S tanowią punkty o rien tac yjne 
empirycznego zjawiska ( ... ). Ważnym skutkiem tej 
refleksji jest nadanie konkretnej treści naszej intuicj i, i ż 

osobowość zachodnia ma cechy szczególne. I o każdym 
z powyższych stwierdzeń można powiedzieć, że odcina 
j ednostkę od jej tła zbiorowego, czyniąc ją zarazem 
bardziej wolną i bardziej samotną. Istotnie, sama wizja 
jednostki jest tu coraz bardziej wizją samotności 
j ednostka ma być ostatecznie uznana i sądzona w swej 
niepowtarzalnej rzeczywistości. Jednostk~ ta, wedle 
słów Pawła Apostoła, nie jest ani Zydem ani 
poganinem , ani niewolnikiem ani człowiekiem 
wolnym, ani mężczyzną ani kobietą - lub mówiąc 
dokładniej, gdy on (czy ona) są tym lub tamtym, jest to 
przypadkowym rezultatem urodzenia i życiorysu, nie 
si ęgającym ens realissimum niepowtarzalnośc i 

jednostki ukrytej w nich wszystkich. ( ... ) Stąd ( ... ) 
niedaleko do nowoczesnego twierdzenia o jednostce, 
która posiada niezbywalne prawa dzięki swej 
niepowtarzalności - "bez względu na rasę, kolor skóry, 
czy wyznanie" - do której dodana została pewna liczba 
"przypadkowych odmienności" takich jak narodowość, 
płeć, skłonności seksualne, wiek czy niezdolność 

fizyczna lub umysłowa. Wszystko to prowadzi do 
wyzwolenia, pojmowanego coraz pełniej( ... ). 

( ... ) Powróćmy raz jeszcze do Don Kichota. 
Porusza nas samotność i kruchość tej postaci. W 

I 
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powieści Cervantesa historia kończy się, gdy Don 
Kichot rezygnuje ze swej obłąkanej pogoni za 
niemożliwym wyzwoleniem. Powraca na łono 
wspólnoty, zawsze gotów przyjąć błędnych rycerzy 
mówiąc: Niech Bóg wam przebaczy, przyjaciele, 
bowiem zrabowaliście mi moją najsłodsza egzystencję i 
najbardziej zachwycającą wizję, jaką człowiek 

kiedykolwiek ujrzał i posiadał. Teraz faktycznie wiem 
tanowczo, ze przyjemności tego życia mijająjak cień i 

sen. Spójrzmy na Don Kichota jako na metaforę 
wolności, a na słowa te jak na przejmujący opis 
możliwości autonomii indywidualnej w świecie. 

Na każdym poziomie, na którym staramy si ę 

zrozumieć ten problem, uderza nas nietrwałość 

autonomii indywidualnej czy też kruchość wolności. 
Historycznie biorąc, jakże łatwo j est dostrzec 
przypadki, od których zależy jej pojawienie się i 
przetrwanie. ( ... ) Jedną z najbardziej niemądrych myśli 

współczesnych jest przekonanie, iż z ideami nie można 
walczyć bronią. Otóż można i wciąż na nowo w historii 
nie tylko idee, ale całe sfery ludzkiego doświadczen ia 

powiązane z tymi ideami są niszczone brutalną 

przemocą. (. .. ) 
Nie trzeba dodawać, że ta sama nietrwałość, w 

najbardziej konkretnym sensie empirycznym, odnosi 
s i ę do autonomii indywidualnej i stni ejącej w 
konkretnych społeczeństwach. Zmieńmy strukturę 

instytucjonalną trochę tu, trochę tam, a niebawem 
realizacja a u tonomii in dywidualnej j a ko 
doświadczenia - i w końcu jako idei - stanie się 
niemożliwa. Spoglądając na świat dzisiejszy, n ie jest z 
pewnośc ią fantazją obawa, że wolność może 

"przeminąć jako cień i sen" . 

Z cyklu: 
Reporter zanotował, 
CO RICHARD RORTYPOWIEDZIAŁ 

I (podkreślenia pochodzą ?d Redakcji).. . . . . 
( .. . ) Myśl o wprowadzeniu demokraCJ I raczej s1łąmz 

I perswazją, o zmuszeniu mężczyzn i kobiet do bycia 
I wolnymi jest wewnętrznie sprzeczna. N ie m a j ednak 
I takiej sprzeczności w przekonaniu, że można ich 
I skłonić do bycia wolnymi perswazją. Jeśli my, 
I fi lozofowie, wciąż m am y jakąś funkcję do 

spełnien ia, to j est nią ten właśnie rodzaj 
I przekonywania. Kiedyś, gdy więcej niż teraz 
I myśle liśmy o wieczności , a mniej o przyszłości, 

określaliśmy s iebie sługami prawdy. Od jakiegoś 

czasu j ednak mniej mówimy o prawdzie, a więcej o 
wiarygodności, mniej o oddaniu władzy prawdzie, 
więcej zaś o tym, j ak zapewnić uczciwość tej 
drugiej . Uważam, że jest to przesunięcie zdrowe. 
Prawda jest wieczna i niezmienna, bardzo trudno 
jednak jest być pewnym, że się ją posiada. 
Wiarygodność, podobnie jak wolność, jest czymś 

doczesnym, przygodnym i kruchym, zawsze 
jednak można rozpoznać, czy się ją posiada, czy 
nie. W rzeczy samej, wolność, j aką najbardziej 
cenimy, to wolność bycia wobec siebie szczerym 
bez obawy przed karą z tego powodu. ( ... ) 

( ... ) (Trzeba) podkreślać, że zarówno możliwość 

ponownego opisu, j ak nieredukowalność nie są 

czymś wys z ukan y m. Ponowne op isani e 
czegokolwiek w terminach nieredukowa lnych do 
poprzedniego opisu i nie dających się poprzez n ie 
zdefiniować, nigdy n ie przedstawia większych 

trudności. (Należy) także podkreślać, że nie istnieje 
nic takiego, jak rzecz sama w sobie, pozbawiona 
opisu, uniezależniona od wszelkiego użycia, j akie 
przeznaczyłby dla niej człowiek. Korzyść z 
podkreślania tych dwóch rzeczy polega na tym, że 
każdy dualizm, któr y ktoś chce przekroczyć, 
każdy podział, który ktoś chce zniwelować, 

można potraktować tak, by wyglądał on tylko jak 
różnica pomiędzy dwoma zbiorami opisów tego 
samego zestawu rzeczy.( ... ) 


