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chcê tu w³¹czaæ siê w spory i warto�ciuj¹ce s¹dy krytyków na temat tej powie�ci, wszak
ocenianie jej nie jest moim zadaniem. Podzielam entuzjazm badaczki uwiedzionej ca³ko-
wicie pisaniem Mas³owskiej i jednocze�nie rozumiem, ¿e pokazuj¹c przemiany ewolucyj-
ne powie�ci jako gatunku chcia³a Mitosek wskazaæ równie¿ wp³yw tendencji postmoder-
nistycznych na literaturê. Mam jednak du¿e w¹tpliwo�ci, czy egzemplifikowanie literac-
kiego postmodernizmu za pomoc¹ utworu Mas³owskiej jest uzasadnione. Jego nowatorski
charakter, który zosta³ w koñcu dostrze¿ony, nie wymaga w ogóle kwalifikatora w postaci
okre�lenia �powie�æ postmodernistyczna� (w ten sposób mo¿na temu utworowi bardziej
zaszkodziæ, ni¿ wzmocniæ jego znaczenie). W oparciu o teksty Donalda Barthelme, Ihaba
Hassana i Briana McHale�a badaczka tworzy listê wyznaczników powie�ci postmoderni-
stycznej (s. 346): niepewno�æ ontologiczna (zatarcie granic miêdzy rzeczywisto�ci¹ a fik-
cj¹), niestabilny obraz �wiata, niezborno�æ i niejednorodno�æ podmiotu mówi¹cego, poka-
zywanie marginesów rzeczywisto�ci. Czy to jednak wystarcza, aby Wojnê polsko-rusk¹
uj¹æ w sztywne ramy �powie�ci postmodernistycznej�? Skoro ju¿ nale¿a³o uwzglêdniæ tu
dzie³o z tego krêgu ideowego, to mo¿e warto by³o siêgn¹æ po jaki� bardziej wyrazisty
przyk³ad, który przecie¿ nie musia³ byæ zaczerpniêty z literatury polskiej.

Analizy i wynikaj¹ce z nich interpretacje s¹ w omawianym tomie po³¹czone w kohe-
rentn¹ i p³ynn¹ ca³o�æ. Autorka rozszyfrowuje wybrane przez siebie powie�ci skrupulatnie
i rzetelnie, a swoje wywody podbudowuje � do czego zreszt¹ od lat przyzwyczajeni s¹
czytelnicy jej ksi¹¿ek � bogatym, erudycyjnym aparatem teoretycznoliterackim. Praca Zofii
Mitosek wnosi wiele cennych uwag, wa¿nych szczególnie w badaniach genologicznych
nad wspó³czesn¹ powie�ci¹, wskazuje miejsca zwrotów istotnych dla rozwoju tego gatun-
ku, przede wszystkim za� ods³ania przed czytelnikiem ró¿norodne modele i sposoby lek-
tury tekstów powie�ciowych, wielokrotnie prowadz¹ce do zaskakuj¹cych wniosków inter-
pretacyjnych.

Adam Dziadek

M a c i e j  M i c h a l s k i, DYSKURS, APOKRYF, PARABOLA. STRATEGIE FI-
LOZOFOWANIA W PROZIE WSPÓ£CZESNEJ. (Recenzent: Ryszard Nycz). Gdañsk
2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 240.

Temat ksi¹¿ki Macieja Michalskiego wyznaczony zosta³ z teoretycznoliterack¹ pow�ci¹g-
liwo�ci¹. Analizowane w niej utwory kipi¹ sensami, namiêtno�ciami i kontekstami, jednak
autorowi � zaznacza to kilkakrotnie � nie o �zawarto�æ problemow¹� (s. 13), lecz o poetykê
omawianych tekstów chodzi. Jednym z jego najwa¿niejszych za³o¿eñ jest metodologiczne
ograniczenie: �zanim spróbujemy dotrzeæ do tego, o czym literatura traktuje, jakie problemy
filozoficzne porusza, musimy okre�liæ, jak tego dokonuje, jak literacko�æ kszta³tuje refle-
ksjê, jak wp³ywa na filozoficzno�æ� (s. 10). Wobec mnogo�ci wspó³czesnej filozofuj¹cej
prozy Michalski dobiera materia³ g³ównie z twórczo�ci Karola Ludwika Koniñskiego, Hen-
ryka Elzenberga, Stanis³awa Brzozowskiego, Boles³awa Miciñskiego, Stanis³awa Lema,
Leszka Ko³akowskiego i Stefana Themersona, rzadziej siêga po eseje Zbigniewa Herberta
i opowiadania Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Brak zainteresowania dla �autorów naj-
bardziej eksponowanych pod tym wzglêdem, czyli Witkacego i Gombrowicza� (s. 11),
usprawiedliwia, po pierwsze, chêci¹ udowodnienia, ¿e proza filozofuj¹ca to �¿ywy i ob-
szerny nurt w naszej literaturze�, po drugie, zamiarem przedstawienia �zjawisk byæ mo¿e
mniej znanych i omówionych, a wartych uwagi� (s. 11).

Z wielu strategii my�lenia literatur¹ Michalski wybiera trzy: dyskursywn¹, parabo-
liczn¹ i apokryficzn¹. Strategia dyskursywna, najczêstsza w dziennikach, esejach, afory-
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zmach, wszelkiego rodzaju zapiskach i komentarzach, jest podporz¹dkowana odmianie
paktu referencjalnego � umowie o bezpo�rednim zapisie my�li. Zredukowaniu ulega w jej
obrêbie fikcja literacka, wyeksponowana zostaje natomiast rola analizuj¹cego i rozwa¿a-
j¹cego podmiotu, który szuka adekwatnych form ekspresji. Od dyskursu naukowego ró¿ni
j¹ znaczna swoboda w kszta³towaniu wywodu. Przyk³ady, po które siêga Michalski, to
notatniki Koniñskiego, K³opot z istnieniem Elzenberga i Pamiêtnik Brzozowskiego. Szcze-
gó³owa charakterystyka tych utworów dotyczy: �ladów podmiotu, ironii, teatru mowy,
metaforyzacji, eseistyczno�ci, aforyzmów, egzemplifikacji, figur refleksji. Warto zazna-
czyæ, ¿e rozdzia³ o dyskursie jest najlepsz¹ (wartko, sprawnie, jasno, pomys³owo, przeko-
nuj¹co napisan¹) parti¹ rozprawy. Strategiê paraboliczn¹ wyró¿nia autor na podstawie trzech
cech: kreacji fikcyjnego �wiata, dwóch poziomów znaczeñ i � wreszcie � wieloznaczno-
�ci, niekonkluzywno�ci. Omawia je w oparciu o m.in. Straszny czwartek w domu pastora
Koniñskiego, bajki Lema i Ko³akowskiego, Wyk³ad profesora Mmaa Themersona oraz
opowiadania Mro¿ka, skupiaj¹c siê zw³aszcza na parabolicznym �wiecie przedstawionym,
rodzajach form parabolicznych, niektórych kategoriach estetycznych konstytuuj¹cych stra-
tegiê (tragizm, groteska i komizm). O ostatniej z prezentowanych przez Michalskiego stra-
tegii literackiego filozofowania bêdzie jeszcze mowa, tymczasem zasygnalizujmy tylko,
¿e apokryf sprowadza siê tu do parodii wzorca, reinterpretacji, modyfikacji, uzupe³nie-
nia �okre�lonych tre�ci kultury, tekstów i wyobra¿eñ, utrwalonych znaczeñ � kanonów�
(s. 45), zale¿y od kompetencji czytelnika i ma proweniencjê retoryczn¹ jako narzêdzie
�mistrzów podejrzeñ� (s. 46) dekonstruuj¹cych powszechne wyobra¿enia.

Ju¿ to pobie¿ne wyliczenie poruszonych w ksi¹¿ce zagadnieñ daje pojêcie o zasiêgu
i stopniu skomplikowania problemu, którego na�wietlenia podj¹³ siê Michalski. Mimo kilku
opracowañ teoretycznych i partykularnych polska proza filozofuj¹ca to obszar wci¹¿ nie
opisany ze wzglêdu na rozleg³o�æ i trudno�æ tematu w³a�nie. Próba uporz¹dkowania k³opo-
tliwej materii zas³uguje na uznanie. Tak ambitnie zakrojony projekt wymaga szerokich kom-
petencji i autorowi nie mo¿na ich odmówiæ. Pomimo to niew¹tpliwe zalety � ró¿norodno�æ
i skrupulatno�æ bibliograficzna � obracaj¹ siê w pewnym sensie przeciwko niemu. Poten-
cjalny szkic monograficzny pozostaje zaledwie wstêpnym rekonesansem, wiêcej k³opotli-
wych zagadnieñ ujawnia, ni¿ rozstrzyga. Czê�æ z nich Michalski zaledwie sygnalizuje,
podczas gdy poruszanie innych wydaje siê zbêdne, bo wynika z niefortunnych za³o¿eñ.

Wiele o tym, jak obiecuj¹ce w³a�ciwo�ci jego dysertacji staj¹ siê niedostatkami, mówi
sposób, w jaki autor stosuje przypisy. Z konieczno�ci stale pos³uguje siê wieloznacznymi
pojêciami (�dyskurs�, �strategia�, �ironia�, �parodia�, �parabola�, �esej�), które wprowa-
dza, zestawiaj¹c ca³¹ podstawow¹ literaturê przedmiotu. Pedanteria owa okazuje siê
w znacznej mierze afunkcjonalna, tote¿ du¿a czê�æ ksi¹¿ki Michalskiego ma charakter
sprawozdania z poprawnie przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej. Teoretycznoliterac-
kie asekuranctwo (ci¹g³e usprawiedliwienia w najzwyklejszych kwestiach) daje efekt prze-
ciwny do zamierzonego: im wiêcej zbêdnych u�ci�leñ i obwarowañ, tym mniej przekonuj¹-
cy tok rozprawy. Poza tym nat³ok rekapitulacji, definicji, za³o¿eñ teoretycznych i szczegó³o-
wych spostrze¿eñ sprawia, ¿e wywód rozpada siê na ci¹g mniej lub bardziej rozbudowanych
uwag o niejasnej funkcji. W g¹szczu pomniejszych analiz brak g³ównego szlaku, którego nie
traciliby�my z oczu nawet w ferworze najbardziej drobiazgowych roztrz¹sañ, brak przewod-
niej my�li, która motywowa³aby i scala³a kolejne rozbiory badacza, czyni³a je argumentami,
dowodami, przyk³adami. S³owem, warto by nad ¿ywio³em literaturoznawczego opisu zbu-
dowaæ tu jak¹� ogarniaj¹c¹ go i przekraczaj¹c¹ interpretacjê, pokusiæ siê o próbê ogólnej,
dynamicznej charakterystyki wspó³czesnej prozy filozofuj¹cej, po�wiêciæ trochê miejsca
rezultatom przemieszania filozofii i literatury, sformu³owaæ wnioski z niego wynikaj¹ce.

Podstawowe pytania ksi¹¿ki to: �Co powoduje filozofami siêgaj¹cymi po konwencje
literackie?� oraz �Jak filozofia i literatura zmieniaj¹ siê pod swoim wp³ywem?� Michalski
udziela na nie odpowiedzi zdawkowej i niedostatecznej. Literatura � wyja�nia � staje siê
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w XX wieku sposobem filozofowania, poniewa¿ filozofia wspó³czesna szuka �nowych,
jak dot¹d obcych sobie form wyrazu�, a wynika to z poczucia niewystarczalno�ci dyskur-
su filozofii �przy wyra¿aniu niektórych tre�ci� (s. 111). Ju¿ w tym krótkim uzasadnieniu
dziwi¹ przynajmniej dwa stwierdzenia (zw³aszcza ¿e pozostaj¹ one w sprzeczno�ci z in-
nymi czê�ciami rozwa¿añ autora). Nieoczekiwane jest przekonanie o wyj¹tkowo�ci wspó³-
czesnych zwi¹zków filozoficzno-literackich, skoro na wstêpie mowa jest o wspólnych
korzeniach obu dziedzin, a potem wielokrotnie w ró¿nych miejscach ksi¹¿ki pojawiaj¹ siê
kapitalne przyk³ady zaczerpniête z historii literatury filozofuj¹cej / filozofii literackiej (s¹
w�ród nich dialogi Platona, Wyznania Augustyna, Kandyd Woltera � dorzuæmy metafory
Pascala, fabu³y Nietzschego i pseudonimy Kierkegaarda). Przede wszystkim za� zdumie-
wa sztywny podzia³ na �formy wyrazu� i �tre�æ�, który ma konsekwencje dla ca³o�ci dy-
sertacji, zawieraj¹cej g³ównie protokó³ owych literackich �form� wykorzystywanych przez
filozofów-pisarzy. Zmarginalizowane zostaj¹ natomiast kwestie zwi¹zane z �tre�ci¹� nie-
sion¹ wprost przez �formê�, z to¿samo�ci¹ literackich �rodków i celów i z osobliwo�ci¹
filozofii wpisanej w taki uk³ad komunikacyjny. S³usznie ucinaj¹c sprawê szczegó³o-
wej �filozoficznej wymowy� (s. 13) utworów, autor wylewa jednak dziecko z k¹piel¹.
Rekonstrukcja pogl¹dów ka¿dego z przywo³ywanych pisarzy filozoficznych (rzeczywi-
�cie bezcelowa) to nie to samo co przymiarka do (po¿¹danego w tych okoliczno�ciach)
rozpoznania wspólnego ideowego mianownika dokonywanych przez nich wyborów tak-
tycznych.

Pominiêcie mo¿liwo�ci wyci¹gniêcia tego rodzaju wniosków wydaje siê tym bardziej
niezrozumia³e, ¿e autor tu i ówdzie porusza zagadnienia zbli¿one. Zastanawiaj¹c siê, co
czyni literaturê atrakcyjn¹ dla filozofów, Michalski dochodzi np. do wniosku, ¿e decydu-
j¹cym aspektem jest �zawieszenie asercji� (s. 35), czyli w³a�ciwe tekstom literackim roz-
proszenie sensów. Sprowadza siê ono do odsuwania (czasem w nieskoñczono�æ) punktu,
w którym powinien skrystalizowaæ siê z ca³¹ powag¹ ostateczny s¹d o rzeczywisto�ci, co
osi¹gane jest na wiele szeroko omawianych przez Michalskiego sposobów: m.in. przez
komplikowanie relacji miêdzy poziomami nadawczymi, ironiê, paraboliczno�æ, metafo-
ryczno�æ, parodiê, apokryficzno�æ, a zw³aszcza prze³amywanie konwencji. Wieloznacz-
no�æ, nieoczywisto�æ literatury jest warto�ci¹ z punktu widzenia filozofii, gdy¿ �daje do
my�lenia� (s. 35), zapo�redniczenie, sproblematyzowanie referencji wywo³uje �dysonans
estetyczny w obrêbie horyzontu oczekiwañ czytelnika�, który owocuje �nie tylko metali-
terack¹ refleksj¹� (s. 41). Zatem filozofia wed³ug Michalskiego potrzebuje strategii lite-
rackich, �pragnie jednak wykroczyæ poza [...] warto�ci estetyczne� i pokonaæ w³a�ciwe
literaturze �zawieszenie istnienia rzeczywisto�ci, by w³a�nie ku niej pod¹¿yæ� (s. 35�36).
Przechodz¹c do porz¹dku nad wytworzon¹ w ten sposób sprzeczno�ci¹, badacz kieruje
nasz¹ uwagê na przypadki powi¹zañ miêdzy �literack¹ zabaw¹ a powag¹ sensu� (s. 149).
Tak siê sk³ada, ¿e raptem wszyscy chyba filozofowie-pisarze, których twórczo�æ jest przed-
miotem jego zainteresowania (a zw³aszcza Lem, Ko³akowski i Themerson), �zmagaj¹ siê
z tradycj¹ racjonalizmu, podwa¿aj¹c nadmierne aspiracje rozumu�, wykorzystuj¹c w tym
celu �humorystyczny efekt� wynikaj¹cy z jego aporii (s. 152). Najwa¿niejsza jest dla nich
�kwestia prawomocno�ci i wzglêdno�ci s¹dów� (s. 131), najskuteczniejsze za� narzêdzie
s³u¿¹ce do jej prezentacji to parodia filozoficzna definiowana tu jako o�mieszenie koncepcji
i postaw �wiatopogl¹dowych przez manipulowanie ich kontekstem. Taktyka owa ró¿ni siê,
zdaniem autora, od parodii literackiej tym, ¿e nie ma aspektu autoreferencji, mo¿e przekro-
czyæ swoje granice, �byæ czym� wiêcej ni¿ autoteliczn¹ wypowiedzi¹ kreuj¹c¹ fikcyjny �wiat
przedstawiony� (s. 191), nie musi poprzestawaæ jedynie na ludyczno�ci (s. 198) 

1. Za przy-
gotowanym przez Michalskiego zestawieniem cech filozofii (zorientowanie na tre�æ, refe-
rencjalno�æ oraz powaga) i literatury (forma, autonomia, ludyczno�æ) kryje siê wyra�na

1 Autoteliczno�æ literatury i jej ludyczno�æ to dla Michalskiego pojêcia niemal synonimiczne.
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presupozycja deprecjonuj¹ca ów drugi cz³on porównania 
2. Literatura w tym ujêciu jest, co

prawda, wykorzystywana i ceniona przez filozofiê, ale wy³¹cznie jako metoda osi¹gania
innych jako�ci. W dodatku � id¹c dalej tym tropem � stawk¹ ma byæ rzekomo mo¿liwo�æ
orzekania o �wiecie i cz³owieku popartego krytyk¹ zastanych �wiatopogl¹dów i jêzyków,
a wiêc de facto jako�ci, które s¹ dostêpne (wrêcz konstytutywne) tak¿e dla tradycyjnego
dyskursu filozoficznego. Motywacja proponowana przez Michalskiego przybiera kszta³t
(b³êdnego) ko³a, a ca³a awantura o literaturê filozofuj¹c¹ traci w jej �wietle logiczne uza-
sadnienie.

Nie istnieje jedna ahistoryczna koncepcja literatury ani jedna ahistoryczna koncepcja
filozofii. Nawet wspó³czesnej literaturze i filozofii przedstawia siê ró¿ne postulaty. ¯adna
z historycznych czy aktualnie funkcjonuj¹cych definicji tych dwóch dziedzin (w tym za³o-
¿enie ich roz³¹czno�ci) nie jest zatem oczywista. Zabieraj¹c siê do rozpatrywania sposo-
bów �filozofowania literatur¹�, nale¿a³oby wyra�nie zadekretowaæ swoje rozumienie tego,
co literackie, i tego, co filozoficzne. Michalski nie opowiada siê, niestety, za takim czy
innym rozwi¹zaniem i pozostawia swoje (niewyra�ne) przekonania domy�lno�ci czytelni-
ka. Zaniedbanie to jest tym bardziej zaskakuj¹ce, ¿e ksi¹¿kê otwiera zestawienie XX-wiecz-
nych ujêæ relacji miêdzy literatur¹ a filozofi¹ (od ró¿nicy do to¿samo�ci). Odtworzenie
brakuj¹cej deklaracji napotyka na pewn¹ przeszkodê. Rozdzia³ wstêpny koñczy, co praw-
da, niejasna sugestia metodologicznego kompromisu wyznaczonego ponad sporem teore-
tyków podnosz¹cych zasadnicz¹ odmienno�æ obu aktywno�ci z tymi, którzy sk³aniaj¹ siê
do ich ujednolicenia, ale wydaje siê, ¿e analitycznej praktyce autora patronuj¹ raczej ci
pierwsi. Przy zapowiedzi oscylacji miêdzy skrajnymi stanowiskami Michalski traktuje
filozofiê i literaturê zdecydowanie rozdzielnie i stabilnie.

Skoro ju¿ zostali�my zmuszeni do niewygodnego my�lenia w kategoriach genologicz-
nych konstant, mimo arbitralno�ci takiego postêpowania spróbujmy w miarê mo¿liwo�ci
pozostaæ przy podyktowanych przez autora regu³ach, a przy tym dora�nie wyznaczyæ (nie-
jako w jego imieniu) zakres obu dziedzin w sposób nieco bardziej efektywny. Lojalno�æ
wobec Michalskiego nak³ada na nas ograniczenia. Nie wolno nam np. wybraæ koncepcji
literatury rozumianej jako �problem filozoficzny� (ze wzglêdu na fikcjonalno�æ � wspóln¹
kategoriê wszystkich dyscyplin wiedzy o rzeczywisto�ci). Podaliby�my wtedy w w¹tpli-
wo�æ przedwstêpny warunek powstania omawianej ksi¹¿ki � zasadno�æ pytañ: �ile jest
filozofii w literaturze?� oraz �ile w filozofii jest literackiego sposobu wyra¿ania siê?�,
zasadno�æ kwestii przek³adu filozofii na literaturê, zasadno�æ pojmowania ich wzajemne-
go stosunku jako �sprawy �rodków wyrazu� 

3. Wskazany przez Michalskiego przedmiot
rozsypa³by siê nam w rêkach.

Problem wydaje siê tkwiæ w roz³¹cznym i statycznym pojmowaniu konfrontowanych
dziedzin, a tak¿e w bagatelizowaniu literackiego �zawieszenia asercji�. Filozofia i litera-
tura mieszaj¹ siê w ró¿nych konfiguracjach, wchodz¹ w skomplikowane interakcje, któ-
rych nie sposób przedstawiæ na prostym diagramie � wypada przeto mówiæ o nich obu
naraz, tymi samymi s³owami. Takim wspólnym s³owem mo¿e byæ zlekcewa¿ona przez
Michalskiego ludyczno�æ, skoro przyjmiemy szerszy zakres tego pojêcia i spróbujemy
wykorzystaæ je do obja�nienia paradoksu, który mo¿na � zaw³aszczaj¹c formu³ê Izaaka
Passiego � nazwaæ powag¹ �mieszno�ci. W ksi¹¿ce bu³garskiego badacza, na któr¹ powo-
³uje siê Michalski przy okazji minireferatu o parodii filozoficznej, wspólna sztuce i zaba-

2 Deprecjacja ta wydaje siê nie�wiadoma, zw³aszcza ¿e w pierwszym akapicie wstêpu autor
wyra¿a zadowolenie z faktu, i¿ �my�lenie [przedk³adaj¹ce filozofiê nad literaturê] na szczê�cie w znacznej
mierze nale¿y do przesz³o�ci� (s. 9). Tego rodzaju warto�ciowanie jest wiêc zmienne raczej w porz¹dku
paradygmatycznym ni¿, jak sugeruje Michalski, diachronicznym.

3 O literaturze jako problemie filozoficznym zob. T. K o m e n d a n t, �Rycerz, �mieræ i dia-
be³�. (Literatura ryciny Dürera i filozofia � dzi�). W zb.: Wypowied� literacka a wypowied� filozo-
ficzna. Red. M. G³owiñski, J. S³awiñski. Warszawa 1982, s. 113�114, 120.
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wie charakterystyczna dwoisto�æ perspektywy jest jedn¹ z najsilniej podkre�lanych zasad.
�Postawa zabawowa� � pisze Passi � polega na �wzniesieniu siê ponad rzeczy�, wówczas
�przyjmuje siê [je] jako prawdziwe i [...] rozumie siê ich nierzeczywisto�æ w tej samej
chwili, w której wierzy siê w ich prawdziwo�æ�, �cz³owiek [...] jest aktorem, a historia
scen¹� 

4. To proste stwierdzenie stanowi dobry punkt wyj�cia do prowizorycznego podsu-
mowania literackich zatrudnieñ filozofów. Otwiera mo¿liwo�æ, której Michalski (jakby
wbrew w³asnej bibliografii) nie wykorzysta³, przekonany o niskiej warto�ci ludycznych
aspektów literatury.

Nadrzêdnym pytaniem pomocniczym mog³oby byæ pytanie o podmiot dokonuj¹cy ka-
talogowanych przez Michalskiego zabiegów, który da siê chyba w przewa¿aj¹cej wiêkszo-
�ci przypadków rozpoznaæ jako podmiot bawi¹cy siê lub odgrywaj¹cy rozmaite role. W cen-
trum analiz powinien wiêc znale�æ siê ten, kto za tym wszystkim stoi � diarysta, eseista,
retor, parabolista, fabularyzator, parodysta, ironista, apokryfista. W³a�ciwo�ci przywo³ywa-
nych tekstów � takie jak ucieczka od mówienia serio zmieszana z przewrotn¹ powag¹, od-
wlekanie os¹du, niechêæ do pryncypialno�ci � przynosz¹ bowiem efekt podwójny: z jednej
strony, umo¿liwiaj¹ sprowadzenie do absurdu spetryfikowanych metod filozofowania, z dru-
giej � pozwalaj¹ unikn¹æ samozadowolenia krytyka dokonuj¹cego deprecjacji. Pierwszej
funkcji po�wiêca Michalski nieco miejsca, drug¹ przemilcza. Pisz¹c o bajkach Ko³akow-
skiego, podkre�la istnienie nadrzêdnego poziomu refleksji nad wzglêdno�ci¹ i w¹tpliw¹ pra-
womocno�ci¹ racjonalistycznych rozstrzygniêæ filozoficznych. Pisz¹c o Lema recenzjach
ksi¹¿ek nie istniej¹cych, stwierdza, ¿e kompromituj¹ one sformalizowane (szczególnie na-
ukowe) sposoby wyja�niania �wiata. Polemika z systemami filozoficznymi i krytyka filozo-
fii jako takiej nie wymaga jednak siêgniêcia po gatunki literackie. Je�li za tradycyjny cel
filozofii (wci¹¿ zmuszeni przez Michalskiego) uznajemy sformu³owanie ogólnych, logicz-
nych i systematycznych pogl¹dów na �wiat i cz³owieka przy wy¿szej �wiadomo�ci praw
obowi¹zuj¹cych w u¿ywanym jêzyku (dookre�lanie my�li, definiowanie pojêæ, spory z po-
przednikami, innowacja), literatura by³aby dla niej narzêdziem autoironii, strategi¹ zmierza-
j¹c¹ do podwa¿enia autorytetu polemisty i destruktora, s³u¿¹c¹ do wykazania niemo¿liwo�ci
filozofii. Przecz¹c Michalskiemu powiemy: parodia filozoficzna te¿ jest autoreferencjalna.

Filozof paraj¹cy siê fachem literackim jest wiêc filozofem �miej¹cym siê z siebie, to
osobnik, który kpi, gani, demistyfikuje, ale sam powstrzymuje siê od wydania wi¹¿¹cej
opinii. Kieruje nim duch przekory, pozwala sobie na przekonanie jedynie do aktualnego
konkretu, godzi siê wy³¹cznie na hipotetyczno�æ i bawi siê rol¹ mentora. Nie przypadkiem
wielu z interesuj¹cych Michalskiego autorów podwa¿a przedustawny racjonalistyczny rdzeñ
filozofii, uroszczenia rozumu, stabilno�æ i autonomiê podmiotu, trwa³e uporz¹dkowanie
rzeczywisto�ci. Ko³akowski w bajkach i opowie�ciach biblijnych oraz Lem w zbiorach
recenzji o nie istniej¹cych ksi¹¿kach czyni¹ z filozofowania maskaradê, zapobiegaj¹ ukon-
stytuowaniu siê rozpoznawalnej podmiotowo�ci poprzez przymierzanie i rozbrajanie roz-
maitych my�licielskich postaw. Michalski odnotowuje wprawdzie, ¿e Ko³akowski prze-
wrotnie mno¿y parodystyczne mora³y (s. 139), a Lem komplikuje i m¹ci relacje miêdzy
instancjami nadawczymi (s. 210�211) oraz degraduje koncepcje filozoficzne przez zesta-
wienie ich z innymi (s. 195)  

5 � ale nie wyci¹ga z tego dalej id¹cych wniosków. A s¹ to
dobre przyk³ady na to, jak podmiot utworów filozoficzno-literackich, o których mowa,
myli wiod¹ce doñ tropy, ¿ongluje dyskursami, stroni od moralizatorstwa, uchyla siê od
ostatecznego samookre�lenia.

4 I. P a s s i, Powaga �mieszno�ci. Prze³. K. M i n c z e w a - G o s p o d a r e k. Warszawa 1980,
s. 90, 93.

5 Do chwytu polegaj¹cego na spiêtrzeniu kilku s³ownikowo i metodologicznie ró¿nych paro-
dystycznych wyk³adni jednego problemu (tu: niechêci do ogrodnictwa) ucieka siê równie¿ L. K o-
³ a k o w s k i  w Ogólnej teorii nie-uprawiania ogrodu (w: 13 bajek z królestwa Lailonii dla du¿ych
i ma³ych oraz inne bajki. Warszawa 2003), o czym Michalski nie wspomina.
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Nie mo¿emy, oczywi�cie, prze�ledziæ tutaj wszystkich dokonywanych przez Michal-
skiego operacji interpretacyjnych. By jednak zdaæ sprawê z niektórych konsekwencji przy-
jêtego przezeñ rozdzia³u �tre�ci� i �formy�, �filozofii� i �literatury�, skupmy siê na jednej
z wielu pomieszczonych w ksi¹¿ce analiz, a nastêpnie na jednej spo�ród tytu³owych stra-
tegii, do której analiza ta przynale¿y. Niech bêdzie to Portret Kanta Boles³awa Miciñskie-
go zaliczony przez Michalskiego do apokryfów i nazwany esejem polemicznym �w sto-
sunku do estetyki Kanta� (s. 180). Oto jak ów esej przedstawia siê w jego interpretacji. Na
Portret Kanta sk³adaj¹ siê: dyskurs zawieraj¹cy polemikê i apokryficzna �narracja fikcjo-
nalna� o schy³ku ¿ycia filozofa, z uwagi na komplementarno�æ w stosunku do czê�ci dys-
kursywnej stanowi¹ca �formê exemplum�, czyli paraboli. Tekst jest �jawnie apokryficz-
ny�, dowodzi Michalski, gdy¿ �uzupe³nia ¿yciorys czy raczej portret filozofa o elementy
nieznane, zgodne z »heretyck¹« wzglêdem jego filozofii wersj¹ Miciñskiego�. Kanon sta-
nowi tu �dorobek Kanta�. Tekst jest apokryfem tak¿e z innego powodu � �eseista tworzy
w pewnym sensie autoapokryf�, przenosz¹c swoje wywody �w obrêb innej formy wyra-
zu�, tzn. transponuj¹c dyskurs w fikcjonalny �»heretycki« portret� (s. 181). Spo�ród in-
nych omawianych apokryfów wyró¿nia go, zdaniem Michalskiego, �wyra�na polemicz-
no�æ� dotycz¹ca w czê�ci wstêpnej pogl¹dów estetycznych Kanta, a pó�niej �zagadnieñ
bardziej osobistych�, które autor charakteryzuje s³owami Krzysztofa Koz³owskiego jako
niezgodno�æ �Kantowskiej struktury-wyobra¿enia o �wiecie z przejawami chaotycznej, ale
prawdziwej rzeczywisto�ci� 

6. �Si³a polemiki� polega tu na �podgl¹daniu� ¿ycia filozofa
(s. 206), wykazywaniu niespójno�ci jego pogl¹dów i ¿ycia, wybiegu tyle¿ �sugestywnym�,
co �nagannym�. Tradycyjnie apokryficzny ¿ywio³ biografii s³u¿y Miciñskiemu do ironicz-
nego podwa¿enia kanonu przy zachowaniu dlañ pe³nego szacunku (s. 207).

Przyjrzyjmy siê bli¿ej ustaleniom i komentarzom Michalskiego. Przede wszystkim
w¹tpliwa wydaje siê tak przez niego akcentowana polemiczna wymowa Portretu. Otwie-
raj¹cy esej sprzeciw wobec podzia³u na sztuki przestrzenne i czasowe wymierzony jest
w typologiê Lessingowsk¹ i pojawia siê jako introdukcja metodologiczna, nie za� meryto-
ryczna, no i z pewno�ci¹ nie stanowi bezpo�redniego nawi¹zania do teorii estetycznej sa-
mego Kanta. Natomiast dokonana w utworze krytyka kantyzmu, któr¹ Michalski nazywa
zdecydowanie polemiczn¹, ma w³a�ciwie charakter analityczny (by nie rzec: psychoanali-
tyczny � mowa wszak o tym, czego Kant próbowa³ nie dostrzegaæ, co przemilcza³). Miciñ-
ski, mimo ¿e od¿egnuje siê od dociekañ w kwestii psychologicznych uwarunkowañ zbu-
dowanego przez Kanta systemu (obawia siê dyskredytacji filozofii poddanej takiemu pro-
cederowi) 

7, sygnalizuje ostatecznie niektóre psychologiczne aspekty wpisanego w ów
system narzucanego rzeczywisto�ci ³adu. (Czê�æ dyskursywna jest przy tym wyt³umacze-
niem siê z czê�ci portretowej, nie � jak interpretuje Michalski � na odwrót.) Anegdotyczna
pedanteria królewieckiego my�liciela, jego beznamiêtne obej�cie, monotonny tryb ¿ycia,
mówi¹c wprost: �st³umiona psychonerwica� objawiaj¹ca siê �w maniakalnej obrzêdowo-
�ci codziennego ¿ycia, w dziwactwach i niez³omnych nawykach� (P 110), ulegaj¹ prze-
warto�ciowaniu i staj¹ siê w ujêciu Miciñskiego dowodem, ¿e �K a n t  s t w o r z y ³  s w o j e
¿ y c i e  j a k  d z i e ³ o  s z t u k i  [...], b i o r ¹ c  r o z u m  i   w o l ê  z a  p o d s t a w ê�
(P 95). Eseista przyjmuje przy tym, ¿e Kant to nasz bli�ni, ¿e jego d¹¿enia s¹ naszymi,
i zastanawia siê nad pokusami kantyzmu, nad jego trudnym do zbycia �uczuciowym� ba-
ga¿em, który stanowi rado�æ odkrycia, ¿e jeste�my �prawodawcami �wiata� (P 115). Kie-
dy wiêc Immanuel Kant w obliczu up³ywu czasu i zbli¿aj¹cej siê �mierci do�wiadcza w³a-
snej bezsi³y i chaosu nieprzewidywalnych zdarzeñ, jego program panowania nad rzeczy-

6 K. K o z ³ o w s k i, Podró¿e do piekie³. O eseistyce Boles³awa Miciñskiego. Poznañ 1996,
s. 114.

7 B. M i c i ñ s k i, Portret Kanta. W: Podró¿e do piekie³. I inne eseje. Wstêp A. M i c h n i k.
Kraków 1994, s. 111. Dalej wydanie to oznaczam skrótem P, liczba po skrócie wskazuje stronicê,
z której pochodzi przytoczenie.
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wisto�ci¹ okazuje siê po prostu nieskuteczny, a nie, jak chce Michalski, nies³uszny lub
b³êdny. Miciñski wcale go nie podwa¿a, lecz próbuje zrozumieæ. �ci�lej za� rzecz ujmuj¹c,
w równym stopniu pragnie zaprezentowaæ w³asn¹ metodê rozumienia, wypracowan¹ stra-
tegiê taktownego komentatora, który raczej przedstawia, ni¿ ocenia 

8. St¹d metaforyka ma-
larska, st¹d eksponowanie i tematyzowanie poczynañ zmierzaj¹cych do stworzenia por-
tretu filozofa. Rozdwojony (na �portrecistê� i �metodologa�), emfatyczny podmiot czyni
esej w du¿ej mierze popisem i metatekstem. W tym sensie Michalski myli siê równie¿ co
do sposobu, w jaki narrator Portretu Kanta postrzega swoj¹ rolê. Polemista musia³by byæ
zadufany i przem¹drza³y. Portrecista jest wyrozumia³y i uwa¿ny. Przesad¹ by³oby zapew-
ne dopatrywanie siê w jego intencjach ludyczno�ci, poniewa¿ zawart¹ w eseju jawnie �prze-
sadn¹�, �uporczyw¹� (P 110) kreacjê �ci�le podporz¹dkowuje on kryterium funkcjonalno-
�ci i k³adzie nacisk na jej trafno�æ 

9. Tym bardziej uderza spora domieszka nonszalancji
w jego sposobie filozofowania, w³a�ciwie uniewa¿niaj¹ca filozofiê �wiadomo�æ umowno-
�ci i okazjonalno�ci w³asnego postêpowania, rozmaicie przecie¿ uwarunkowanego (w tym
konwencjonalnie), zabawa �wiatem przedstawionym i skrupulatny wywód metodologicz-
ny zamiast rozstrzygniêæ �wiatopogl¹dowych, fikcjonalne przedstawienie i autotematyzm
zamiast wyrokowania.

Inne s³abe miejsce zaproponowanej przez Michalskiego interpretacji Portretu to do-
wodzenie apokryficzno�ci eseju. Rozci¹ganie definicji apokryfu wspó³czesnego do tego
stopnia, by zmie�ci³a siê w jej ramach fabularyzacja biograficzna 

10, czyni termin tak po-
jemnym, ¿e bezu¿ytecznym. Nie ma przecie¿ potrzeby szukania nowej nazwy dla zjawisk
ju¿ nazwanych i opisanych, takich jak fikcja w powie�ci biograficznej i historycznej, a kon-
cepcja trzeciej strategii filozofowania literatur¹ znacznie traci przez to na czytelno�ci i za-
sadno�ci. ¯eby temu zapobiec, nale¿a³oby ostro¿niej sformu³owaæ kryteria kwalifikacji
tekstu do kategorii apokryfów. W my�l regu³ daj¹cych siê ustaliæ na podstawie argumenta-
cji Michalskiego apokryfem jest nie tylko ka¿da biografia, ale równie¿ ka¿dy komentarz,
ka¿dy domys³, ka¿da próba omówienia jakiego� tekstu czy problemu zewnêtrznym wobec
niego jêzykiem, a tak¿e (bior¹c pod uwagê fragment o �autoapokryfie�) ka¿dy przek³ad
z jednego trybu mówienia literackiego na inny w ramach tej samej wypowiedzi (twórczo-
�ci jednego autora?). Wystarczy³oby stanowczo orzec choæby: nie ma apokryfu, je�li uzu-
pe³nieniom nie towarzyszy propozycja zabawy dokumentarno�ci¹ lub/i mistyfikacj¹ au-
torstwa 

11. Co nie oznacza, ¿e Portret Kanta nie jest apokryfem. Gra, któr¹ proponuje Mi-

  8 O eseju Miciñskiego jako �noweli filozoficznej�, w której zagadnienia filozoficzne s¹ �te-
matem artystycznym, a nie przedmiotem naukowym�, pisze G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i  (Por-
tret Kanta. W: Wyj�cia z milczenia. Warszawa 1993, s. 113).

  9 �Ambicj¹ tego szkicu by³a transpozycja pojêæ na wyobra¿enia� � deklaruje Miciñski, a na-
stêpnie wyk³ada szczegó³owo, pod jakimi wzglêdami jego esej przypomina obraz, który mo¿na ogarn¹æ
�jednym spojrzeniem� (zwiêz³o�æ, �nawroty kilku przewodnich motywów�, ramowa kompozycja,
�perseweracja tematów�, �gra �wiate³ i cieni�), przy czym przyznaje siê do niejakiego wyjaskrawie-
nia stylu i pyta retorycznie: �Ale jak¿e inaczej � chc¹c siê utrzymaæ w ramach za³o¿eñ � pokazaæ
zanik poczucia rzeczywisto�ci, który drêczy³ filozofa?� (P 110).

10 Tezê o apokryficznej naturze biografistyki (z niezrozumia³ych wzglêdów) podpiera Michal-
ski odsy³aczem do archaicznego has³a s³ownikowego u³o¿onego przez T. G ó r s k i e g o  (Apokryf.
�Zagadnienia Rodzajów Literackich� t. 1 〈1958〉, s. 194). �Najodpowiedniejsza� partia tego artyku³u
dotyczy autorów dawnych jarmarcznych apokryfów satyrycznych, publicystycznych i dydaktycz-
nych, którzy w³asne oceny wspó³czesnych wypadków wk³adali w usta �osób znanych z przesz³o�ci�
(zamieniaj¹c je tym samym w �proroctwa�), wykorzystywali �autorytet wspó³cze�nie ¿yj¹cej osobi-
sto�ci�, by przydaæ wagi swoim wywodom, albo opatrywali ¿yciorysy fantastycznymi prologami
b¹d� epilogami �poprzez swój »cudowny« charakter� pe³ni¹cymi �rolê porêczycieli s³uszno�ci tez
g³oszonych przez bohatera�.

11 Zwiêz³a i porêczna definicja strategii apokryficznej mog³aby np. uwzglêdniaæ (poza ¿arto-
bliw¹ dokumentarno�ci¹ lub/i mistyfikacj¹ autorstwa) wskazówkê w tytule b¹d� podtytule utworu
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ciñski, toczy siê wokó³ jego sprawstwa w opowie�ci o ostatnich latach ¿ycia filozofa. Po-
lega ono m.in. na wpisywaniu swojej fabu³y w luki cudzych tekstów, przeplataniu cytatów
ze �wiadectw epoki (w tym notatek samego bohatera) i w³asnych domys³ów, kontynuowa-
niu, dopowiadaniu cudzych zapisków, relacji i wspomnieñ. Miciñski igra z przekazami,
sugeruj¹c, ¿e �ci�le siê nimi kieruje, tymczasem przecie¿ rozwija je � co prawda, nie rewo-
lucyjnie � zgodnie z powziêt¹ interpretacj¹, co zrównuje status obu �róde³ opowiadania �
zmy�leniu udziela dokumentarno�ci, dokumenty zbli¿a do fikcji. Apokryfizacja odbywa
siê zarazem dyskretnie i ostentacyjnie � niepostrze¿enie i nieodwracalnie miesza �wiadec-
twa z fabularyzacj¹ nie po to, ¿eby oszukiwaæ, ale by wzbogaciæ arsena³ portrecisty.

Niestety, trzeba dodaæ, ¿e wiêkszo�æ dowodów na apokryficzno�æ w ksi¹¿ce Michal-
skiego przedstawia siê równie nieprzekonuj¹co. Z trzech tytu³owych strategii apokryficz-
n¹ pos³uguje siê autor najmniej biegle. Miast precyzowaæ, fetyszyzuje s³owa: �apokryf�,
�kanon�, �heretycki�, które z ka¿dym kolejnym przyk³adem coraz bardziej trac¹ na warto-
�ci. Apokryfy wspó³czesne to zbiór bardzo ró¿norodnych tekstów. Michalski w³a�ciwie
nigdzie nie daje ich wspólnej definicji czy chocia¿by wstêpnej typologii. Rozdzia³ rozpo-
czyna za to od pobie¿nej rekapitulacji wiadomo�ci o apokryfach dawnych, czym (nie po-
czyniwszy dobitnego rozró¿nienia miêdzy tradycyjnym a aktualnym znaczeniem pojêcia)
wprowadza dodatkowy zamêt. O bezradno�ci autora �wiadczy wysoka czêstotliwo�æ u¿y-
cia okre�leñ typu �specyficzny�, �szczególny�, �nieostry�, �dyskusyjny�, �ma³o wyrazi-
sty�, �s³abo wyró¿niaj¹cy siê�, �dyskusyjny�, �swoisty� i nadu¿ywanie cudzys³owu. Brak
precyzji sprawia, ¿e pojawiaj¹ce siê tu i ówdzie stwierdzenia ogólne s¹ zwykle oderwane,
niejasne, nic nie mówi¹ce o analizowanym utworze, zbyt szerokie lub zbyt w¹skie, trafne
tylko w niektórych przypadkach. W efekcie nie sposób na ogó³ zaj¹æ wobec nich jakiego-
kolwiek stanowiska. Wybierzmy losowo dla ilustracji tego zarzutu kilka z takich k³opotli-
wych sformu³owañ (zaznaczam, ¿e kontekst, z którego zosta³y wziête, niewiele pomaga
w ich zrozumieniu). Michalski pisze np., ¿e strategia apokryficzna mo¿e �wyra¿aæ siê�
w �szczególnej sk³onno�ci do cytowania, przywo³ywania wersji dalekich od »kanonicz-
nych«� (s. 45), ¿e �parodia filozoficzna, której »kanonicznym« przedmiotem jest filozo-
fia, zdaje siê zatem mie�ciæ w obrêbie zjawiska apokryficzno�ci. Parodia jako taka apo-
kryfem nie jest, co najwy¿ej apokryfem à rebours� (s. 167). I dalej: �Stosunek apokryfu
do kanonu jest tu [tj. w literaturze filozofuj¹cej] wypadkow¹ filozoficznego potencja³u
takiego odniesienia i poprzez namys³ mo¿e byæ weryfikowany�; �Apokryf, znajduj¹cy siê
w sta³ym napiêciu w stosunku do kanonu i wewnêtrznie dialogiczny, dynamiczny i ulega-
j¹cy sta³ej przemianie, jest jakby figur¹ hermeneutycznej interpretacji� (s. 170). I jeszcze:
�dla apokryfu filozofuj¹cego transpozycja apokryficzna stanowi racjê bytu� (s. 215�216).
Odbiorcy ksi¹¿ki Michalskiego doprawdy trudno nieraz odnale�æ siê w g¹szczu zagadko-
wych, wewnêtrznie sprzecznych lub tautologicznych zdañ, wyja�nieñ nieznanego przez
nieznane, point zbudowanych na zbêdnych metaforach i porównaniach 

12.
Gdy mimo wszystko czytelnik podejmie trud odtworzenia koncepcji apokryficzno�ci

filozoficznej prezentowanej w rozprawie Michalskiego, przypadnie mu decydowaæ o wa-
dze poszczególnych sk³adaj¹cych siê na ni¹ twierdzeñ. Pominie zapewne samobójcze uogól-
nienia: lekkomy�ln¹ diagnozê dominacji apokryfu w literaturze wspó³czesnej (s. 168), przy-
jêcie, i¿ �ka¿da interpretacja jest apokryfem, podobnie jak niemal ca³¹ literaturê mo¿na
uznaæ za apokryficzn¹ wobec mitów i Biblii� (s. 174), oraz stwierdzenie, ¿e �apokryficzny
i filozofuj¹cy charakter ma ka¿de odniesienie do tekstu filozoficznego, do znanych wy-
obra¿eñ i �wiatopogl¹dów, które nawi¹zuj¹ do tradycyjnych zagadnieñ filozofii. Zatem
ka¿d¹ aluzjê, ka¿de nawi¹zanie intertekstualne mo¿na zaliczyæ do szeroko rozumianych

oraz mniej lub bardziej wyra�nie stematyzowan¹ informacjê, daj¹c¹ uj¹æ siê w formu³ê: �przyjê³o
siê uwa¿aæ, ¿e by³o tak a tak, tymczasem sprawy mia³y siê inaczej�, b¹d�: ��ród³a o tym milcz¹, ale
w istocie wydarzy³o siê to i to�.

12 Nie u³atwiaj¹ lektury usterki gramatyczne i sk³adniowe.
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taktyk apokryficznego filozofowania� (s. 181). Skupi siê natomiast prawdopodobnie na
ujêciach bardziej wywa¿onych. Zbierzmy teraz owe konkluzje rozrzucone w ró¿nych miej-
scach wywodu Michalskiego. Wspó³czesne apokryfy filozoficzne konstytuowane s¹ we-
d³ug niego przez �inn¹ realizacjê tematu, przeniesienie do innej formacji dyskursywnej� 

13.
Nie maj¹ one �ambicji dorównania kanonowi� � nie domagaj¹ siê wiary, ale te¿ ³¹czy siê
z tym pewna ich �»degradacja«, wewn¹trzliterackie zamkniêcie� (s. 165). W utworach
Leszka Ko³akowskiego 

14 i Karola Ludwika Koniñskiego, na których skupia siê Michalski,
sprowadza siê to do przeniesienia historii biblijnej w obrêb motywacji filozoficznych
(s. 172) i jednocze�nie w sferê literatury, co �uwalnia autora od zarzutu braku zgodno�ci
z kanonem�. Ze wzglêdu na literackie zawieszenie asercji w tek�cie apokryficznym do-
chodzi do pozornego os³abienia �si³y filozoficznych rozwa¿añ�, a �ufilozoficznienie [...]
przywraca mu w jakim� stopniu jego pozycjê: filozofuj¹cy apokryf literacki domaga siê
wspó³czesnej »wiary« � racjonalizmu� (s. 175�176). Relacja miêdzy apokryfem a kano-
nem jest ambiwalentna � waha siê miêdzy instrumentaln¹ aprobat¹ (apokryf chce zyskaæ
na warto�ci przez odwo³anie do kanonu) a destrukcj¹, przy czym apokryf jako �wiadectwo
lektury mo¿e zasadzaæ siê na komplementarno�ci, ironii, krytyce lub traktowaæ kanon pre-
tekstowo 

15, zawsze �narusza niejako to¿samo�æ kanonu�, który traci wy³¹czno�æ, zostaje
sprowadzony do wersji (s. 165).

Zanim zajmiemy siê wskazaniami Michalskiego zwi¹zanymi z odmianami wzorców
kanonicznych stanowi¹cych punkt odniesienia analizowanych dalej apokryfów, zauwa¿-
my tylko, i¿ o przedstawionych tezach decyduje to samo (wytkniête tu ju¿ wcze�niej auto-
rowi) przekonanie o wy¿szo�ci filozofii nad literatur¹, i zadajmy kilka nasuwaj¹cych siê
w zwi¹zku z tym pytañ. Wyja�nianie istoty apokryficzno�ci transpozycj¹ nie pozostawia
miejsca na oszukañcze wstêpy i recenzje Stanis³awa Lema 

16 (tê odmianê strategii wyk³ada

13 Badacz opiera siê na uproszczonym rozumieniu terminu �kulturowa transpozycja tematycz-
na� zaproponowanego przez S. B a l b u s a  (Kulturowa transpozycja tematyczna. W: Miêdzy styla-
mi. Kraków 1996). Michalski przede wszystkim pomija kwestiê konfrontacji obcych sobie syste-
mów semiotycznych stykaj¹cych siê we wspó³czesnym utworze za spraw¹ dawnego tematu.

14 Klucz niebieski Ko³akowskiego nazywa B a l b u s  �formaln¹ burlesk¹ nisk¹� (�o czysto lu-
dycznej funkcji z³amania zasady decorum�). Nie mo¿na w tym miejscu mówiæ o kulturowej transpo-
zycji tematycznej, gdy¿ nie polega ona na przetwarzaniu tematu zdecydowanie �wbrew niemu�.
Drastyczna niekoherencja przeobra¿a tu transpozycjê w �stylizacyjne przekszta³cenie tematu, które
Genette okre�la mianem transwaloryzacji [tj. transformacji dewaloryzuj¹cej] czy »zabójczej konty-
nuacji« (continuation meurtrière)� (ibidem, s. 104, 350). Korzystaj¹c z ustaleñ zaczerpniêtych
z ksi¹¿ki krakowskiego teoretyka, nie mo¿na bez wyja�nienia zaliczaæ do przyk³adów transpozycji
tematycznej utworów zdecydowanie przez autora tej koncepcji wykluczonych.

15 Zaledwie �pretekstem do rozwiniêcia i przekazania w³asnych koncepcji i rozwa¿añ� jest dla
Michalskiego (nies³usznie) kanon Dialogów Lema, czyli Trzy dialogi miêdzy Hylasem a Filonousem
Berkeleya, z których Lem wzi¹³ tylko tytu³owych dyskutantów i �formê� � �zwi¹zków tematycz-
nych pomiêdzy apokryfem a kanonem nie ma wiêc ¿adnych� (s. 200). Wed³ug J. J a r z ê b s k i e g o
(Lata m³odzieñcze i dojrza³o�æ cybernetyki. W: S. L e m, Dialogi. Kraków 2001, s. 483 n.) podsta-
wowe podobieñstwo miêdzy Lemem a Berkeleyem tkwi w³a�nie w poruszanej przez nich problema-
tyce to¿samo�ci istoty ludzkiej. £¹czy ich �wiara w rozum jako narzêdzie poznania i zarazem �wia-
domo�æ, ¿e pomiêdzy ratio a materi¹ zieje przepa�æ nie³atwa do zasypania�. Strategiczny wybór
Lema t³umaczy siê poza tym chêci¹ podkre�lenia �filozoficznych� aspektów cybernetyki, wpisania
jej w tradycjê rozwa¿añ o cz³owieku.

16 Wybra³am ten akurat przyk³ad, bo sam Michalski po�wiêca mu du¿o uwagi, ale znalaz³oby
siê wiêcej takich, które nie mieszcz¹ siê w teorii transpozycyjno�ci (np. apokryficzne opowiada-
nia Herlinga-Grudziñskiego, Kardyna³ Pölätüo Themersona, apokryfy holenderskie Herberta, po-
wie�ci Parnickiego). Inna rzecz, ¿e rozdzia³ o strategii apokryficznej dotyczy kilku wielkich nie-
obecnych, w�ród nich w³a�nie Herlinga-Grudziñskiego i Herberta (przywo³ywanych okazjonalnie
i zaledwie kilkakrotnie).
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zreszt¹ Michalski równie obszernie jak transpozycyjn¹) � po co wiêc retoryczne uogólnie-
nia przy empirycznej ró¿norodno�ci materia³u 

17? Kto i dlaczego mia³by zarzucaæ apokry-
fistom niezgodno�æ z kanonem? Czy dynamika tracenia i odzyskiwania filozoficznych si³
oddzia³ywania na odbiorcê nie jest aby zbyt arbitralnym konstruktem interpretacyjnym?
W jakim sensie racjonalizm to wspó³czesna wiara? Czy nie istniej¹ apokryfy zdecydowa-
nie szydercze w stosunku do kanonu? I czy rzeczywi�cie filozofom apokryfizuj¹cym cho-
dzi o to, by wykorzystaæ do swoich celów ustalony autorytet?

Byæ mo¿e, uda siê zneutralizowaæ czê�æ tych niepotrzebnych problemów, rozpatruj¹c
status i funkcje kanonu widzianego przez pryzmat wspó³czesnych apokryfów. Na pytanie
postawione w tytule jednego z podrozdzia³ów: �Co mo¿e stanowiæ kanon?�, Michalski
odpowiada rozmaicie i po³owicznie. Kanon � dowodzi � mo¿e istnieæ nie tylko jako tekst,
czêsto wystêpuje w postaci nietekstowej, w �sferze znaczeñ i sensów, a nie znaków i przed-
stawieñ� (s. 46). W zwi¹zku z tym nie wszystkie apokryfy nale¿¹ do zjawisk intertekstual-
nych, niektóre z nich nazwaæ mo¿na (za Lind¹ Hutcheon) interdyskursywnymi (s. 191).
Poza konkretnym, materialnie istniej¹cym tekstem kanon mo¿e zatem stanowiæ tak¿e �to,
co spetryfikowane w obrêbie tradycji i �wiadomo�ci zbiorowej, [...] pewne ogólnie przy-
jête wyk³adnie np. historii czy obyczajów� (s. 163), dla apokryfu filozofuj¹cego bêd¹ to
problemy �tradycyjnie uznawane za filozoficzne� i dyskurs filozofii (s. 170). Kanony
wykorzystywane przez Leszka Ko³akowskiego to: konfesyjna lektura Biblii, �stanowiska
znane z filozofii�, �figury kultury�, �typowe, archetypiczne sytuacje ludzkie� oraz sposo-
by ich rozumienia, wyk³adnia protestanckich prawd wiary dotycz¹cych z³a, powszechne
wyobra¿enie diab³a, historia Heloizy i Abelarda (s. 177, 183�184). Kanonem Stanis³awa
Lema s¹ �modele (epistemologiczne, literackie, naukowe) kanoniczne dla naszej kultury�,
�spetryfikowany sposób ogl¹du i opisu �wiata�, �metody naukowego my�lenia i powszech-
nie przyjête sposoby uprawomocniania ludzkiej wiedzy�, a dodatkowo �konwencja pisa-
nia przedmów i recenzji� i �awangardowy model sztuki� (s. 180, 184). Kanonem Stefana
Themersona � �wszelkie my�lenie sformalizowane�, tomizm (szerzej: doktryna Ko�cio-
³a), �wspó³czesna nauka i filozofia� oraz nasza wizja historii (s. 178, 184�185). Strate-
gia apokryficzna opiera siê � Michalski podkre�la to kilkakrotnie � na �kompetencji czy-
telnika (jego znajomo�ci kanonicznej wersji)� (s. 46). Czytelnik �musi posiadaæ wie-
dzê o kanonie� i �byæ uczulonym na mistyfikacyjn¹ specyfikê tekstu�, by móg³ �dokonaæ
choæby pobie¿nej weryfikacji i rozdzielenia autentyku od falsyfikatu� (s. 174). Interpreta-
cja palimpsestowego, hybrydycznego apokryfu polega bowiem na uchwyceniu �dialogicz-
nego napiêcia� miêdzy czytanym tekstem a jego kanonicznym wzorcem (s. 166). Dziê-
ki temu utwory apokryficzne unikaj¹ �dogmatyzmu� na rzecz �wieloznaczno�ci i nie-
dopowiedzenia� (s. 174). Jednocze�nie Michalski zauwa¿a, ¿e toczy siê za ich spra-
w¹ rodzaj ironicznej gry miêdzy autorem a czytelnikiem � ten drugi musi podj¹æ ryzyko
�zawierzenia [...], które pozwoli mu odkryæ nowy sens lub wystawi na o�mieszenie�
(s. 165�166).

Najbardziej rzuca siê w oczy ³atwo�æ, z jak¹ Michalski okre�la mianem kanonu przed-
miot nawi¹zania, na�ladownictwa, interpretacji, komentarza czy krytyki, ale to zaledwie
jeden z przejawów interpretacyjnej arbitralno�ci badacza. Mo¿na przyj¹æ, ¿e g³ównym
mankamentem ca³ej koncepcji, z którego wynikaj¹ wszelkie pozosta³e, jest (znów) niedo-
strzeganie wszystkich aspektów ludyczno�ci strategii apokryficznej, bêd¹cej przewa¿nie
mo¿e nawet nie tyle gr¹, ile zgryw¹. Apokryf wspó³czesny znajduje dla w³a�ciwo�ci apo-
kryfów dawnych odpowiedniki w postaci niepowa¿nych wewn¹trztekstowych mistyfika-
cji, które nie maj¹ na celu wprowadzenia w b³¹d ani nie podlegaj¹ procedurom weryfika-

17 Ku os³upieniu czytelnika w jednym z przypisów Michalski protestuje przeciwko ogranicza-
niu rozumienia filozoficznej apokryficzno�ci do transpozycji tematycznej, co przecie¿ sam czyni
(s. 186).
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cyjnym, gdy¿ p o z o r n e  nawi¹zania do wzorców kanonicznych i  u d a w a n i e  falsyfi-
kowania autorstwa s¹ tu sposobem wprowadzenia problematyki prawdy powstaj¹cej w tek-
�cie, jego prawomocno�ci, oryginalno�ci, skuteczno�ci i autorytetu. Dlatego do wymaga-
nych kompetencji czytelnika apokryfu nie nale¿y umiejêtno�æ odnajdywania kanonu i kon-
frontowania z nim apokryfu b¹d� niezbite dowodzenie jego autorstwa. Kategorie �wiary�
i �niewiary�, których u¿ywa Michalski, zwyczajnie nie znajduj¹ tu zastosowania. Postulat
�rozdzielenia autentyku od falsyfikatu� nie do�æ, ¿e zakrawa na przyczynkarskie szukanie
�róde³, jest w dodatku przejawem niekonsekwencji metodologicznej 18, poniewa¿ apokry-
fy wspó³czesne wskazuj¹ w³a�nie na umowno�æ i pragmatyzm tego rodzaju kwalifikacji
i mo¿liwo�æ podrabiania wymuszaj¹cych je warunków.

Apokryf wspó³czesny (jako ³¿e-fa³szerstwo) nie polega na zaprzeczaniu autorstwa,
lecz na jego dekonstrukcji. Apokryf wspó³czesny (jako ³¿e-nawi¹zanie) sam wyznacza
i formuje swój kanon, którego luki i przek³amania tyle¿ dostrzega, co projektuje, a wiêc
dla apokryfologa jest istotny w³a�ciwie nie konkretny tekst kanoniczny (nawet je�li tako-
wy istnieje w postaci materialnej), lecz jego skonstruowana przez amplifikacjê lub nega-
cjê wersja, obraz odbity w krzywym apokryficznym zwierciadle. Uniewa¿nia to do pew-
nego stopnia kwestiê intertekstualno�ci i interdyskursywno�ci apokryfu � oba aspekty oka-
zuj¹ siê wytworem zwichniêtej (bo prze�miewczej) sugestii. Michalski widzi w nich efekt
realnych odes³añ, pisz¹c np., ¿e Ko³akowski wskazuje na �w¹t³e intelektualnie b¹d� dys-
kusyjne elementy wyk³adni Objawienia� (s. 176), gdy tymczasem jest dok³adnie na od-
wrót: historie biblijne czytane/pisane przez Ko³akowskiego staj¹ siê �w¹t³e intelektualnie�
w³a�nie w jego utworach. Fabu³y zaczerpniête z Biblii w swym macierzystym kontek�cie
opieraj¹ siê w du¿ej mierze na skandalu wtargniêcia niepojêtego porz¹dku transcendent-
nego w ludzk¹ immanencjê. Skandal ów daje siê tam bez wiêkszych trudno�ci zaakcepto-
waæ przez wiarê. Barier¹, powodem do my�lenia staje siê dopiero przy zmianie perspekty-
wy. Nastêpuje o�mieszenie (jako nieosi¹galnej) konfesyjnej egzegezy Pisma i skompro-
mitowanie (jako nieodpartego i nieskutecznego) sarkastycznego racjonalizmu, nie wspo-
minaj¹c o z³owieszczym totalitarnym pragmatyzmie. Prze�miewca zostaje niemy, nie zna-
j¹c jêzyka, z którym móg³by siê uto¿samiæ, u¿ytkuje tymczasowo taki czy inny tryb mó-
wienia, ale ¿aden z nich go nie okre�la, filozofuj¹cy podmiot jest pustym miejscem na
refleksje, które sprawdza, decyzje, które rozwa¿a, monologi, które wyg³asza. Modyfiku-
j¹c sformu³owanie Zdzis³awa £apiñskiego, mo¿na nazwaæ ów podmiot autorem filozo-
fów 19 charakteryzowanym tylko przez negacjê, przez ukazywanie, których przekonañ nie
podziela. Czytanie apokryfu przez kanon i twierdzenie, ¿e �tekst apokryficzny powstaje ze
wzglêdu na kanon � jego niedostatki, niewystarczalno�æ� (s. 179), narzuca analizom nie-
zrozumia³e ograniczenia, fiksuje ich przebieg wed³ug najmniej ciekawej procedury, która
zawsze wyka¿e bezproduktywn¹ rozbie¿no�æ wzorca i nawi¹zuj¹cego doñ tekstu. Czyta-
nie kanonu poprzez apokryf i �ledzenie zachowañ podmiotu, który filozofuje za pomoc¹
apokryfizacyjnego przymierzania, zderzania i destruowania jêzyków, pozwala znale�æ
punkty, w jakich filozof dochodzi do wniosku o niemo¿liwo�ci powa¿nej filozofii syste-
mowej i nieskoñczono�ci zabawy w filozofowanie literatur¹.

Eliza Szybowicz

18 O wiêkszej metodologicznej spójno�ci za³o¿enia raczej wirtualnego ni¿ realnego istnie-
nia intertekstów (dowarto�ciowaniu wyznaczników tekstowych kosztem wzorca empiryczne-
go) pisze R. N y c z  (Tekstowy �wiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Kraków 2000,
s. 88�91).

19 Z. £ a p i ñ s k i  (Ja, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 136) mówi o autorze autorów � ostatecz-
nej instancji k³ad¹cej tamê �t³umowi mno¿¹cych siê upo�ledzonych bytów odautorskich� � wystêpu-
j¹cym w Dzienniku Gombrowicza.


