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WAYNE C. BOOTH A HERMENEUTYCZNE ASPEKTY IRONII *
Wznowione w tomie Ironia 1 artyku³y, które opublikowa³ Pamiêtnik Literacki
w zeszycie 1 z 1986 roku, sk³aniaj¹ do refleksji nad najnowszymi przygodami tego
pojêcia, mo¿liwociami jego rozumienia i zastosowania. Celowo jednak postanowi³em za punkt odniesienia obraæ pracê, której t³umaczenia siê nie doczekalimy, a która
uchodzi w anglojêzycznym wiecie nauki za jedno z najrzetelniejszych opracowañ
zagadnienia: A Rhetoric of Irony Waynea C. Bootha 2. Wydaje siê zreszt¹, ¿e przek³ad taki (przynajmniej ca³ociowy) nie jest ju¿ potrzebny: ograniczanie ironii do
u¿yæ czysto werbalnych i narzucanie na ni¹ cis³ych semantycznych wiêzów  co
robi Booth  nie jest dzi w moim mniemaniu szczególnie zachêcaj¹c¹ perspektyw¹.
Ale tym w³anie podyktowany by³ mój wybór. Stawk¹ projektu Bootha, jak to odnotowuje Paul de Man, o którym tu jeszcze bêdê mówiæ, jest zrozumienie ironii. Mia³oby ono zaowocowaæ wiedz¹ na temat jej ograniczeñ (learning where to stop).
Problem jednak powstaje wówczas, gdy siê przyjmie, ¿e to ironia jest tym, co
zadaje pytanie o mo¿liwoæ zrozumienia. Dlatego s³uszna jest uwaga de Mana:
je¿eli ironia naprawdê wi¹¿e siê z niemo¿liwoci¹ rozumienia, to wówczas projekt Waynea
Bootha upada od samego pocz¹tku, poniewa¿ jeli ironia dotyczy samego rozumienia, to ¿adne
rozumienie ironii nigdy nie bêdzie w stanie nad ni¹ zapanowaæ i z ni¹ skoñczyæ [...] 3.

Moim celem jest pokazanie, ¿e ironia istotnie mo¿e usuwaæ nam grunt spod
nóg. Jaros³aw Marek Rymkiewicz, którego przywo³am na wiadka, nie zostawi
nas jednak (tak mi siê wydaje) na spalonej ziemi. Zacznijmy wszak od pocz¹tku.
1
Wstêpna deklaracja autora A Rhetoric of Irony zdaje siê przeczyæ jakimkolwiek skojarzeniom z interpretacyjnym dogmatyzmem. Mo¿na odnieæ wra¿enie,
¿e pod takimi s³owami móg³by siê podpisaæ, dajmy na to, Richard Rorty:
* Autor jest stypendyst¹ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Ironia. Red. M. G ³ o w i ñ s k i. Gdañsk 2002.
W. C. B o o t h, A Rhetoric of Irony. Chicago and London 1974. Cytaty z tej ksi¹¿ki lokalizujê podaj¹c po nich numer stronicy.
3
P. d e M a n, Pojêcie ironii. Prze³. A. S o s n o w s k i. Literatura na wiecie 1999,
nr 10/11, s. 12.
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mamy wiele uzasadnionych [valid] metod krytycznych i w zwi¹zku z tym istnieje wiele uzasadnionych [valid] odczytañ jakiegokolwiek dzie³a literackiego. Muszê to podkreliæ na samym pocz¹tku, bo bior¹c siê za poszczególne teksty jestem czêstokroæ zmuszony, pozornie
przez naturê samej ironii, zadowoliæ siê jedn¹ interpretacj¹. Trzeba to wra¿enie pewnoci  to
a to nie mo¿e n i e byæ ironiczne, podczas gdy to czy tamto w równie klarowny sposób m u s i
zostaæ zrozumiane dos³ownie  widzieæ zawsze w wietle pytania, które próbujê zadaæ, i metod, jakimi siê pos³ugujê. Kiedy pytam: Co to znaczy, czy to jest ironiczne?, i staram siê
pokazaæ, sk¹d [to] wiem, moje odpowiedzi zwyczajnie nie wykluczaj¹ szerokiej gamy wielorakich komentarzy wywiedzionych z odmiennych interesów teoretycznych  w istocie rzeczy mam nadziejê, ¿e do niej zapraszaj¹. [XIXII]

Deskrypcja Bootha znajduje zaczepienie w tym, ¿e da siê okreliæ cele, dla
których ludzie pos³uguj¹ siê ironi¹. Jak niebawem zobaczymy, ironista zmierza do
tego, by odbiorcê swojej wypowiedzi wprowadziæ  i nie jest to z mojej strony
ironia  do nowego, lepszego wiata. Podkrela siê tutaj mianowicie podmiotowoæ aktu komunikacji i pragmatyczne dzia³anie wypowiedzi ironicznej, szczególnie w sferze wartoci. Ironia uczestniczy w ¿ywym miêdzyludzkim porozumieniu i nie mo¿na jej opisaæ w formalnych i bezdusznych kategoriach poetyki strukturalistycznej. Zasadniczym punktem wyjcia staje siê wiêc pytanie, sk¹d wiadomo,
¿e akurat ten czy inny tekst literacki jest b¹d nie jest ironiczny. Legitymizacja
takiej czytelniczej pewnoci by³aby w sposób oczywisty uzasadnieniem stabilnoci literackiego sensu, nawet jeli ironia sama w sobie chcia³aby po kierkegaardowsku czy schleglowsku jawiæ siê jako absolutna nieskoñczona negatywnoæ.
Nie dziwi zatem, ¿e Booth powiêca siê w g³ównej mierze, zgodnie z tytu³em czêci 2, uzyskaniu wiedzy, gdzie siê zatrzymaæ. Czy jest to jednak mo¿liwe, a jeli
tak, to w jaki sposób?
Pierwszy krok stanowi wyrzucenie poza nawias rozwa¿añ wszelkich ironii
sytuacji czy zdarzeñ, a skupienie siê, zgodnie z tradycj¹ retoryczn¹, na ironiach
werbalnych. Nawet to ujêcie mo¿e, zdaniem autora, wydaæ siê nazbyt szerokie, bo
i tutaj panuje trudny do opanowania zamêt. Ale nie d¹¿enie do klarownoci stoi za
tym zakreleniem granic. Przyczyna, jak ³atwo siê domyliæ, jest ca³kowicie inna:
ironie sytuacyjne nie podlegaj¹ niczyjej woli (chyba ¿e boskiej), ironie werbalne
s¹ wed³ug Bootha zawsze zamierzone. Podmiot mówi z nadziej¹, ba, z przekonaniem, ¿e zostanie w³aciwie zrozumiany. Ironie werbalne nie maj¹ przy tym jakiej szczególnie uprzywilejowanej pozycji w systemie tropologicznym, chocia¿
niektóre ich cechy  jak choæby ekonomia wypowiedzi, szydercze ostrze, wreszcie umiejêtnoæ tworzenia wiêzi spo³ecznej (bo ods³aniaj¹ wspólny system przekonañ)  czyni¹ je z retorycznego punktu widzenia niezwykle u¿ytecznym narzêdziem. W konsekwencji nie ma podstaw, by literackie u¿ycia ironii, mo¿e poza
przypadkami, w których autor d¹¿y do naruszenia stabilnoci, traktowaæ inaczej
ni¿ te pojawiaj¹ce siê choæby w codziennych rozmowach. Znakomit¹ ironistk¹
(jeszcze nie liberaln¹) mo¿e byæ Jane Austen czy Flannery OConnor, ale równie¿
pani w okienku pocztowym; w ka¿dym z tych przypadków proces czytania lub,
jak go nazywa Booth, rekonstruowania ironii bêdzie przebiega³ identycznie.
Definicja, któr¹ stosuje Booth, jest, niestety, nazbyt klasyczna. Mówiê niestety, bo dobrze znamy, choæby po lekturze tomu Ironia, k³opoty bior¹ce siê z opisu,
który odwo³uje siê do pojêcia antyfrazy, czyli przeciwieñstwa tego, co siê mówi,
i tego, co siê ma na myli, sensu powierzchniowego (surface meaning) i tego,
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co jest pod nim ukryte. S¹ w ka¿dym razie takie wypowiedzi, mówi autor A Rhetoric of Irony, które maj¹ sens odmienny ni¿ ten, jaki zdaj¹ siê przekazywaæ. Jeli
miêdzy nimi zachodzi stosunek przeciwieñstwa b¹d negacji, ewentualnie z jakich innych powodów jestemy zmuszeni odrzuciæ sens powierzchniowy, mamy do czynienia z ironi¹. Jak ju¿ powiedzia³em, celem Bootha jest zatrzymanie
ironii, a wiêc i zatrzymanie sensu, dlatego wprowadza on pojêcie stabilnej ironii
(stable irony), czyli takiej, która, po pierwsze, da siê opisaæ w kategoriach tropu
retorycznego (autor mówi A, ale ma na myli B), a po drugie zawiera konieczny
moment  zwi¹zany przede wszystkim z intencj¹ autora  w którym rekonstrukcja
musi zostaæ powstrzymana: bêdzie to równoznaczne z wydobyciem sensu B. Ka¿da stabilna ironia ma cztery zasadnicze cechy:
1. Jest zamierzona (intended)  wypada mi na razie tylko zasygnalizowaæ, ¿e
Booth wik³a siê tutaj w aporiê: autor zewnêtrzny  autor implikowany, i choæ próbuje wyjæ w stronê komunikacji literackiej, to raz sens tekstu jest dla niego równoznaczny z intentio operis, innym razem z intentio auctoris (na pewno nie z intentio lectoris!). Problem jest stary jak wiat i bardzo dobrze znany, wydaje siê
jednak, ¿e Booth zupe³nie siê w tym gubi.
2. Jest ukryta (covert)  cecha, która wynika sama przez siê z przyjêtej definicji: autor ukry³ przed czytelnikiem nieocenione skarby, trzeba siê tylko do nich
dokopaæ. Jednak¿e  dowiadujemy siê tego w czêci 3 (Instabilities)  mog¹ istnieæ stabilne, jak i niestabilne ironie jawne (overt). Czasami bowiem autor nie
wymaga od nas ¿adnego szczególnego wysi³ku interpretacyjnego; wszystko, na
czym mu zale¿y, to uznanie s³usznoci jego perspektywy, z której mo¿e os¹dzaæ
przedstawiony stan rzeczy. Ironie tego rodzaju mo¿na uj¹æ w ramê  niekoniecznie wypowiedzian¹  czy nie jest ironiczne, ¿e...? Przyk³adem niech bêdzie porzekad³o Lekarzu, lecz siê sam. Wzglêdna jawnoæ tego rodzaju wypowiedzi
nie przeczy ich ironicznej wymowie, a przy tym ironii jawnych jest tak wiele, ¿e
nie sposób wykluczyæ ich z interesuj¹cej nas kategorii 4. Fakt ten w sposób oczywisty pokazuje jednak ograniczenia przyjêtej przez Bootha definicji, a zarazem
kwestionuje koniecznoæ drugiej cechy (skrytoæ), która staje siê w tej sytuacji
zupe³nie przygodna (gdy tymczasem w definicji jej waga jest zasadnicza). Poza
tym mo¿na mieæ w¹tpliwoæ, czy zdanie ujête w ramê czy nie jest ironiczne,
¿e...?, tym razem wypowiedzian¹, to naprawdê ironia (czy w ogóle zdanie jest
figuratywne), czy te¿ mo¿e bezporednio sformu³owana drwina. Wemy ten przyk³ad Bootha: Jak na ironiê, kiedy Mary zakocha³a siê w Johnie, John zakocha³ siê
w Louise. Odnoszê wra¿enie, ¿e zdanie to mo¿e byæ traktowane jako ironia tylko
w wietle zupe³nie potocznej intuicji: ironiczny = szyderczy, kpiarski, zjadliwy.
3. Jest stabilna (stable)  wprawdzie powinna nas zastanowiæ oczywista tautologia wpisana w to stwierdzenie (stabilna ironia jest stabilna), ale teraz zwróæmy
uwagê na co innego: gwarantem owej stabilnoci jest (powinna byæ?) cecha pierwsza, a wiêc autorska intencja. Dzia³ania szczególnie nieprzejednanych interpretatorów, którzy mieliby chêtkê na wiêcej, nie maj¹ tu nic do rzeczy:
4
Trudno wszak¿e ustanowiæ wyran¹ granicê miêdzy ironiami jawnymi a ukrytymi. Wydaje
siê, ¿e niewiele stoi na przeszkodzie, by ironiê w rodzaju Lekarzu, lecz siê sam uznaæ za ukryt¹,
choæ, zdaniem Bootha, ukryte od jawnego ró¿ni siê jak dzieñ od nocy.
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czytelnika, który zrekonstruowa³ ju¿ sens, nie zachêca siê do jego burzenia poprzez dalsze
wywracanie [znaczeñ] i rekonstrukcje. [6]

4. Ma ograniczone (finite) zastosowanie  do tej cechy mo¿na mieæ najpowa¿niejsze zastrze¿enia, gdy¿ nie jest zupe³nie jasne, co odró¿nia j¹ od stabilnoci.
Powiada Booth, ¿e zrekonstruowany sens ma pewien ograniczony, lokalny zasiêg;
jeli stabilnoæ jest t¹ cech¹ ironii, która stawia tamê procesowi rekonstrukcji, to
skoñczonoæ sugeruje raczej, ¿e ironia dotyczy pewnego zamkniêtego uniwersum:
choæ zagadnienie, z którym zmaga siê ironista, mo¿e byæ dosyæ szerokie (np. religia), to jednak nie ma on pretensji, by wypowiadaæ siê o ogólnej naturze rzeczy
czy o tym, jaka jest istota wszechwiata. Hume  fragment jego History of England
s³u¿y za przyk³ad tego rodzaju stabilnej ironii  nie zg³asza takich absolutystycznych roszczeñ, mówi raczej o sprawach wa¿nych dla pewnej grupy ludzi i to ludzi
umieszczonych w okrelonym czasie. Przeciwnie jest w przypadku nieskoñczonych
ironii (tutaj przys³u¿yli siê zw³aszcza Beckett i Albee), które feruj¹ nazbyt mia³e
wyroki w rodzaju nie ma prawdy, niczego nie wiemy, nic nie ma sensu etc.
Stanowi¹ one dla Bootha kontekst negatywny. Krytyk przy³apuje ich autorów na
popadaniu w paradoks samoodniesienia: jakim prawem ich twierdzenie ma mieæ
sens, skoro nie ma sensu? Oskar¿a ich o szerzenie nudnego defetyzmu i pesymizmu. Wytyka ich literaturze naruszenie zdroworozs¹dkowej proporcjonalnoci (co
jest zarazem zdroworozs¹dkow¹ koncepcj¹ literackiej mimesis): ¿ycie nie sk³ada
siê z samych nonsensów, wszechwiat nie jest tylko pustk¹, zawsze mamy do czynienia z jasnymi i ciemnymi stronami egzystencji, a pomiêdzy nimi z mas¹ spraw
porednich (mówi¹c to, sam wypowiada s¹d nieskoñczony). B¹d co b¹d, nawet
Beckett nie ma monopolu na prawdê, a wiele uznanych ksi¹¿ek wziê³o siê z za³o¿eñ, które od razu bylibymy sk³onni okreliæ jako nieprawdziwe albo etycznie
podejrzane.
Literatura nie jest ani nauk¹, ani filozofi¹ i dlatego powinna wypowiadaæ prawdy
skoñczone, swego rodzaju ma³e prawdy, stosuj¹ce siê do ograniczonych obszarów ¿ycia. Ale oto na stronicy 235 dowiadujemy siê, ¿e istniej¹ ironie stabilne
i zarazem nieograniczone (co zreszt¹ doæ ³atwo sobie wyobraziæ), a przez ca³¹
niemal ksi¹¿kê obcowalimy z jednym sporód omiu rodzajów, konkretnie za
z ironi¹ stabiln¹-ukryt¹-lokaln¹. W tej samej jednak chwili wyznacznik lokalnoci wydaje siê traciæ swoj¹ moc i w zwi¹zku z tym nie ma najmniejszego powodu, by w³¹czaæ go do definicji ironii. Inaczej popadniemy w jeszcze jedn¹ tautologiê: cechami ironii stabilnej, ukrytej i ograniczonej s¹ stabilnoæ, niejawnoæ i lokalnoæ.
A oto dokonany przez Bootha podzia³ zamierzonych ironii; jego podstaw¹ s¹
nastêpuj¹ce zmienne, których kombinacja odpowiada ró¿nym typom ironicznej
wypowiedzi: a) stopieñ otwartoci i kamufla¿u  tutaj jawne/ukryte; b) stopieñ
stabilnoci w rekonstrukcji  stabilne/niestabilne; c) zasiêg ods³oniêtej prawdy
 lokalne/nieograniczone.
UKRYTE

JAWNE

STABILNE

lokalne
nieograniczone

lokalne
nieograniczone

NIESTABILNE

lokalne
nieograniczone

lokalne
nieograniczone
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Za³ó¿my, ¿e rozpoznajemy ironiê 5. Co teraz? Zdaniem Bootha, ka¿dy, mniej
lub bardziej wiadomie, przechodzi przez proces rekonstrukcji. Jego rezultatem
powinno byæ porozumienie miêdzy autorem a czytelnikami, uzyskanie wspólnego
horyzontu. Zak³ada siê tutaj, ¿e istniej¹ przekonania i wartoci, które czytelnicy
musz¹ podzielaæ. Na rekonstrukcjê sk³adaj¹ siê cztery kolejne kroki:
1. Odrzucenie dos³ownego czy powierzchniowego sensu.
2. Wypróbowanie alternatywnych interpretacji lub wyjanieñ.
3. Podjêcie decyzji wzglêdem wiedzy autora b¹d jego przekonañ: autor, tak
jak i my, musi odrzucaæ to, co wypowied implikuje w pierwszej instancji. Booth
zwraca uwagê na donios³oæ tego kroku. Dwa pierwsze nie mówi¹ nam tak naprawdê, ¿e b e z s p r z e c z n i e mamy do czynienia z ironi¹ (mo¿e to np. byæ
inny trop albo wypowied dos³owna, której mylnie przypisalimy atrybut ironicznoci), natomiast z chwil¹, gdy uzyskamy pewnoæ, ¿e autor równie¿ nie przyjmuje tego, co i my odrzucilimy, wniosek taki jest ca³kowicie uprawniony (autor,
zgodnie z definicj¹ ironii, nie wierzy w s³usznoæ tego, co pozornie stwierdza).
Wolter nie móg³ naprawdê s¹dziæ, ¿e przeciwne strony mog¹ jednoczenie wygraæ
bitwê. Po raz kolejny powraca tu jednak problem tego, co Booth rozumie przez
autora. Implikowany autor zbli¿a siê u niego, jak mi siê wydaje, do tego, co my
rozumiemy przez podmiot utworu  chodzi nie o rzeczywistego pisarza, ale o jego
rekonstruowan¹ z utworu funkcjê. Nie jest to konsekwentne. Raz jestemy przekonywani, ¿e wystarczy zamkn¹æ siê w tekcie, innym znowu razem  ¿e warto,
a czasem i trzeba, zwróciæ siê do informacji (auto)biograficznych czy odautorskich komentarzy. Jest dla Bootha oczywiste, i¿ Swift jako autor A Modest Proposal nie móg³ tak naprawdê s¹dziæ, i¿ skutecznym rozwi¹zaniem ekonomicznych
problemów Irlandii by³oby po¿eranie noworodków. Podkrela, ¿e gdyby nawet
odkryto tekst, w którym sam autor ujawnia siê jako entuzjasta tej idei, nie uwierzy³by  tak bardzo utwierdzi³ go w tym przekonaniu poemat. Podobnie nie uwa¿a, ¿e fakt konwersji Eliota ma jakikolwiek wp³yw na ironiczn¹ wymowê Hipopotama. Ale w przypadku Everything That Rises Must Converge Flannery OConnor
nie jest ju¿ Booth takim strukturalist¹: kontekst dewocyjnego katolicyzmu pisarki
wzbogaca, jego zdaniem, ironiczne ostrze tekstu. W wielu innych wypadkach, w któ5
¯adna wskazówka sugeruj¹ca ironiê, powiada Booth w tonie rezygnacji, nie jest niczym
wiêcej ni¿ tylko wskazówk¹. Ignorancj¹ i g³upot¹ by³oby j¹ zlekcewa¿yæ, ale i nadgorliwoci¹ by³oby przeceniaæ: obydwie skrajnoci s¹ równie z³e. Sygna³ami ironii mog¹ byæ ostrze¿enia odautorskie
w tytu³ach (Wyznania hochsztaplera Feliksa Krulla), w epigrafach (cytuje siê ironistê, ¿eby pokazaæ,
czyj duch tutaj rz¹dzi) czy w tekcie g³ównym (postscriptum Nabokowa do Lolity). Ale przecie¿
ostrze¿enie mo¿e byæ przewrotne: sk¹d mamy wiedzieæ, ¿e nie jest ironiczne? S¹ jeszcze inne wskazówki. Narrator mo¿e np. zdradzaæ niefrasobliwoæ, która wyda nam siê ca³kiem nieprawdopodobna. Kiedy narusza porz¹dek popularnych wyra¿eñ czy przys³ów, kiedy myli historyczne fakty, dystansuje siê od konwencjonalnych w danym czasie przekonañ, powinnimy wzmóc czujnoæ. Sygna³em mog¹ byæ te¿ konflikty (choæby logiczne) w samym dziele, tak jak w scenie z Kandyda, gdzie
mówi siê o dwóch wrogich królach, którzy zwyciê¿yli w tej samej bitwie, albo jak w zdaniu Anatolea Francea: Pingwiny mia³y najlepsz¹ armiê na wiecie. Tak samo morwiny. Ironiê mo¿e te¿
sugerowaæ jêzyk. Ilekroæ narrator albo bohater zaczyna mówiæ w sposób niezwyczajny, miesza ró¿norakie style i tradycje, mo¿emy podejrzewaæ ironiê. Najwiêksz¹ wed³ug Bootha przeszkod¹, by te
czy inne procedury uznawaæ za rodek prowadz¹cy do ironii, jest s a m c z y t e l n i k, który mo¿e
nie zauwa¿yæ, i¿ jakie pogl¹dy s¹ wymiewane, poniewa¿ s¹ to jego w³asne pogl¹dy.
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rych odwo³anie siê do wszystkiego, co jest poza tekstem, mo¿e wspomóc jego stabilnoæ, autor A Rhetoric of Irony zaleca to posuniêcie: wywo³uj¹c duchy Wimsatta
i Beardsleya, oskar¿a o cyniczne tchórzostwo wszystkich tych krytyków, którzy
w obawie przed b³êdem intencjonalnym zamykaj¹ siê w samym dziele.
4. Ukonstytuowanie nowego sensu  bêdzie on zgodny z nie wypowiedzianymi przekonaniami, które czytelnik krok wczeniej przypisa³ autorowi. Czy zatem
ci¹gle pytamy, co autor chcia³ przez to powiedzieæ? Ostatecznie moglibymy
poprzestaæ na przywo³ywanej przez Bootha koncepcji obrazu autora, ale wówczas natykamy siê na s³uszn¹ uwagê Bachtina, ¿e tekstowy obraz autora to nic
innego jak contradictio in adiecto 6 (bo zosta³ w y t w o r z o n y przez samego
autora) 7.
Sk¹d mieæ jednak pewnoæ, ¿e w tym w³anie, a nie innym miejscu trzeba siê
zatrzymaæ, gdzie szukaæ wyznaczników autorskiej intencji? Ogólna recepta jest
prosta:
Utwór mówi nam, gdzie [siê zatrzymaæ], ilekroæ oferuje nam bogactwa inne [ni¿ sama
przyjemnoæ ironii], które mog³yby zostaæ przez ni¹ zniszczone. Potrzeba bystrego czytelnika,
¿eby wykryæ wszystkie ironie u Fieldinga czy Forstera. Ale te¿ potrzeba czego wiêcej ni¿
bystroci, a¿eby oprzeæ siê pokusie pójcia zbyt daleko: miarowego tempa dowiadczonego
czytelnika, który ma chrapkê na szybkie zmiany i radosne obroty, ale zawsze jest wiadom
wymogów zarówno partnera, jak i zdyscyplinowanych figur tañca. [190]

A zatem zawsze musimy wa¿yæ ró¿ne literackie sensy i pozostawaæ przy tych,
które s¹ najcenniejsze  pod wzglêdem moralnym, artystycznym, estetycznym,
filozoficznym, politycznym, religijnym. Innymi s³owy, wymaga siê od czytelnika,
by swoj¹ lekturê opiera³ na pewnym okrelonym zestawie wartoci i przekonañ.
Funkcjê ograniczaj¹cego kontekstu, swego rodzaju sta³ej krytycznej 8, pe³ni w ten
sposób wartoæ komunikacyjna tekstu, nadrzêdna wobec ironii. Zwi¹zanie autora
6
M. B a c h t i n, Problem tekstu w lingwistyce, filologii i innych naukach humanistycznych.
W: Estetyka twórczoci s³ownej. Prze³. D. U l i c k a. Oprac. przek³adu, wstêp E. C z a p l e j e w i c z.
Warszawa 1986, s. 412.
7
Booth musia³ siê jeszcze po drodze uporaæ z typow¹ niedogodnoci¹, jaka wi¹¿e siê ze zdefiniowaniem ironii jako antyfrazy, powiedzenia A, gdy myli siê B. Ta niedogodnoæ to stosunek
ironii do innych tropów, a tak¿e gatunków literackich (które ze wzglêdu na pewn¹ nadwy¿kê lub
niedobór sensu zdaj¹ siê pasowaæ do definicji ironii, ale, rzecz jasna, s¹ czym innym): metafory,
metonimii, synekdochy, alegorii, porównania, kalamburu, ¿artu, burleski, paronomazji, bajki itd.
Rozwi¹zanie jest nastêpuj¹ce: proces odrzucenia powierzchniowego sensu, konstytutywny dla ironii, nigdzie indziej nie nastêpuje, zwykle  tak jak w metaforze  mamy do czynienia nie z odejmowaniem, ale z dodawaniem (jeli nie uwzglêdniaæ zamierzonych oszustw i hiperboli). Wyj¹tek, który
Booth uznaje za formê ironii albo jej gatunkowy czy stylistyczny wyraz, to parodia. Odró¿nienie
ironii i parodii od innych tropów i gatunków ma istotne znaczenie praktyczne: czytelnik, któremu siê
powie, ¿e nie wykry³ ironii (parodii) albo b³êdnie j¹ zinterpretowa³, prze¿yje wiêkszy szok ni¿ ten,
kogo poprawiono w odczytaniu metafory czy alegorii. W przypadku wypowiedzi ironicznej (parodystycznej) odbiorca mo¿e byæ kompletnie zdezorientowany.
8
Innym przyk³adem takiej sta³ej krytycznej, a wiêc niejako uniwersalnie po¿¹danej jakoci
tekstu (przy czym to jedynie postulat, a nie bezwzglêdny wymóg), jest elementarny standard smaku. Jeli nasze odczytanie potrafi utrzymaæ koherencjê artystyczn¹ tekstu, to mo¿e byæ to jakie
ograniczenie ironii. Wkraczaj¹c na niebezpieczny i chwiejny grunt normatywizmu, Booth za niemal
oczywisty uznaje akademicki i klasycystyczny postulat spójnoci i harmonii. Tak jest np. wówczas,
gdy podkrela, ¿e monolog Molly Bloom wspaniale sprawdza siê u Joycea, ale u Samuela Butlera
czy Jane Austen spowodowa³by ju¿ zgrzyt artystyczny. Równie¿ odbiorca musi pilnowaæ, a¿eby
jego odczytanie nie zniweczy³o zaplanowanej przez pisarza polifonii w jednoci.
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i odbiorcy nici¹ porozumienia jest zjawiskiem zawsze po¿¹danym i dlatego ironia
mo¿e nas czego nauczyæ: pokazywaæ choæby, jak podejmowaæ w³aciwe decyzje
moralne.
3
Jeli przyj¹æ, ¿e retoryczne u¿ycia jêzyka  retoryczne, tzn. takie, które maj¹
przeci¹gn¹æ czytelnika/s³uchacza na stronê tego, do czego zachêca pisarz/mówca
 z koniecznoci powi¹zane s¹ z dokonywaniem wyborów etycznych (aby przekonaæ siê do czyjego zdania, muszê uznaæ jego moraln¹ zasadnoæ, a w szczególnoci: je¿eli ewokuje ono pogl¹dy przeciwne moim, czy mam prawo zrezygnowaæ
z tych ostatnich), to mówienie o etyce ironii by³oby co najwy¿ej, raz jeszcze, tautologi¹. Ale chodzi tutaj chyba o co wiêcej.
Aby unaoczniæ to, co dzieje siê wraz z rekonstrukcj¹, Booth odwo³uje siê 
czym utwierdza retoryczny status swojego ujêcia  do metafory platformy, na której mówca i s³uchacz mog¹ stan¹æ w przekonaniu, ¿e pos³uguj¹ siê tym samym
jêzykiem i podzielaj¹ ten sam zestaw wartoci. Znajduj¹c porozumienie, dystansuj¹ siê jednoczenie od innych miejsc, w których przebywaj¹ osoby, z jakimi porozumienie nie jest mo¿liwe. Greckie topoi, ³aciñskie loci czy angielskie places to
w³anie owe retoryczne punkty zgodnoci, którym Booth nadaje sens niemal ca³kowicie literalny: topoi to ju¿ nie ustalone chwyty retoryczne ani te¿ powtarzaj¹ce
siê czy zakorzenione w kulturze motywy i tematy, ale dos³ownie miejsca spotkania autora z czytelnikiem, je¿eli proces rekonstrukcji zostanie przeprowadzony
prawid³owo. W przypadku najprostszych ironii czytelnik mia³by tylko przejæ z jednej platformy  wyra¿onej w tekcie przez sens powierzchniowy: autor wy³¹cznie
udaje, ¿e stoi tutaj  na drug¹, na której autor stoi naprawdê.
ten proces pod pewnymi wzglêdami przypomina raczej skok albo wspinaczkê na wy¿szy poziom ni¿ zdrapywanie powierzchni albo rzucanie siê w g³êbinê. Ruch odbywa siê zawsze ku
przes³oniêtemu punktowi, który zosta³ pomylany jako m¹drzejszy, dowcipniejszy, bardziej
wspó³czuj¹cy, subtelniejszy, prawdziwszy, lepszy moralnie, a przynajmniej w nie tak oczywisty sposób nara¿ony na dalsz¹ ironiê. [36]

Chocia¿, jak wynika z ca³ej tej wyliczanki, przeskok mo¿e mieæ kilka ró¿nych
aspektów (np. epistemologiczny, estetyczny, stabilizuj¹cy), to najbardziej istotny
jest punkt widzenia etyki i to on decyduje o charakterze tego ruchu. Nie inaczej
jest z przyk³adami, które dobiera Booth: maj¹ one opieraæ siê na najg³êbiej podzielanych w naszej cywilizacji przekonaniach moralnych, niemo¿liwych do zakwestionowania czy odrzucenia, co z kolei zapewnia rekonstrukcji pomylnoæ
i finalnoæ.
Najprostsz¹ egzemplifikacj¹ jest przywo³ane przez Bootha has³o fundacji charytatywnej: Zignoruj g³odnych, a odejd¹. Pierwsza, ni¿sza platforma sugeruje
punkt widzenia ludzi, którzy zaakceptowaliby przekonania w rodzaju: Nie ma
znaczenia, ¿e ludzie umieraj¹ z g³odu, Nie widzisz, nie mylisz, Sposobem
rozwi¹zywania problemów jest ich ignorowanie i tak dalej. Wymaga siê od nas,
bymy odrzucili has³o w jego namacalnym sensie oraz wszystkie implikowane
przez nie twierdzenia, ca³¹ strukturê znaczeñ (n i e d o p u s z c z a l n e u k r y t e
p o w i ¹ z a n i a), jakie odrzuca z pewnoci¹ sam autor. Jak widaæ, negujemy dos³owny sens i zwi¹zane z nim znaczenia bynajmniej nie dlatego, ¿e s¹ w jaki spo-
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sób nieprawdziwe, ale dlatego, ¿e odmawiamy zamieszkania z kimkolwiek, kto
podtrzymuje ca³y ten zestaw przekonañ (35). Trzeba w konsekwencji przyj¹æ inny,
zakryty przez ironiê, wniosek  Wspomó¿ nas albo g³odni umr¹  oraz mo¿liwe
do zaakceptowania ukryte konkluzje: Jest rzecz¹ niegodn¹, by ktokolwiek umiera³ z g³odu lub Jeli istnieje jakie spo³eczne z³o, trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby
mu zaradziæ.
Ta perspektywa zmusza nas do poszerzenia rekonstrukcji o dwa dodatkowe
kroki, a w zasadzie pytania, które powinnimy sobie postawiæ: czy zrekonstruowany gmach wart jest zamieszkania i czy ironista mia³ s³uszne powody, abymy
podjêli trud rekonstrukcji? Znowu decyduj¹ wzglêdy etyczne. Poniewa¿ metafora
platformy wprowadza w sposób konieczny pewn¹ zawi³oæ  mamy bowiem nie
tylko przekaz powierzchniowy i zrekonstruowany przekaz ostateczny, ale wiele
mniej lub bardziej zbli¿onych, choæ nie wypowiedzianych przewiadczeñ 
sugeruje tym samym wybór pomiêdzy dwiema du¿ymi strukturami przekonañ tak cile powi¹zanych, ¿e odrzucenie b¹d zaakceptowanie którejkolwiek z nich mo¿e poci¹gn¹æ za sob¹
odrzucenie b¹d zaakceptowanie ca³ego sposobu ¿ycia. [38]

Jak wiêc widzimy, z ironi¹ nie ma ¿artów. Stawia siê przed nami zadanie ci¹g³ego wybierania pomiêdzy wartociami i ich hierarchizowania, bo jeli chcemy
zaj¹æ wy¿sz¹ platformê, musimy mieæ ku temu wyrane powody. Booth podkrela
w zwi¹zku z tym, ¿e przekonanie kogokolwiek do naszego odczytania ironii ma
dla nas samych du¿o wiêksze znaczenie, ni¿ gdybymy przekonywali do interpretacji jakiego innego typu wypowiedzi.
Aby mieæ jednak jeszcze wiêksz¹ pewnoæ, ¿e interpretacja bêdzie w miarê solidna i jednoznaczna, a zatem ¿e doprowadzi do odkrycia autorskiej intencji lub przynajmniej intencji utworu, Booth odwo³uje siê do hermeneutycznego rozró¿nienia na
sens (meaning) i znaczenie (significance) wypowiedzi. Sens jest niejako sta³ym j¹drem tekstu, niezale¿nym od wp³ywów zewnêtrznych (historycznych, socjologicznych, prywatnego interesu interpretatora etc.), a wiêc tym, o co Boothowi tak naprawdê chodzi. Znaczenie jest tym, co powstaje przez odniesienie tekstu do czego
innego, przez umiejscowienie go w zewnêtrznym kontekcie. Sens jest zatem immanentny, znaczenie  wnoszone w interpretacji. We wspomnianym Hipopotamie
Eliota sensem jest krytyka Kocio³a jako instytucji, znaczenie za mo¿e ukonstytuowaæ siê choæby przez odniesienie do wiedzy o powrocie autora na jego ³ono.
I to rozró¿nienie, jak siê okazuje, ma konotacje etyczne. Jak powiedzia³by Eric
Donald Hirsch Jr., nie mo¿emy zignorowaæ autorskiej intencji, jeli nie stoi za
naszymi dzia³aniami jaka wartoæ nadrzêdna. W pozosta³ych przypadkach, kiedy
wbrew Kantowi autorzy nie s¹ traktowani przez nas jako cele same w sobie, naruszamy normy moralne i zasadnicz¹ etykê jêzyka 9.
9
Warto przypomnieæ, ¿e rozró¿nienie to krytykuje z pozycji Davidsonowskiego holizmu
i antyesencjalizmu R. R o r t y (Teksty i grudki. W: Obiektywnoæ, relatywizm i prawda. Pisma
filozoficzne. T. 1. Prze³. J. M a r g a ñ s k i. Warszawa 1999, s. 131), który polemizuje z ksi¹¿k¹ Validity in Interpretation E. D. H i r s c h a Jr. Zdaniem Rortyego, taka dychotomia (czy podobne do
niej rozró¿nienie na interpretacjê i u¿ycie) sugeruje, ¿e tekst zawiera z koniecznoci jakie nierelacyjne struktury, które trzeba ujawniæ w interpretacji. Tymczasem nie wolno nam zak³adaæ jakichkolwiek esencji b¹d rzeczywistych natur (chyba ¿e w celach heurystycznych), poniewa¿ wszelkie
esencje maj¹ charakter nominalny.
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4
Szeæ kluczowych wypowiedzi:
[1.] Widzê tych dwóch  Be³zê i Chmielowskiego  surduty, sztuczkowe spodnie, getry
i cwikiery  jak wchodz¹ do zimnej izby w gmachu pojezuickiego kolegium  ch³opak pi¹cy
na skrzyni w sionce podnosi skud³an¹ g³owê i patrzy na nich ze zdziwieniem, ale po chwili
dochodzi do wniosku, ¿e to pewnie jaki upiorny sen, wiêc naci¹ga ko¿uch na g³owê i zasypia
 i przygl¹daj¹ siê tej parze, co le¿y pod ko³dr¹.  Co takiego  mówi Chmielowski do Be³zy.
 Jak pan s¹dzi, panie W³adys³awie, co te¿ oni mog¹ robiæ pod t¹ ko³dr¹?  Ja mylê, panie
Piotrze  mówi na to Be³za  ¿e czego takiego to nie ma na wiecie, a zatem nam siê wydaje,
¿e my to widzimy.  Jednak jest to fakt empiryczny, bowiem postrzegalny  powiada Chmielowski  i empiryczna nauka nie mo¿e pomin¹æ go milczeniem.  A ja tego nie postrzegam 
mówi Be³za i zdmuchuje wiecê stoj¹c¹ w lichtarzu na stole, na który miêdzy manuskrypty,
ksiêgi, ka³amarze kobieca r¹czka rzuci³a co bia³ego, pachn¹cego perfum¹, co z mg³y lub
jedwabiu.  A ja tego nie postrzegam, zatem nie jest to fakt empiryczny. Reprezentuj¹c tu nauki
pozytywne oraz obiektywne, nie mo¿emy wiêc wzi¹æ go pod uwagê.  Pani Karolina umiecha
siê do nich spod ko³dry, ale w ciemnoci nie widaæ jej umiechu 10.
[2.] Ironia obrócona jest przeciw tym, co s¹ teraz czcicielami pieczeni, ale i przeciw tym,
co niegdy siê duchem Bo¿ym popili. Wielkoæ jest mieszna, ale miesznoæ nie umniejsza
wielkoci. Dla nas wa¿ne jest jednak teraz co innego: ¿e duch Bo¿y w tym wierszu nie spada,
nie zlewa siê, nie zlatuje. Popilimy siê. I nawet nie wiadomo  to, rzecz jasna, skutek ironii,
która znaczenia czyni migotliwymi, a wiêc trudnymi do uchwycenia  czy ten duch naprawdê
by³ duchem Bo¿ym, przewiêtym 11.
[3.] A ile warte jest to drugie przekonanie  te¿ niegdy przez Grzyma³ê-Siedleckiego,
ale i póniej przez Kazimierza Wykê (i jak¿e to zaskakuj¹ce!) ¿ywione  ¿e pisarz w swoim
szczerym dziele szczerze siê nam spowiada z chwil szczêcia i zawodów i ¿e z kart dzie³a
przemawia do nas otwarcie i wprost, to powiedzia³em ju¿ kiedy, otwarcie i szczerze, i wprost,
odpowiadaj¹c na pytanie, które i Fredrze warto by postawiæ: czym jest klasycyzm? Nie warto
siê powtarzaæ, wiêc powiem tylko, ¿e zdania nie zmieni³em: pisarz, który przekonuje nas o swojej
szczeroci i szczerze siê przed nami spowiada, jest szczeroci w³asnej kreatorem, wiêc ta szczeroæ nie jest szczera, ale sztuczna, wymylona i sk³amana. Kto jest wiêc, pisz¹c, szczery, nie
jest wcale szczery. Przeciwnie, jest k³amc¹. Czego nie nale¿y mu mieæ jednak za z³e, bo nasza
kultura w swojej ca³oci jest wielkim i wspania³ym k³amstwem 12.
[4.] To jest przekleñstwo wszelkiej myli, która inn¹ myl chce uczyniæ nonsensown¹: ¿e
jest ona ukszta³towana przez tê myl nonsensown¹, ¿e jej sens przez tamten bezsens jest ustanawiany. I ten sens, jeli nadal, jeli wci¹¿ chce byæ sensem, musi tamtemu nonsensowi nieustannie przeczyæ, bo jeli przeczyæ przestanie, zniknie to, co go ustanawia  zniknie nonsens,
który ustanawia go jako sens  i sens przestanie byæ sensownym sensem 13.
[5.] Lepiej jest umrzeæ, ni¿ ¿yæ poza kultur¹ 14.
[6.] Kto pragnie spogl¹daæ okiem dziewiczym, musi zamkn¹æ oczy, by nie dostrzec owej
przesz³oci, zawartej w czasie teraniejszym 15.

Ironia nie leczy z szaleñstwa, którego jest wiadomoci¹  mówi Paul de Man
w eseju Retoryka czasowoci 16 . W tej interpretacji ironia jest szczególnym rodJ. M. R y m k i e w i c z, ¯mut. Warszawa 2005, s. 32.
J. M. R y m k i e w i c z, Juliusz S³owacki pyta o godzinê. Warszawa 1982, s. 114.
12
J. M. R y m k i e w i c z, Aleksander Fredro jest w z³ym humorze. Warszawa 1982, s. 74.
13
R y m k i e w i c z, Juliusz S³owacki pyta o godzinê, s. 137.
14
R y m k i e w i c z, Aleksander Fredro jest w z³ym humorze, s. 85.
15
J. M. R y m k i e w i c z, Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie. Warszawa 1967, s. 89.
16
P. d e M a n, Retoryka czasowoci. Prze³. A. S o s n o w s k i. Literatura na wiecie 1999,
nr 10/11, s. 225227.
10
11
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kiem uzmys³awiaj¹cym cz³owiekowi, ¿e nie istnieje mo¿liwoæ pojednania wiata
rzeczywistego ze wiatem fikcji, a zatem czego czasowego i w znacznej mierze
przypadkowego z czym, co tê tymczasowoæ i przygodnoæ skutecznie by przekracza³o. Tropem, który spe³nia siê w tej funkcji uto¿samiania ja z ponadludzkim wiatem oraz znoszenia czasowoci ja, jest symbol. W przeciwieñstwie do
niego ironia (a tak¿e alegoria, któr¹ w akcie ontologicznej z³ej wiary uznano za
zbanalizowan¹ wersjê symbolu) demistyfikuje fa³szyw¹ wiadomoæ, i¿ cz³owiek
mo¿e mieæ w³adzê nad przyrod¹. Homo erectus zapomina o zasadniczej odrêbnoci natury: trzeba zgi¹æ kark, a¿eby sobie ten fakt uprzytomniæ, dopiero poprzez
upadek przekonanie o absolutnej wy¿szoci nad wiatem zostaje poddane próbie.
Cz³owiek, który siê przewróci³, powinien umieæ odró¿niæ siê od nieludzkiego wiata.
Mamy tu do czynienia z procesem podwojenia ja (dédoublement  to s³owo
de Man po¿ycza od Baudelairea, którego esej O istocie miechu interpretuje).
Ja empiryczne, zanurzone w wiecie i ¿yj¹ce w mistyfikacji, staje siê ofiar¹ drugiego ja, które jest jêzykiem ustanawiaj¹cym wiedzê o tej mistyfikacji. Nie mo¿na
jednak¿e poprzestaæ na tym jednym podwojeniu, jako ¿e znaæ nieautentycznoæ
nie jest tym samym, co autentycznym byæ 17. Dlatego w³anie wraz z ironi¹, bior¹c¹ siê z upadku i podwojenia w obrêbie wiadomoci  trzeba wszak pamiêtaæ,
¿e wzajemna relacja jednego i drugiego ja nie jest intersubiektywna, gdy¿ reprezentuj¹ one przyrodê i cz³owieka, a wiêc dwa zasadniczo ró¿ne byty  pojawia siê
mo¿liwoæ ob³êdu. Nie da siê zatrzymaæ procesu dédoublement, co oznacza kres
wszelkiej wiadomoci. Ironia jest wiedz¹ o dychotomii cz³owieka i wiata, rozpoznaniem naszych z³udzeñ, ale ta wiedza nie porz¹dkuje i nie scala, bo nie mo¿na ustanowiæ niezawodnych s¹dów o którymkolwiek ze stadiów ja. Kryzys wiadomoci nie znajduje w ironii ukojenia. Kiedy czytamy ironiczn¹ narracjê, utwierdzamy siê jedynie w przekonaniu, ¿e fikcja jest zasadniczo negatywna, ¿e rozdzia³
opowieci i rzeczywistoci jest jeszcze bardziej nieprzekraczalny. Ten ostatni wniosek nale¿y, zdaniem de Mana, wysnuæ z lektury dzie³ Schlegla i jego koncepcji
ironii jako permanentnej parabazy.
Filozof i krytyk z Yale zdaje siê d¹¿yæ do tego, by radykalnie pomniejszyæ
wagê jedynego pozytywnego momentu ironii: momentu, w którym jest ona wiedz¹ o nieautentycznoci, wiadomoci¹ b³êdu. Hegel uwiadomi³ nam, ¿e cz³owiek, który siê gniewa, gniewa siê inaczej, gdy tylko zda sobie sprawê z w³asnego
gniewu. Podobnie powinno byæ z ironist¹. Je¿eli rozpoznaje mistyfikacjê, to przecie¿ wie ju¿ inaczej, a mo¿e nawet i lepiej. Innymi s³owy  i de Man to mówi 
konsekwencj¹ upadku jest postêp samowiedzy. Co z tego jednak, skoro w tej samej chwili wiadomoæ ulega dezintegracji, a odpowiedzi¹ na rzekomy postêp
jest szaleñstwo. Jaka jest wartoæ wiedzy, która nie jest niczym wiêcej ni¿ wiadomoci¹ postêpuj¹cego rozpadu? Retoryka czasowoci zdaje siê stawiaæ to istotne
pytanie o (nie)mo¿liwoæ pogodzenia wiary w to, ¿e ironia jest jakimkolwiek zyskiem dla ja, ze wiadomoci¹ kresu ja. Odpowied de Mana okazuje siê mocno pesymistyczna: przyrost wiedzy jest czysto negatywny (wiem jedynie, czym
nie jestem), w konsekwencji ja niczego nie zyskuje, a ironia, choæ czêsto wi¹¿e
siê ze miechem, wcale nie przynosi pocieszenia.
¯eby za kategoriê ironicznej samowiedzy wzi¹æ w cudzys³ów, najlepiej by17

Ibidem, s. 223.
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³oby w ogóle przestaæ opisywaæ ironiê za pomoc¹ takich pojêæ, jak refleksja,
wiadomoæ czy dialektyka »ja«  i to w³anie zaproponowa³ de Man w autokrytycznym referacie Pojêcie ironii. W wietle przedstawionych tam analiz tyle
razy schodzimy na manowce, ilekroæ ujmujemy ironiê jako spogl¹danie na ja
z pewnego dystansu, który umo¿liwia zrozumienie faktu, i¿ trwalimy w mistyfikacji; otó¿ znacznie wczeniej ironia czyni problematycznym samo rozumienie.
Definicja, któr¹ podaje de Man  ironia to permanentna parabaza alegorii tropów 
sprawia w tym kontekcie wra¿enie kompletnie ironicznej, bo rzeczywicie z uporem broni siê przed jakimikolwiek próbami zrozumienia.
Byæ mo¿e, na te i inne jeszcze kwestie rzuci jakie wiat³o Rymkiewicz. Na
przekór de Manowi próbujê zatem z i n t e r p r e t o w a æ przywo³ane na pocz¹tku
tego rozdzia³u kluczowe wypowiedzi, które albo po prostu s¹ ironiczne, albo w jakiej mierze tematyzuj¹ kategoriê ironicznoci.
Zacznijmy od groteskowej scenki, która próbuje objaniæ stosunek badaczy-pozytywistów do empirycznego faktu (?), jakim  zdaniem Rymkiewicza  by³
romans Mickiewicza z Karolin¹ Kowalsk¹. Tacy historycy, jak Be³za czy Chmielowski, rówienicy W³adys³awa Mickiewicza, musieli, twierdzi autor ¯mutu, co
wiedzieæ lub przynajmniej s³yszeæ o przygodach mi³osnych wielkiego poety, a jednak, ca³kowicie wbrew wyznawanej metodologii badawczej, lekcewa¿yli fakty, uznaj¹c, ¿e nie mog¹ one znaczyæ tego, co wydaj¹ siê znaczyæ. Jeli za innego sensu
przypisaæ im nie mo¿na, tym gorzej dla samych faktów, które musz¹ utraciæ jak¹kolwiek wiarygodnoæ. Jak widzimy, nawet pozytywista uznaje za fakty tylko to, co nie
znajduje siê w konflikcie z przyjêtymi przezeñ za³o¿eniami. Gdy dochodzi do konfliktu przedmiotu badania z perspektyw¹ badawcz¹, historyk woli przymkn¹æ oczy
i umyæ rêce: A ja tego nie postrzegam, zatem nie jest to fakt empiryczny.
Ta wizja dwóch naukowców zagl¹daj¹cych pod ko³drê kowieñskiej Wenery
jest oczywicie przesycona ironi¹. To ten rodzaj ironii, który mo¿na uznaæ za bodaj najbardziej typowy i rozpowszechniony: zbli¿a siê ona tutaj do drwiny albo
szyderstwa, a sam ironista przemawia niejako ex cathedra  wie lepiej i w zwi¹zku z tym nie mo¿e nie wyst¹piæ przeciwko naiwnoci swoich poprzedników. Tej
tradycyjnej ironii nie da siê jednak, jak u Waynea Bootha, opisaæ w tradycyjnych
kategoriach. Sens wypowiedzi nie jest przeciwieñstwem tego, co powiedziane.
Moc kpiny jest w zasadzie wprost proporcjonalna do natê¿enia sygna³ów absurdu
i groteski wykorzystanych w tym fragmencie. Historycy-pozytywici stoj¹ oto przed
go³ym faktem (dos³ownie go³ym), który wystarczy³oby jedynie opisaæ i nag³oniæ,
ale nie widz¹  nie chc¹ widzieæ  i nie przyjmuj¹ do wiadomoci, i¿ maj¹ do
czynienia z rzeczywistoci¹. Nie przypadkiem ch³opak pi¹cy na skrzyni uznaje,
¿e dwaj panowie s¹ czêci¹ jego upiornego snu.
Wy³ania siê wobec tego pokusa opisu ironii w kategoriach podwajania wiadomoci. Rymkiewicz tak w³anie interpretuje diagnozê postawion¹ w Beniowskim jêzykowi romantyzmu. Otó¿ u S³owackiego duch romantyczny wychodzi
z siebie i staj¹c obok siebie, z uwag¹ sam sobie zaczyna siê przygl¹daæ: schizofrenicznie podzielony w sobie, ocenia siebie, ju¿ sam sobie obcy 18. Analogicznie
scenê z Be³z¹ i Chmielowskim mo¿na potraktowaæ jako wyraz wiadomoci badacza, który sprzeniewierza siê w³asnej dogmatycznej metodologii, wmawiaj¹c
18
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sobie jednoczenie, ¿e postêpuje w ca³kowitej z ni¹ zgodzie. Ta wiadomoæ jest
wytworem jakiej innej wiadomoci, która wychodzi z cienia mistyfikacji i dziêki powta³emu w ten sposób dystansowi zyskuje na samowiedzy.
Ale w³anie dlatego, ¿e ironia tego fragmentu wydaje siê zaledwie naigrawaniem siê, ur¹gowiskiem, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e nie jest ona szczególnie grona; chocia¿ bez w¹tpienia mamy prawo obawiaæ siê jej ostrza, to zarazem wraz
z t¹ ironi¹ pozostajemy na twardym gruncie wiedzy, nawet jeli jest ona w du¿ej
mierze negatywna (utwierdza nas w przekonaniu, ¿e pewnych stanowisk nie mo¿na ju¿ zajmowaæ). Uprawniony by³by na tym etapie wniosek, ¿e szyderstwo ustanawia fundament rozumienia okrelonych faktów. Ironia nie jest grona, bo  inaczej ni¿ zjawisko, które w Pojêciu ironii analizuje de Man  nie stawia pod znakiem zapytania samego procesu rozumienia. W tym kontekcie niepokój mo¿e
wprowadziæ druga z kluczowych wypowiedzi. Wkraczamy wraz z ni¹ na obszar
najwiêkszego niebezpieczeñstwa. Ironia, przypomnijmy, przedstawiona jest tutaj
jako co, co znaczenia czyni migotliwymi, trudnymi do uchwycenia. Nie ma, jak
s¹dzê, przeciwwskazañ, by poprowadziæ to twierdzenie do jego ekstremum: ironia
jest rozstêpem w samym rozumieniu. S³owacki mówi o upojeniu duchem bo¿ym
i nie mo¿na mieæ pewnoci, czy chodzi tu o rzeczywisty stan wiêtoci i ³aski, czy
o zwyk³e odurzenie rojeniami o w³asnej rzekomej wielkoci 19. Bylimy pijani czy
wiêci? W takim razie nie wiadomo jeszcze, czy mo¿na pogodziæ ze sob¹ dwie
pierwsze wypowiedzi Rymkiewicza. Wszystko wskazuje na to, ¿e w przeciwieñstwie do pewnej siebie, ca³kowicie niezachwianej wiedzy w opowieci o Be³zie
i Chmielowskim  drugi cytat wprowadza nastrój kompletnie defetystyczny. Ironii i hermeneutyce nie jest tu absolutnie po drodze.
Sprawa komplikuje siê dodatkowo, gdy rozwa¿ymy wypowied 3. Mamy tam
ironiê, co do której przy bli¿szym ogl¹dzie nie mo¿emy mieæ pewnoci, czy jest
tylko ironi¹  jej przedmiotem by³yby s¹dy historyków literatury o Trzy po trzy 
czy tak¿e autoironi¹, wymierzon¹ w sam jêzyk krytyczny Rymkiewicza. Nie potrafimy te¿ rozstrzygn¹æ, który adresat tej polemiki jest z punktu widzenia ironisty
istotniejszy. Chodzi mi o nastêpuj¹ce s³owa:
A ile warte jest to drugie przekonanie [...], ¿e pisarz w swoim szczerym dziele szczerze
siê nam spowiada z chwil szczêcia i zawodów i ¿e z kart dzie³a przemawia do nas otwarcie
i wprost, to powiedzia³em ju¿ kiedy, otwarcie i szczerze, i wprost, odpowiadaj¹c na pytanie,
które i Fredrze warto by postawiæ: czym jest klasycyzm?

Wzorcowy przyk³ad paradoksu k³amcy albo przynajmniej wariacja na ten temat. Mówi¹cy wyra¿a, w pe³ni asertywnie, w³asny pogl¹d, ¿e pisarz, który przekonuje czytelnika o swojej szczeroci, otwartoci czy bezporednioci, wytwarza
jedynie wra¿enie i pozór posiadania tych przymiotów. Powiada: wierz mi, przekazujê tylko i wy³¹cznie prawdê, gdy tymczasem jest to w najlepszym razie kreacja prawdomównoci. W konsekwencji, stwierdzaj¹c: mówiê prawdê, jednoczenie k³amie. Do tego momentu wszystko jest w porz¹dku: z tak ujêtym s¹dem
Rymkiewicza moglibymy siê zgodziæ lub nie zgodziæ. Jednak¿e  i to jest ród³em paradoksu, a przede wszystkim (auto)ironii  ten s¹d zostaje wypowiedziany
o t w a r c i e, s z c z e r z e i w p r o s t. Kto jest tutaj (i czy w ogóle jest) wiarygodny? Jedn¹ prawdê wyra¿a Rymkiewicz  empiryczny autor zarówno ksi¹¿ki
19
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o Fredrze, jak i wczeniejszego, przywo³anego tu jako wiadectwo prawdomównoci, eseju Czym jest klasycyzm. Brzmi ona nastêpuj¹co: z zasady nie wierzcie
tym, którzy deklaruj¹ swoj¹ szczeroæ. Ten sam Rymkiewicz  ten sam, a jednak
jako ju¿ przemieniony, bo ironiczny: Rymkiewicz numer 1 mówi niezachwianie, z przekonaniem o w³asnej racji, Rymkiewicz numer 2 s³yszy ju¿ w swoim
g³osie niejaki fa³sz lub dysonans  dos³ownie za jednym zamachem kwestionuje
wagê pierwszej prawdy. Druga prawda jest bowiem taka: nie ufajcie mi, nie mogê
byæ wiarygodny; chcê mówiæ we w³asnym imieniu, jak najbardziej szczerze i otwarcie, ale przecie¿ tego w³anie nie mogê zrobiæ, nie w y t w o r z y w s z y uprzednio (zgodnie z pierwszym przekonaniem) pozoru, ¿e wypowiadam siê otwarcie
i szczerze. Nieweso³a jest, mo¿emy to ju¿ stwierdziæ, sytuacja naszego (auto)ironisty. Chc¹c mianowicie skrytykowaæ pewien jêzyk krytyczny, zmuszony jest odwo³aæ siê do tego jêzyka, co wiêcej  musi go u¿yæ. Nie jest i nie mo¿e byæ wobec
niego zdystansowany. Dystans by³by mo¿liwy  i wówczas wypowied Rymkiewicza sta³aby siê po prostu ironiczna, a jej ironiê da³oby siê bez k³opotu opisaæ raz
jeszcze w kategoriach drwiny i za pomoc¹ pojêcia transparentnego dla siebie podmiotu  gdyby uda³o siê oddzieliæ role historyka i pisarza. Wówczas Rymkiewicz
móg³by argumentowaæ, jak nastêpuje. Pisarz (dajmy na to, Fredro) informuje o swojej szczeroci. Nale¿y wzi¹æ j¹ w cudzys³ów, bo jest wynikiem literackiej kreacji.
Badacz, który to pominie albo przeoczy, zas³u¿enie stanie siê przedmiotem ironicznego omówienia. Ale wypowied przeszyta ironi¹ mo¿e byæ ju¿ szczera 
mo¿e deklarowaæ swoj¹ szczeroæ  bo wychodzi z ust nie pisarza, ale historyka,
a ten pos³uguje siê wy³¹cznie s¹dami sensu stricto. W rezultacie sens tej ironii,
podobnie jak jej cel czy adres, jest ca³kowicie zrozumia³y i jasny.
Wszak¿e przekonanie o takiej roz³¹cznoci ról pisarza i historyka  nie miejsce, by tego dowodziæ  jest Rymkiewiczowi z gruntu obce. Przekanik jest przekazem: sposób, w jaki siê mówi, nie pozostaje bez konsekwencji dla sensu tego,
o czym siê mówi. W zwi¹zku z tym wypowied 3 nie jest wulgarn¹  tj. szydercz¹
i bezwzglêdnie demaskatorsk¹  ironi¹, ale pomieszaniem przeczucia o koniecznoci krytyki z dochodz¹cym do g³osu przewiadczeniem, ¿e nie istnieje metajêzyk, w którym ta krytyka mo¿e zostaæ wyra¿ona. Trzeba powiedzieæ wiêcej: ironista korzysta z jêzyka podsuniêtego, podszepniêtego, podpowiedzianego, wiadom,
¿e nie dysponuje trybem mówienia w pe³ni w³asnym i autentycznym. Ilekroæ zatem dochodzi do g³osu, w³¹cza siê w hermeneutyczny dialog z przedmiotem swojej krytyki, bêd¹cym jednym ze róde³ jego jêzyka. W prawdziwie hermeneutycznej rozmowie nie istniej¹ stanowiska ca³kowicie subiektywne, tj. takie, które mo¿na by przypisaæ odrêbnym podmiotom. Sens dyskusji wy³ania siê spoza wszelkich
indywidualnych mniemañ o jej temacie. ¯adna prawda nie bierze siê z czyjegokolwiek nadania, ale jest rezultatem gry, w któr¹ w³¹czaj¹ siê g³osy uczestników
konwersacji. Pogl¹dy w nawet najostrzejszej wymianie zawsze gdzie siê przecinaj¹, tak ¿e wyizolowanie pojedynczego g³osu staje siê problematyczne (nie s¹ to
proste równoleg³e). Ironia, na razie ograniczmy j¹ do wypowiedzi 3, jest dowiadczeniem takiego w³anie w³¹czenia w dialog. Kiedy Rymkiewicz pragnie przemówiæ swoim g³osem, natychmiast doznaje jego swoistej obcoci. To, co powinno
byæ najbardziej autentyczne i w³asne, pobrzmiewa jakim nieznonym dystansem,
tak ¿e momentalnie odnosi siê wra¿enie wchodzenia w cudz¹ rolê lub nawet cytowania kogo innego, kto nb. jest przedmiotem ironii. Oczywicie, zdaje siê to
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staæ w sprzecznoci z nieco wczeniejsz¹ deklaracj¹ o niezbie¿noci dróg ironii
i hermeneutyki. I, naturalnie, wymaga dalszej eksplikacji.
W sukurs przychodzi nam wypowied 4. Mówi siê w niej o przekleñstwie
w s z e l k i e j myli, która inn¹ myl chce uczyniæ nonsensown¹. Typem takiego
w³anie dyskursu  zmierzaj¹cego do ods³oniêcia niedorzecznoci wpisanej w czyje stanowisko  jest, rzecz jasna, interesuj¹ca nas tutaj ironia.
Refleksja Rymkiewicza pojawia siê wraz z pytaniem o wybór, jakiego dokonali polscy emigranci w Pary¿u: dlaczego chcieli mieæ za proroka (albo po prostu
porednika miêdzy tym a tamtym wiatem) litewskiego szlachcica, cz³owieka w ka³amaszce i w barchanowym surducie, a nie Hoene-Wroñskiego, mesjanistê i matematyka w jednej osobie, albo wyuczonych w Heidelbergu mêdrców w rodzaju
Trentowskiego czy Cieszkowskiego. Wygnañcy znaleli siê w piekle cywilizacji,
której wczeniej nie znali: polski romantyzm wywodzi³ siê ze wsi. I wierzyli, chcieli
wierzyæ, ¿e s¹ anio³ami, których mêka jest ca³kowicie bezpodstawna i niezas³u¿ona, a w najgorszym razie stanowi czêæ Boskiego planu. Ale w Pary¿u, którego
gmachy skrêconym wydaj¹ siê gadem, jak napisa³ S³owacki, po Bogu nie ma
ani ladu i znacznie ³atwiejsza jest wiara w diab³a. Pary¿, by przywo³aæ innych, to
nowa Sodoma. Emigranci zaczêli w¹tpiæ  i w istnienie Boga, i w sens swojej
tu³aczki. Potrzebny by³ kto, kto przywróci³by wiarê i sta³ siê rêkojmi¹ nowej historiozofii. Kto zapewni³by, ¿e diabelska cywilizacja powsta³a bez udzia³u Boga
albo, niech ju¿ bêdzie, zosta³a przez niego wpisana w jaki szerszy zamys³, który
bêdzie uzasadnieniem nie najszczêliwszych polskich losów. Ale ten kto, powiada Rymkiewicz, nie móg³ mieæ z piek³em nic wspólnego. St¹d wzi¹³ siê Towiañski: przybywa³ z wiejskiego i lenego raju emigrantów, czyli z Litwy 20. W przeciwieñstwie do jego prostoty pastuszej  ludzie tacy, jak Hoene-Wroñski czy
Trentowski potrafili mówiæ jedynie w jêzyku, którego nauczy³a ich diabelska cywilizacja. Zamiast jednego s³owa, którym mia³ w³adaæ Towiañski i które mia³o
na powrót z³¹czyæ emigrantów z Bogiem, ci piekielni filozofowie pos³ugiwali siê
przegadanymi systematami filozoficznymi. Nie trzeba dodawaæ, ¿e ¿adna ¿ywa
prawda nie mog³a byæ wynikiem tej racjonalnej dedukcji, ¿aden cud nie móg³ przy
jej u¿yciu zostaæ dokonany. Ale jeli w ten sposób spojrzymy na Towiañskiego 
istot¹ i sensem jego misji ma byæ wyzwanie rzucone cywilizacji i jej filozofom 
to okazuje siê on person¹ wielce problematyczn¹. Otó¿ Towiañski nie znaczy sam
przez siebie i sam dla siebie, ale jest Towiañskim (t y m Towiañskim, wybranym
przez emigrantów na porednika) tylko w opozycji do cywilizacji, której sta³ siê
krytykiem, co sprowadza siê do jeszcze dalej id¹cej tezy, ¿e w³anie ta cywilizacja okreli³a go i w pewnym sensie uczyni³a tym, kim by³ 21. Mo¿na by pewnie
w tok rozumowania Rymkiewicza wprowadziæ (diabelski, rzecz jasna) pogl¹d strukturalistów, i¿ znak nie znaczy sam w sobie, ale tylko w obrêbie ró¿nicy wzglêdem
innych znaków. Towiañski musi nieustannie byæ aktorem w tym procesie dyferencjacji. Musi permanentnie okrelaæ siê na tle diabelskiej cywilizacji  maj¹c j¹ za
nonsensown¹  a¿eby ze swoim pos³annictwem zwi¹zaæ jaki sens. Bêdzie on
sensem dopóty, dopóki Towiañskiemu uda siê utrzymaæ oba cz³ony dychotomii.
Innymi s³owy, cz³owiek w barchanowym surducie przychodzi, ¿eby przywróciæ
20
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utracony raj, a jednoczenie wie, ¿e gest przekrelenia cywilizacji bêdzie koñcem
jego proroczej misji. Unicestwienie nie mo¿e zatem nast¹piæ i trzeba je co najwy¿ej zapowiadaæ jako pewien projekt, który kiedy wreszcie siê zici.
Równie¿ myl ironiczna w³¹cza siê w proces ustawicznego ró¿nicowania, którego istot¹ jest niemo¿noæ anihilacji swojego przedmiotu. Ale  i uznajmy to
za jedn¹ z tez niniejszego artyku³u  ironia u c z e s t n i c z y w g r z e tylko dziêki rodkom dostarczonym przez drugi cz³on opozycji, przy czym ten strukturalistyczny jêzyk okazuje siê w tym momencie niewystarczaj¹cy, a prawdopodobnie nawet myl¹cy. Jest to bowiem w³anie hermeneutyczna gra; podejmuj¹c j¹
(z mniejsz¹ lub wiêksz¹ wiadomoci¹ ryzyka), ironista rozpoznaje gro¿¹cy mu
dogmatyzm (!). Ironia, przynajmniej w wersji Rymkiewiczowskiej, nie jest konsekwencj¹ dysponowania jakimi bezwzglêdnie doskonalszymi narzêdziami ani tym
bardziej jakimkolwiek autonomicznym jêzykiem. Wszystko zosta³o tu po¿yczone, cytowane, powtórzone.
Ostatnie zdanie jest zgodne z przekonaniem wyra¿onym przez Dana Sperbera
i Deirdre Wilson, autorów znanej koncepcji ironii jako przywo³ania. Uwa¿am j¹
za jedn¹ z najbardziej przekonuj¹cych, równie¿ dlatego, ¿e w³¹cza siê w interesuj¹ce mnie dialogowe postrzeganie ironii. Twierdz¹ oni mianowicie, i¿ o interpretacji wypowiedzi ironicznej decyduje rozpoznanie jej jako przypadku przywo³ania 22. To, co zostaje przywo³ane, to wypowied na jaki temat  rzeczywista lub
tylko wyobra¿ona  której wraz z samym faktem powtórzenia towarzyszy z³oliwy grymas ironisty. Rozwa¿my najprostszy i, niestety, nieznonie ju¿ wytarty przyk³ad: wypowiadamy zdanie Jaka piêkna pogoda, gdy w trakcie spaceru zaskakuje nas deszcz. W interpretacji dwojga autorów jest to zawsze przywo³anie echem.
Kto móg³ przecie¿ zapewniaæ nas wczeniej, ¿e bêdzie wieciæ s³oñce (cz³onek
rodziny, przyjaciel, telewizyjny prezenter pogody). Ale mo¿emy siê odnieæ równie¿ do w³asnych nadziei, niekoniecznie zwerbalizowanych w sposób ca³kowicie
precyzyjny (wiosn¹ spodziewalimy siê, ¿e lato bêdzie suche). Kluczowe dla tak
ujêtej wypowiedzi ironicznej jest wiêc to, ¿e nie odnosi siê ona do rzeczywistoci
(nie jest u¿yciem, tj. s¹dem sensu stricto), ale do innej wypowiedzi, któr¹ jedynie
przywo³uje.
Teoria Sperbera i Wilson otwieraj¹c, z jednej strony, wielce inspiruj¹c¹ cie¿kê mylenia o ironii, z drugiej pozostaje jednak na gruncie doæ tradycyjnego jej
pojmowania jako sposobu wyra¿enia drwi¹cego stosunku wzglêdem czyich s³ów.
Jak powiadaj¹ badacze, naturalnym obiektem ironii zawartej w uwadze ironicznej bêd¹ autorzy, rzeczywici czy wyobra¿eni, tych wypowiedzi lub opinii, które
przywo³ano echem 23. Istnieje wszak¿e pokusa, szczególnie w przypadku bardziej
z³o¿onych u¿yæ ironii ni¿ wypowiedzi w rodzaju Jaka piêkna pogoda, ¿eby wyprowadziæ z tej koncepcji istotne, jak siê wydaje, konsekwencje teoretyczne i filozoficzne, pozostaj¹ce poza zasiêgiem tych, którzy traktuj¹ ironiê jak szyderstwo
transparentnego dla siebie podmiotu.
Je¿eli bowiem, jak twierdz¹ Sperber i Wilson, ironia jest zawsze cytatem, powtórzeniem, przywo³aniem, to przecie¿ ilekroæ pos³ugujemy siê ironi¹, skazani
D. S p e r b e r, D. W i l s o n, Ironia a rozró¿nienie miêdzy u¿yciem a przywo³aniem. Prze³.
M. B. F e d e w i c z. W zb.: Ironia, s. 96.
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jestemy na u¿ywanie c u d z e j m o w y, a to z kolei znaczy, ¿e ironia nigdy nie
jest ca³kowicie nasza, nie jest wyrazem przewagi osi¹ganej przez transparentny
podmiot, ale  przeciwnie  jest w pewnej mierze równie¿ wiadectwem kryzysu,
który sta³ siê udzia³em samego ironisty. Zmuszeni  ostatecznie jest to przymus
wrêcz strukturalny  do pos³u¿enia siê jêzykiem, od którego chcielibymy trzymaæ siê jak najdalej, w ironii dowiadczamy w³asnych granic. Przekonujemy siê
zw³aszcza, ¿e nie mo¿na bezkolizyjnie wykraczaæ poza w³asne ja, a¿eby poddaæ
krytyce to, co owo ja ogranicza. Nie wiadomo za bardzo, gdzie ja, a gdzie
nie-ja, co jest wielce hermeneutyczne. Z ironi¹ jest jak z m³otkiem w s³ynnej
metaforze Heideggera: rêka i narzêdzie pracuj¹ razem i nie mo¿na ju¿ tego dzia³ania opisaæ za pomoc¹ prostej dychotomii podmiotowo-przedmiotowej. Dlatego
okrelenia podmiot i przedmiot ironii staram siê braæ w cudzys³ów.
Najlepszym przyk³adem takiego w³anie u¿ycia ironii jest wypowied 5: Lepiej jest umrzeæ, ni¿ ¿yæ poza kultur¹. Pojawia siê ona jako kwintesencja rozwa¿añ o zwi¹zkach kultury i pamiêci oraz roli, jak¹ odgrywaj¹ w wynoszeniu ka¿dej
poszczególnej egzystencji ponad to, co jest jedynie indywidualne i subiektywne.
Pamiêæ pozwala porównywaæ, zestawiaæ ze sob¹ wszytkie nasze gesty, wypowiedziane przez nas s³owa, znane nam przedmioty i zdarzenia. Oznacza to, ¿e dziêki
pamiêci ka¿dy cz³owiek sytuuje siê w kontekcie innych zdañ i wyobra¿eñ, który
jest kontekstem kulturowym. Tylko w ten sposób ¿ycie mo¿e staæ siê sensowne,
a to, co normalnie by³oby subiektywnym be³kotem, zyskuje dziêki pamiêci znaczenie: Gdyby nasze ¿ycie nie mog³o zostaæ porównane z ¿yciem tych, którzy
byli tu przed nami, utraci³oby sens 24. Zestawiaj¹c, pamiêæ umieszcza nas w kulturze.
Przyjête za dobr¹ monetê, zdanie Lepiej jest umrzeæ, ni¿ ¿yæ poza kultur¹
by³oby w tym wietle zaledwie wyrazem lêku przed chaosem, jaki grozi³by cz³owiekowi bez pamiêci kulturowej, i mia³oby w ten sposób doæ precyzyjny sens.
Tymczasem jest ono w istocie zuchwa³e i niedorzeczne. Wypowiada je przecie¿
kto, kto dopiero co zadeklarowa³, ¿e nie potrafi pomyleæ czegokolwiek, co istnia³oby poza kultur¹, a wiêc kto, komu to zdanie dyktuje sama kultura  i nikt
inny. Mo¿emy skonstruowaæ w istocie nieskoñczony szereg zdañ analogicznych,
które ods³oni¹ absurd w pozornie zrozumia³ej i sensownej deklaracji Rymkiewicza. Np. wypowied Polaka: Lepiej jest umrzeæ, ni¿ nie byæ Polakiem. Albo
katolika: Lepiej jest umrzeæ, ni¿ nie byæ katolikiem. Lub muzu³manina: Lepiej
jest umrzeæ, ni¿ nie wierzyæ w Allaha. I mo¿e jeszcze, nieco prowokacyjnie, kolekcjonera znaczków pocztowych: Lepiej jest umrzeæ, ni¿ nie zbieraæ znaczków.
Te zdania s¹ zapewne bardzo czêsto wypowiadane najbardziej serio (kolekcjoner
znaczków niew¹tpliwie mia³by ju¿ wiadomoæ ironiczn¹), a wiêc zupe³nie poza
refleksj¹, ¿e tylko za podszeptem jakiej ideologii bylibymy w stanie powiêciæ
dla niej ¿ycie. Bo gdy co takiego mówimy ca³kowicie powa¿nie, to, rzecz jasna,
z niezachwianym przekonaniem, ¿e to, w imieniu czego przemawiamy, nie jest
ideologi¹, ale sensem ugruntowanym w sposób transcendentalny.
Rymkiewicz, pisz¹c Lepiej jest umrzeæ, ni¿ ¿yæ poza kultur¹, musia³ s³yszeæ
zgrzytaj¹cy rozdwiêk pomiêdzy przekonaniem o utwierdzaj¹cej samorozumie24
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nie wszechobecnoci kultury a interesuj¹cym nas zdaniem, przenosz¹cym to przekonanie na poziom uogólnienia filozoficznego, którego nie bylibymy w stanie
poddaæ ju¿ w ¿aden sposób krytyce. Tak wyra¿ony pogl¹d mia³by byæ s¹dem transcendentalnym, ale takie uroszczenia okazuj¹ siê w¹tpliwe w³anie dlatego, ¿e jego
podmiot ca³¹ swoj¹ wiedzê o rzeczywistoci zawdziêcza temu, co ma dopiero
zyskaæ walor jedynej mo¿liwej kategoryzacji ludzkiego wiata. Tego dosyæ lokalnego i partykularnego s¹du nie da siê w rezultacie uogólniæ, gdy¿ jego autor nie
zna i nie chce znaæ rzeczywistoci, jaka rozci¹ga siê poza denotacj¹ zdania. Tak
w³anie Rymkiewicz stanowczo od¿egnuje siê od mo¿liwoci ¿ycia poza kulturow¹ pamiêci¹: bo z powodu kulturowej pamiêci nie dopuszcza istnienia innych sposobów ¿ycia i nie wydaje mu siê, ¿eby taka ewentualnoæ by³a w ogóle realna.
wiadomoci ironicznej Rymkiewicza dowodzi fakt, ¿e w kontekcie rozwa¿añ, które mo¿na podsumowaæ konkluzj¹: nie wiem o niczym, co by pochodzi³o
spoza kultury, odwa¿y³ siê napisaæ: lepiej jest umrzeæ, ni¿ ¿yæ poza kultur¹. Musia³
napisaæ to zdanie, a¿eby sta³o siê hermeneutyczn¹ lekcj¹ dan¹ samemu sobie: zbyt
dalekosiê¿ne s¹ pretensje mojego dyskursu badawczego, w koñcu jego podstawy
zosta³y zaczerpniête sk¹din¹d, nie maj¹ charakteru transcendentalnego. W ka¿d¹
wypowied w rodzaju Lepiej jest umrzeæ, ni¿... wpisana jest nieusuwalna sprzecznoæ. Wniosek z tych rozwa¿añ nasuwa siê nastêpuj¹cy: twierdz¹c lepiej jest umrzeæ,
ni¿... ironista przemawia w pewnej mierze w i m i e n i u i d e o l o g i i, i robi to,
¿eby rozpoznaæ zagra¿aj¹cy sobie dogmatyzm, stanowisko rzekomo jak najdalsze
od postawy ironicznej. S³yszy on w swoim g³osie (a w konsekwencji dostrzega) to
niebezpieczeñstwo. Mo¿liwe, i¿ w³anie na tym polega jego przewaga: ironia staje
siê rozpoznaniem chwili, w której ironista bliski jest przekroczenia cienkiej linii dziel¹cej go od dogmatu i ideologii. Musi mieæ odwagê, by formu³¹ w rodzaju lepiej
jest umrzeæ, ni¿... wzi¹æ w cudzys³ów w³asne podstawy. Ale ci¹gle, ju¿ to powiedzielimy, dystansuje siê jedynie w jêzyku tych¿e podstaw. Na razie nie zna (nie
wiadomo, czy pozna) jakiegokolwiek innego jêzyka, jakiejkolwiek innej mo¿liwoci konceptualizacji. Byæ mo¿e, powiada Rymkiewicz, terytorialne roszczenia
kultury s¹ nieuzasadnione, ale czy mogê to powiedzieæ inaczej, ni¿ nauczy³a mnie
kultura? Cytujê zatem, przywo³ujê jej roszczeniowy dyskurs, ot co.
Meritum tej problematyki zostaje wyra¿one w wypowiedzi 6: Kto pragnie
spogl¹daæ okiem dziewiczym, musi zamkn¹æ oczy, by nie dostrzec owej przesz³oci, zawartej w czasie teraniejszym. Moment tradycji jest koniecznym biegunem rozumienia  Rymkiewicz pisa³ z pozycji obroñcy klasycyzmu, ale nic nie
stoi na przeszkodzie, by zdanie 6 sparafrazowaæ hermeneutycznie. Kto pominie 
p r z e o c z y  aspekt ¿ywej, dzia³aj¹cej przesz³oci, ten bêdzie patrzy³ z zamkniêtymi oczami. Przekonanie, ¿e cokolwiek dostrzega, oka¿e siê jedynie uzurpacj¹.
Przeniemy to rozumowanie na grunt ironii. Otó¿ ironista mo¿e uznaæ, i¿ z chwil¹
rozpoznania pierwiastka ideologicznego w obrêbie w³asnego systemu mylowego
zacznie przemawiaæ w sposób wobec niego autonomiczny. Istniej¹ wówczas zakusy  pragnienie to pobrzmiewa u Waynea Bootha  by spogl¹daæ okiem dziewiczym. Ale ¿eby tego dokonaæ, trzeba wpierw zamkn¹æ oczy na fakt nieposiadania ¿adnej autonomicznej wiedzy o wiecie poza tym systemem, co znaczy równie¿ (bo wiat gwarantowany jest jêzykowo), ¿e trzeba mówiæ, ale milcz¹c, gdy¿
brak nam w³asnego jêzyka. A ja tego nie postrzegam, powiada Be³za we frag-
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mencie 1. Zamyka oczy, ¿eby nie widzieæ w³asnego gruntu teoriopoznawczego,
a nastêpnie, jak gdyby nigdy nic, na tym w³anie (pozytywistycznym) gruncie konstruuje teoriê historyczn¹, wedle której nie mo¿na pow¹tpiewaæ o fakcie, i¿ w pani
Kowalskiej znalaz³ Mickiewicz jedynie troskliw¹ pocieszycielkê po stracie Maryli.
W³anie dlatego prawdziwie dogmatyczna wiedza  jak powiada Friedrich
Schlegel  nie mo¿e m i e æ i r o n i i (Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach
dem offensten Geständnis ein Rätsel), która by³aby czym wiêcej ni¿ szyderstwem
i która nie by³aby lekcewa¿¹cym patrzeniem zamkniêtymi w tej samej chwili oczami. Nie mo¿e byæ tam ironii, z któr¹ spotkalimy siê u Rymkiewicza, poniewa¿
taka ironia uwiadamia dogmatowi jego dogmatycznoæ, ideologii  jej ideologizacjê. Dogmat rozpoznany jako dogmat przestaje byæ zjawiskiem objawionym,
transcendentalnym i w konsekwencji okazuje siê systemem mylowym w y t w or z o n y m: staje siê artefaktem. Nie mo¿na ju¿ wierzyæ w jego przedustawne bytowanie, wraz z ironi¹ pojawia siê bowiem natychmiast mo¿liwoæ, ¿e ta wiedza
jest, mutatis mutandis, zale¿na od jakiej innej wiedzy i ¿e jêzyk okrelonej ideologii czerpie swoje pojêcia z jakiego innego jêzyka. St¹d migotliwoæ znaczeniowa, o której mówi wypowied 2  i któr¹ mo¿emy ju¿, w wietle pozosta³ych
deklaracji, rozumieæ równie¿ hermeneutycznie.
Parokrotnie pozwoli³em sobie na sformu³owanie ironia jest lekcj¹. Sta³oby
ono w sprzecznoci z najbardziej radykalnym przekonaniem de Mana, ¿e ironia nie
leczy ani nie uczy, bo postêp wiedzy jest czysto negatywny. Ja powiedzia³bym inaczej, zgodnie z l e k c j ¹, któr¹ hermeneutyce udzieli³ Platon: w³anie dlatego, ¿e
wiedza ironiczna ma charakter negatywny, pozwala zwi¹zaæ z ni¹ nadziejê jakiej
innej, lepszej wiedzy. Ironia jej oczywicie nie wskazuje ani tym bardziej nie ustala
jej regu³ (chcia³by tego Booth). Robi co jednak nie mniej istotnego. Rozpoznaj¹c
dogmat jako dogmat, ideologiê jako ideologiê, niemia³o (bo jêzykiem dogmatu i ideologii) sugeruje przeciwieñstwo znanej nam wiedzy, bêd¹ce przestrzeni¹ zupe³nie
niedookrelon¹ i pust¹, ale przede wszystkim m o ¿ l i w ¹. W³anie tego siê dowiadujemy: ¿e istnieje ewentualnoæ, szansa ca³kowicie odmiennego rozumienia, innej
konceptualizacji. De Man nie bierze pod rozwagê faktu, ¿e ironia otwiera drogê ku
wiedzy poprzez wskazanie nie wyeksplorowanych jeszcze obszarów, których perspektywa jest jednoczenie otwarciem miejsca na hermeneutyczne pytanie. Nie wiemy  tzn. sama ironia nam nie mówi  jaki bêdzie kierunek tego pytania i jak¹ zasugeruje odpowied. Nie jest to ju¿ takie wa¿ne. Samo postawienie pytania (rzekomo
w³asnego, podmiotowego), dialektycznie rozpoznaj¹cego niewiedzê, jest bowiem wystarczaj¹cym wstêpem do przedyskutowania tego, co, jak s¹dzilimy, stanowi³o niewzruszony fundament rozumienia rzeczywistoci. Jak w tym ironicznym
fragmencie, w którym ironista rozpoznaje swoje pozytywistyczne umocowanie metodologiczne i jedynie dziêki temu mo¿e postawiæ jako ca³kowicie otwart¹ kwestiê
dialogowej koncepcji historii literatury:
Zanim jednak udzielimy odpowiedzi na to pytanie  bo udzielimy jej i bêdzie to odpowied wiarygodna i ostateczna, i ostatecznie wykluczaj¹ca wszystkie odpowiedzi pot¹d udzielone, choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e za kilka lat kto inny znów zada to pytanie i udzieli na nie
odpowiedzi wykluczaj¹cej nasz¹ wykluczaj¹c¹ wszystkie inne odpowiedzi odpowied  wiêc
nim powiemy, dlaczego Aleksander Fredro musia³ zamilkn¹æ, trzeba raz jeszcze rozwa¿yæ okolicznoci tego zamilkniêcia 25.
25
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Ja równie¿, chc¹c w tym artykule przemówiæ g³osem w³asnym i mo¿liwie
najbardziej odrêbnym, musia³em skorzystaæ (tym razem bez intencji ironicznej)
ze rodków ju¿ przez kogo u¿ytych. Nie chodzi tylko o to  to jest zrozumia³e samo
przez siê  ¿e pytania, jakie stawiam, by³y mo¿liwe wy³¹cznie dziêki uprzedniej
pracy mylowej Jaros³awa Marka Rymkiewicza. Szanowni Czytelnicy (nieco w tym
zarozumialstwa: domagam siê i lektury, i jakiego czytelniczego gremium) zechc¹
zauwa¿yæ bowiem, ¿e formu³a czwartej czêci tekstu jest zaledwie cytatem, repetycj¹ formu³y, któr¹ w krótkim eseju powiêconym Hölderlinowi zaproponowa³
Martin Heidegger 26. Mia³em wra¿enie, ¿e taka intertekstualna poetyka bêdzie w tym
przypadku najlepsza. Czy kiedykolwiek mo¿e byæ nieintertekstualna?

WAYNE C. BOOTH AND HERMENEUTIC ASPECTS OF IRONY
Is it possible to describe the conditions of understanding irony, or maybe irony itself, working
just in the middle of understanding, calls this enterprise into question? The first path was chosen
by Wayne C. Booth (as A Rhetoric of Irony was not yet translated into Polish, his standpoint was in
a few words summarized), the latter  by Paul de Man, who defined irony as the permanent parabasis
of the allegory of tropes. The author tries to show that we should follow the direction of a famous
deconstructionist, and that at the same time it is very important to stress the pessimism manifest in
his theory. Does an ironist really leave us with no support? Jaros³aw Marek Rymkiewicz (the
third hero of the text) with his books on literary history turns out to be very helpful in discovering
h e r m e n e u t i c a l a s p e c t s o f i r o n y.
26
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literackich za granic¹. Antologia. Wybór, wstêp, komentarze S. S k w a r c z y ñ s k a. T. 2, cz. 2.
Kraków 1981.

