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Daniel Kontowski

Gra o miejsce Magi w świecie

Gra w klasy Julio Cortázara to zaba-
wa przemyślna i przemyślana. Żadna gra 
nie występuje w jednej tylko odmianie: im 
jest popularniejsza, tym więcej wersji reguł 
gry wyprodukowała dziecięca wyobraźnia. 
Jeśli nie znamy tych zasad, musimy użyć 
własnego sprytu, aby je odgadnąć. Do tego 
zachęca i za to nagradza najsłynniejsza po-
wieść Cortázara.

W rozdziale 142 przedmiotem roz-
mowy Étienne’a i Ronalda staje się Maga. 
A przynajmniej stanowi ona punkt wyjścia 
i punkt dojścia, główny wątek i narzędzie 
odczytania świata, o które toczy się spór. 
Étienne i Ronald nie są bohaterami, o których 
czytelnik wie dużo: należą do Klubu Węża, 
Étienne maluje – to w zasadzie wszystko, co 
na pewno o nich wiemy. Postaci te w dialogu, 
zawieszonym poza głównym wątkiem (jeśli 
coś takiego w powieści występuje), prowadzą 
filozoficzną dysputę. Ta wymiana zdań na 
pierwszy rzut oka jest niezwykle urywkowa, 
niedopowiedziana i zagadkowa. Jednak cały 
sens zapisany na owych trzech stronach 
ujawnić mógł się tylko dlatego, że bohate-
rowie rozmawiają: mówią na zmianę, co by 
mogło naprowadzać na model pojedynku 
(czy to tenisowego, czy szermierczego). Ich 
wypowiedziom przypisane są numery, które 
najpierw na zmianę rosną od jednego do 
siedmiu po to, by później zmaleć z powrotem 
do jednego. Dlatego ich rozmowa to nie po-
jedynek – albo nie tylko. Tę wymianę zdań, 

przeskakiwanie od słowa do słowa, można 
opisać dużo lepiej: gra w klasy.

Na początek przyjrzyjmy się ich wy-
powiedziom:

1. Ronald: (1.1.) Nie wiem, jaka wła-
ściwie [Maga] była. […] Wiedzieliśmy tylko, 
kim była dla nas, jak działała na innych. 
(1.2.) Byliśmy trochę jej lustrem, tak jak ona 
naszym. To zresztą trudno wytłumaczyć. 

2. Étienne: (2.1.) Była taka głupiutka 
[…]. Błogosławieni ubodzy duchem et ca-
etera. Przysięgam ci, że nie żartuję, cytuję, 
z całą powagą.(2.2.) Wściekała mnie jej 
głupota; Horacio twierdził, że to był tylkobrak 
wiadomości, ale się mylił. Jest oczywista róż-
nica między głupcem a ignorantem, o czym 
wie każdy prócz głupca, na szczęście dla 
niego. Ona miała nadzieję, że ucząc się 
[…], zdobędzie inteligencję.Dla niej wiedzieć 
znaczyło rozumieć. (2.3.) A sama tak dobrze 
rozumiała te wszystkie rzeczy, o których my 
nie mieliśmy pojęcia właśnie dlatego, że 
wiedzieliśmy. 

3. Ronald: (3.1.) Nie popadaj w echo-
lalię […]. W tę całą kupę antynomii, polary-
zacji. (3.2.) Dla mnie jej głupota była ceną 
za to, że była taka roślinna, taka muszel-
kowata, taka bliska wszelkim tajemnicom 
wszechświata. (3.3.) […] Ona nie wierzyła 
nazwom, musiała dotknąć palcem po to, żeby 
cośuznać. To daleko nie prowadzi. To tak, 
jakby odwrócić się tyłem do całego Zachodu, 
od wszelkich Szkół. (3.4.) Trudno w takich 
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warunkach mieszkać w mieście, zarabiać na 
życie. To ją gryzło. 

4. Étienne: (4.1.) Tak, ale za to była 
zdolna do jakichś nieograniczonych szczęśli-
wości, nieraz byłem tego zazdrosnym świad-
kiem. Bo ja wiem… forma jakiegoś wazonu… 
Powiedz, czyż nie tego włąśnie ja poszukuję 
w malarstwie? Zabijam się, żądam od siebie 
oszałamiającego tempa po to, żeby w końcu 
wylądować na widelcu, na dwóch oliwkach. 
Żądam, żeby sól i środek świata były tu, na 
tym kawałku obrusa. Ona wchodziła i od razu 
to czuła. (4.2.) Któregoś wieczoru zastałem 
ją w pracowni przed obrazem, który skoń-
czyłem tego ranka. Płakała, tak jak to robiła 
zawsze, całą twarzą, ohydnie i zachwycają-
co. […] Nie zdobyłem się na odwagę, żeby 
jej powiedzieć, że rano ja także płakałem. 
A przecież byłbym jej tym dał tyle spokoju […] 
(4.3.) wiesz, jak wątpiła, jak bardzo czuła się 
nikim, robaczkiem otoczonym przez nasze 
błyskotliwe inteligencje. 

5. Ronald: (5.1.) Płacze się z wielu 
powodów. To niczego nie dowodzi.

6. Étienne: (6.1.) Co najmniej poro-
zumienia. (6.2.) Iluż innych pochwaliło to płót-
no za pomocą okrągłych zdań, rozróżniając 
takie i inne wpływy […]. Trzeba było dojść do 
poziomu, na którym możliwe było połączenie 
tych dwóch rzeczy. (6.3.) Czasem łudzę się, 
że już tam doszedłem, ale jeżeli tak – należę 
do nielicznych, do wybranych.

7. Ronald: (7.1) A do wybranych bę-
dzie należało królestwo. (7.2.) Tobie wszyst-
ko służy do tego, żeby się puszyć. 

6. Étienne: (6.4.) Wiem, że tak jest. 
To wiem na pewno.Ale życiem zapłaciłem 
za połączenie rąk, tej lewej od serca z tą 
prawą od pędzla i płótna. (6.5.) Z początku 
należałem do ludzi, co patrząc na Rafaela 
myślą o Peruginie, jak szarańcza rzucają się 
na Leone Battistę Albertiego, kombinując, 
lutując, Pico z jednej strony, Lorenzo Valla 
z drugiej, a czy zauważyłeś, Burckhardt jest 
zdania, Berenson przeczy, Argan myśli, to 

są błękity sieneńskie, to są tuniki Masaccia. 
(6.6.) Nie pamiętam kiedy, to było w Rzymie, 
analizowałem jakiegoś Andrea del Sarto, 
analizowałem w całym znaczeniu tego słowa, 
w jakiejś chwili zobaczyłem to. Nie żądaj, że-
bym ci cokolwiek wytłumaczył. Zobaczyłem 
to (nie cały obraz, zaledwie jakiś szczegół 
w tle, jakąś figurkę pośrodku drogi). I łzy 
napłynęły mi do oczu, to jest wszystko, co ci 
mogę powiedzieć. 

5. Ronald: (5.2.) To niczego nie do-
wodzi. Płacze się z wielu powodów. 

4. Étienne: (4.4.) Nie warto z tobą 
dyskutować. Ona zrozumiałaby to o wiele 
lepiej. (4.5.) W gruncie rzeczy wszyscy idzie-
my tą samą drogą, tyle że jedni zaczynają od 
lewej, a inni od prawej strony. (4.6.) Czasem 
w samym środku ktoś zobaczy kawałek obru-
sa i na nim kieliszek, widelec, oliwki.

3. Ronald: (3.5.) Ten [Étienne] zawsze 
mówi tylko przenośniami. Zawsze taki sam. 

2. Étienne: (2.4.) Nie ma innego spo-
sobu, aby zbliżyć się do tego, cośmy zagubili, 
do czego tęsknimy. Ona była bliżej i czuła to. 
(2.5.) A jej jedynym błędem było pragnienie 
dowodów na to, że jej bliskość warta jest ca-
łej naszej retoryki. (2.6.) Nikt nie mógł dać jej 
tego dowodu, po pierwsze, ponieważ nie je-
steśmy w stanie ująć go w żadną formę, a po 
drugie, bo w taki czy inny sposób jesteśmy 
wygodni i z zadowoleniem usadowieni w ra-
mach naszej powszechnej wiedzy. Wiadomo: 
Littré daje nam spokojny sen, stoi tu sobie 
w zasięgu ręki wraz z odpowiedziami na 
nasze wszystkie wątpliwości. I to jest praw-
da, ale tylko dlatego, że nie umiemy stawiać 
takich pytań, które by go unicestwiały. (2.7.) 
Kiedy Maga pytała, dlaczego drzewa okrywa-
ją się na lato… (2.8.) ale to bezcelowe, stary, 
lepiej siedźmy cicho. 

1. Ronald: (1.3.) Tak, tego nie sposób 
tłumaczyć1. 

Chciałbym przeanalizować tę rozmo-
wę przy użyciu dwóch różnych schematów 

1 J, Cortázar, Gra w klasy, przeł. Z. Chądzyńska, Warszawa 2004, s. 644-646. W nawiasach wprowadziłem 
szczegółową numerację myśli. Dla większej przejrzystości tekstu zamieniłem wtrącenia po myślniku na imiona 
bohaterów i dwukropki poprzedzające ich wypowiedzi.
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graficznych. Oczywiście Gra w klasy i gra 
w klasy mają bardzo wiele odmian i nie po-
dejrzewałbym, że zaproponowane przeze 
mnie są jedynymi możliwymi sposobami 
odczytania. Dwa modele to jednak wystar-
czająco, by odkryć zarówno filozoficzny 
sens oraz doniosłość, jak i dialogiczny cha-
rakter zaprezentowanego wywodu. Jednak 
aby te interpretacje mogły powiedzieć nam 
cokolwiek o samym dialogu i sposobach 
myślenia interlokutorów, trzeba dokonać 
żmudnej analizy całej rozmowy, traktując 
ją jako zwyczajną wymianę zdań dwóch 
znajomych Magi i pomijając fakt, że jest ona 
ponumerowana. Na początek zatem prze-
analizuję dialog w kolejności padających 
wypowiedzi.

Model 1: opowieść o Madze 
w porządku wypowiedzi

W przedstawionym powyżej fragmen-
cie, wypowiedzi łączą się ze sobą w bardzo 
wyraźny sposób. Dotyczy to zarówno odno-
szenia się do siebie obydwu stron dialogu, 
jak i wewnętrznej spójności ich wywodów 
– właśnie temu fragment zawdzięcza skon-
densowaną formę. W moim najgłębszym 
przekonaniu przedstawiona wyżej wymiana 
zdań zawiera dużo więcej treści niż wskazy-
wałaby na to ilość słów, co wychodzi na jaw, 
gdy tylko zaczniemy łączyć ze sobą poszcze-
gólne głosy. Prześledźmy, o co właściwie 
interlokutorom chodzi. Miejscami zmuszony 
byłem odwoływać się do całej powieści, by 
oddać właściwy sens wypowiedzi.

Ad 1. Ronald rozpoczyna od przeciw-
stawienia „nas”, czyli członków Klubu Węża 
– w sytuacji dialogu można powiedzieć, że 
chodzi tutaj o obydwu rozmówców – Madze. 
Przyznaje, że niewiele o niej wie, jednak jest 
w stanie umieścić Magę po drugiej stronie 
jakiegoś podziału – linii, którą stara się nary-
sować. Zarówno Étienne i Ronald dla Magi, 
jak i sama Maga dla nich są lustrem: nie 
stanowią więc swoich odbić, lecz raczej po-
zwalają sobie zobaczyć samych siebie. Ona 
widziała w nas siebie – my widzieliśmy w niej 

nas. Na razie jednak nie wiemy jeszcze, co 
obydwie strony zobaczyły.

Ad 2. Étienne kreśli koncepcję roz-
działu pomiędzy wiedzą, jaką zdobywamy 
przez uczenie się, a inteligencją, która prze-
jawia się w rozumieniu: dla Magi wiedzieć 
znaczyło rozumieć, a tymczasem są to dwie 
zupełnie różne sprawy. Według Étienne’a był 
to przejaw głupoty Magi – głupotą jest bo-
wiem sądzić, że rozumienia można się na-
uczyć – Horacio zaś wmawiał jej brak wiedzy. 
Maga była naszym lustrem, bo rozumiała 
dobrze te wszystkie rzeczy, o których my tyl-
ko wiedzieliśmy, a więc których nie mogliśmy 
rozumieć; jednocześnie szukała wiedzy tam, 
gdzie my mieliśmy już rozumienie. Głupota 
Magi polegała na tym, że chciała przyjąć na-
sze kategorie, specjalizować się w naszych 
specjalnościach, podczas gdy rozumiała się 
na tym, co dla nas niezrozumiałe.

Ad 3. Ronald zarzuca koncepcji Étien-
ne’a echolalię, powtarzanie ciągle tych sa-
mych słów: rozumieć – wiedzieć, wiedzieć – 
rozumieć. Przywołuje także zdania Ronalda 
z punktu 1: koncepcja Étienne’a oparta jest 
na modelu lustra, wzajemnym zapewnieniu 
sobie zrozumienia własnej sytuacji, możli-
wości i ograniczeń. Maga aktualizuje samo-
wiedzę obydwu bohaterów; jej beznadziejne 
próby zdobycia inteligencji przez uczenie 
się przypominają nam to, jaki charakter 
ma nasza inteligencja i czym jest głupota. 
Jednocześnie Ronald protestuje przeciwko 
skłonnościom do dialektyki, budowania anty-
nomii. Jego model lustra jest zrozumiały bez 
logicznych podziałów na p i nie-p; nie można 
tego powiedzieć o koncepcji Étienne’a, dzie-
lącej poznanie na wiedzę i rozumienie.

Dalej Ronald przedstawia własne ro-
zumienie Magi, którą definiuje nie przez to, 
czego jej brak, ale przez to, co jest jej własno-
ścią. Głupota Magi to cena, efekt uboczny jej 
niezwykłej pozycji w porządku wszechświata: 
ta głupota bierze się z naszych mechanizmów 
definiowania głupoty. Mówimy o Madze, że 
jest głupia, bo nie wierzyła nazwom, bo była 
naiwną realistką, bo nie chciała operować na 
pojęciach, ale dążyła do kontaktu z samymi 
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rzeczami. Kiedy Étienne chce wprowadzić 
w swojej koncepcji „poziomy” podział wiedzy 
na tę, która przynależy Madze i tę, którą „my” 
posiadamy, Ronald sytuuje Magę na pograni-
czu tego, co już poznaniu pojęciowemu stało 
się niedostępne. Paradoks Magi polega na 
tym, że jest ona bliska tajemnicom wszech-
świata, a mimo to ciągle pozostaje w świecie 
rzeczy, nie może się od nich oderwać, nie 
potrafi przestawić się na abstrakcyjne myśle-
nie. Dlatego nie była w stanie, pomimo prób, 
odkryć w sobie filozoficznych umiejętności 
właściwych Zachodnim Szkołom. Trudno bo-
wiem mieszkać w zachodnim mieście – spo-
tkaniu ludzi noszących w sobie idee – jeśli 
jest się tak bardzo nie-abstrakcyjnym, trudno 
też zarabiać na życie, nie uznając rzeczy, 
których się nie dotknęło. Maga pozostawała 
w epistemologicznym zawieszeniu, niezdolna 
do rozpłynięcia się w abstrakcyjnej filozofii ze 
względu na wmawianą jej głupotę, ale też nie-
zdolna porzucić swych filozoficznych intuicji, 
przez szczególną kosmiczną pozycję, którą 
zajmowała. Jeśli zachodnia filozofia próbuje 
skonceptualizować tajemnice wszechświata, 
to Maga jest bardzo blisko nich; być może ma 
rację w swoim empiryzmie, ale – z punktu 
widzenia filozofii – taka niezdolność opero-
wania pojęciami jest głupotą. 

Ad 4. Étienne odpowiada, zgadzając 
się na definicję problemów Magi związaną 
z rzeczywistością wielkiego miasta (Paryża), 
jednak kontynuuje wątek specyficznych zdol-
ności Magi poruszony w drugiej wypowiedzi. 
O ile jednak poprzednio Maga rozumiała 
różne rzeczy, które rozmówcom były obce 
przez to, że mieli o nich wiedzę, o tyle tym 
razem Maga dz ia ła ,  odczuwa szczę -
śl iwość, i to tej szczęśliwości Étienne jej 
zazdrości. Teraz i on wynosi Magę na wyższy 
poziom (nie tylko konceptualno-kosmologicz-
ny, lecz również artystyczny) jako tę, której 
bez wysiłku przychodzi uchwycenie formy 
dzieła sztuki. Mimo że nie miała ona wiedzy 
i nie potrafiła, ze względu na swój sposób 
poznawania, przeskoczyć od wiedzy do in-
teligencji, to jednak była zdolna do wielkich 
szczęśliwości i od razu czuła sztukę – zarów-

no porządkowanie świata i artystyczne ujęcie 
formy wazonu, jak i kompozycję obrazu – 
lepiej od nas. Étienne znów popada w anty-
nomie – dialektyka jego myślenia polega na 
konsekwentnym oddzielaniu tego, co „nasze” 
od tego, co Magi: naszego męczenia się 
z rzeczywistością, by opisać ją artystycznymi 
środkami wyrazu i „domyślność” Magi, jaką ta 
przedstawia, robiąc to samo mimochodem.

Potem Étienne przechodzi do usta-
lenia bezpośredniej relacji pomiędzy nim 
a Magą, a raczej wyjaśnienia swojej roli 
w oddzieleniu Magi od nich. Ponieważ Maga 
była głupia, nie wiedziała, że ma wszystko, 
czego potrzeba, by cieszyć się szacunkiem 
Klubu Węża, więc – przekonana niezbicie 
o przepaści dzielącej ją od poziomu członków 
Klubu – rozpaczliwie starała się doścignąć 
ich przez uczenie się. Fundamentalne podo-
bieństwo, jakie łączyło Magę i Étienne’a po-
legało na sposobie odbierania sztuki: pełnym 
szacunku dla wytworu artystycznej pracy. 
Étienne jednak nie powiedział Madze, że jest 
do niego tak podobna; jego milczenie miało 
tylko utwierdzić ją w przekonaniu o własnej 
niższości, o jej statusie najmniejszego ro-
baczka w starciu z intelektualnymi gigantami 
pokroju Étienne’a.

Ad 5. Ronald nie przyjmuje zapropo-
nowanego przez Étienne’a wyjaśnienia pła-
czu Magi. Lakonicznie stwierdza, że można 
płakać z różnych powodów, i fakt, że robiła 
to patrząc na jego obraz, nie musi wiązać się 
koniecznie z uznawaniem wyższości Étien-
ne’a. Warto zauważyć, że tezę tę potwierdza 
przykład samego Étienne’a, który również 
płakał przed swoim obrazem, choć przecież 
na pewno nie dlatego, że „czuł się nikim, 
robaczkiem otoczonym przez ich błyskotliwe 
inteligencje”. Krytyka Ronalda wymierzona 
jest w dialektyczną formę wywodu Étienne’a, 
który, z uporem godnym lepszej sprawy, stara 
się dopasować zachowania Magi do swoich 
wzorców działania.

Ad 6. Étienne twierdzi, że płacz Magi 
dowodzi co najmniej porozumienia: przecież 
i on, i ona płakali przed tym samym obrazem, 
muszą go więc rozumieć na przekładalne dla 
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siebie, zrozumiałe sposoby. Po-rozumienie 
jest tym, co Maga od razu czuła; z drugiej 
strony wznosi się ono już ponad podział na 
to, co rozumie Maga i co rozumieją Étienne 
i Ronald. Dychotomia z punktu 2 została 
przewalczona.

Rozumienie Magi – porozumienie 
z Étienne’em, ten kontrastuje z tymi, którzy 
wiedzą: umieją odkryć wpływy i chwalić płót-
no, ale nie potrafią przed nim płakać. Maga 
była głupia – nie miała wiedzy, więc nie potra-
fiła tego, co owi znawcy sztuki. Ale rozumiała 
sztukę. Chciałoby się teraz powiedzieć, że to 
była ta rzecz, którą Maga rozumiała, a czego 
Étienne i Ronald nie rozumieli, bo mieli o tym 
wiedzę. Ale przecież porozumienie Magi 
i Étienne’a polegało właśnie na tym, że Étien-
ne również rozumiał, choć także wiedział.

To ujęcie można by zilustrować trójką-
tem. U jego podstaw byłaby z jednej strony 
Maga płacząca przed sztuką, ale nie znająca 
się na niej (nie mająca wiedzy), z drugiej – ci, 
którzy o sztuce wypowiadają się okrągłymi 
zdaniami, ale jej nie rozumieją, na szczycie 
zaś – Étienne, czyli dialektyczna synteza, 
członek elitarnego grona, które połączyło 
dwa cenne pierwiastki. Étienne wie, że łu-
dzi się, myśląc tak o sobie; ze wznoszącej 
logiki wywodu wynika jednak, że najpierw 
stwierdza, że czasem się łudzi, a potem bez-
pardonowo zalicza siebie do tych wybranych 
i nielicznych.

Ad 7. Ronald replikuje, wieńcząc 
wznoszący wywód Étienne’a i demaskując 
jego postawę wobec Magi jako egoistycz-
ne pragnienie zbawienia. Przyjęcie takiej 
interpretacji tłumaczy, dlaczego wściekała 
go głupota Magi (bo przecież ktoś mający 
w sobie tak cenny pierwiastek powinien być 
samoświadomy), dlaczego potrzebował usta-
wić Magę w opozycji do „nas” (którzy nota 
bene szybko przestali być grupą samego 
Étienne’a, stając się tym samym „wami”), 
dlaczego nie przyznał się przed Magą, że 
sam też płakał (to by dodało jej otuchy oraz 
mogłoby ją zachęcić do uzupełnienia wiedzy 
i wejścia do owej elity, w poczet której cza-
sem zalicza siebie sam Étienne). Maga była 

potrzebna Étienne’owi jedynie po to, by ten 
mógł się puszyć; podobną funkcję spełniała 
jego dialektyka.

W tym punkcie dyskusja osiąga apo-
geum, którego znaczenie rozważę w dalszej 
części pracy. Trzeba jednak pamiętać, że 
zdania wypowiedziane w punktach 1–7 za-
chowają znaczenie dla dalszego wywodu. 
W ujęciu zgodnym z porządkiem wypowiedzi 
sens dwóch zdań zawartych w punkcie 7 nie 
jest jeszcze tak wyraźny; dlatego w dalszej 
części tego rozdziału będę postępował, jakby 
była to po prostu kolejna część dialogu, igno-
rując znaczenie całej numeracji.

Ad 6. Étienne przyznaje, że „wie, że 
tak jest”, ale my nie wiemy, czy jest to zgoda 
na fakt, że do wybranych będzie należeć 
królestwo, czy też zgoda na to, że wszystko 
służy mu do puszenia się. 

Jeśli przyjmujemy tylko pierwszą 
opcję, wtedy Étienne godzi się na wpro-
wadzony przez siebie dyskurs Kazania na 
górze, jednocześnie kompromitując się. 
W punkcie 2 mówi o głupocie Magi, która 
była tak uboga duchem (uboga w ducha 
ludzkości), jakby wierzyła w Kazanie. Ronald 
natomiast, podsumowując Étienne’a w punk-
cie 7 mówi o nim, że ten wierzy w królestwo 
dla wybranych i zalicza siebie w ich poczet, 
chociaż jego puszenie jest dokładną odwrot-
nością wytycznych z Kazania. 

Jeśli przyjmujemy drugą opcję, wtedy 
Étienne przyznaje, że wszystko wykorzystu-
je do puszenia się. Dalszy ciąg wypowiedzi 
sugerowałby to rozwiązanie, ale przecież 
nie jest ono sprzeczne z pierwszym. Jeśli 
naprawdę wszystko służy Étienne’owi do 
puszenia się, a przecież będzie on dalej 
uzasadniał, dlaczego jego puszenie się jest 
usprawiedliwione, to i królestwo niebieskie 
wykorzystałby do tego samego. Fakt, że 
ostatecznie wypowiada to za niego Ronald, 
nie ma wielkiego znaczenia, bo Étienne 
wcale nie protestuje przeciwko takiemu za-
kwalifikowaniu.

Dalej Étienne próbuje uzasadnić swo-
je racje do puszenia się: rysuje dychotomię 
między dawnym sobą, starającym się zdobyć 
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jak najwięcej wiedzy, a sobą po „objawieniu”, 
kiedy dostrzegł brakujący element tła, który 
uczynił go myślącym tak, a nie inaczej.

Sens tego połączenia dwóch rąk 
jest nieprzekazywalny, dlatego Étienne nie 
wchodzi w szczegóły; żąda, aby Ronald po 
prostu go zrozumiał, a więc odnalazł w sobie 
„pierwiastek Magi”. Maga widziała to coś, 
rozumiała. Ronaldowi musi tego brakować 
i dlatego nie rozumie, że całe to puszenie się 
ma swoje podstawy. Odpowiedzią Étienne-
’a na „pierwiastek Magi” był płacz.

Ad 5. Ronald odpowiada tak, jak już 
zrobił to wcześniej: płacz może wynikać 
z wielu rzeczy i niekoniecznie musi być obja-
wem wielkiego zrozumienia sztuki. A zatem 
mówiąc skrótowo: fakt, że Étienne w Rzymie 
płakał, nie jest wystarczająca racją, by ten 
wchodził w poczet zbawionych.

Ad 4. Étienne stwierdza, że z Ronal-
dem nie warto dyskutować, bo powtarza on 
swoje argumenty i nie potrafi zrozumieć, o co 
Étienne’owi chodzi. Wynika to z tego, że Ro-
nald nie jest podobny do Magi; potraktowany 
dialektycznym narzędziem Étienne’a nie 
przedstawia prawdziwej wartości, bo zbyt jest 
podobny do tych, co o sztuce mają wiedzę, 
ale jej nie rozumieją. Brakuje mu zrozumienia 
dla znaczenia szczegółu.

Étienne wprowadza kolejną przeno-
śnię, tym razem to metafora drogi, po której 
ludzie chodzą, zaczynając tylko czasami 
z różnych stron. Celem jest dojście do środ-
ka tak skonceptualizowanej osi, która leży 
u podstaw trójkąta naszkicowanego we 
wznoszącym punkcie 6. To środek jest tym, 
co winduje w górę. 

Ad 3. Ronald protestuje przeciwko 
metaforyzacjom, które owładnęły Étienne’em 
do tego stopnia, że ten już w każdej swojej 
wypowiedzi musi naszkicować jakąś sytuację 
dialektyczną, ujętą tylko w inny obraz. Jedno-
cześnie jednak uznaje odrębność Étienne’a, 
która w pełni zrozumiała i akceptowalna może 
być jedynie dla niego. Na tym etapie analizy 
chcę naświetlić tylko ten aspekt wypowiedzi.

Ad 2. Étienne mówi, że Maga była bli-
żej czegoś i mogłaby o tym mówić bez prze-

nośni; ona po prostu to czuła. Ujmowanie 
w kategoriach pojęć przez „nas”, czyli przez 
Étienne’a i Ronalda, jest jedynym sposo-
bem na określenie tego „czegoś”, co Madze 
było dostępne. Zwróćmy uwagę, że w tym 
momencie Étienne porzuca wizję, w której 
przekroczył Magę; na tym poziomie to Maga 
ma coś, czego nie ma Étienne. Podczas gdy 
Klub Węża zawsze może odwołać się do 
wielkiego słownika, w którym będą dostępne 
wszystkie nazwy i wyjaśnienia, Maga poda-
wała je w wątpliwość, gdyż sama potrafiła 
jeszcze coś, czego nie umieli mężczyźni: 
umiała stawiać pytania, na które nie ma filo-
zoficznych odpowiedzi, nie ma odpowiedzi, 
o których można mówić. Prawda Littré polega 
tylko i wyłącznie na tym, że nie umiemy pytać 
w sposób zrozumiały dla Magi, a którego ten 
słownik nie potrafi uwzględnić. Ona pytała 
o rzeczy najprostsze, ale pytała o procesy 
i świadome działania, a słownik ten to tylko 
pozytywistyczna praca u podstaw, przypi-
sywanie. My też tego nie zrozumiemy, nie 
opiszemy w sposób adekwatny jej logiki i pro-
cesów myślowych. Jedynym błędem Magi 
była chęć zdobycia uznania poprzez retorykę 
Étienne’a i Ronalda; szukała uprawomocnie-
nia dla swojej bliskości środka w kategoriach, 
które pochodzą z drugiego końca drogi.

Ad 1. Ronald zgadza się, że trudno 
w ogóle o tym mówić. Z jednej strony przy-
znaje rację Étienne’owi i jego postulatowi 
nieprzekładalności perspektyw – odwołuje 
się do metafory lustra, które nie pozwala zo-
baczyć tego, kto nim jest, ale pozwala zoba-
czyć w nim siebie. Z drugiej zaś strony, wraca 
do punktu wyjścia całej dyskusji, zamyka koło 
i otwiera pole do dalszych interpretacji.

Geniusz Cortázara w tym właśnie 
fragmencie objawia się w pełnej krasie. 
Jak widać, analizując kolejno kwestie 
interlokutorów, nie sposób uniknąć prze-
skakiwania w obrębie wypowiedzi każdego 
z nich. Odpowiadają oni sobie na zarzuty, 
ale też budują wyższe i niższe poziomy 
swoich koncepcji, ich wypowiedzi łączą 
się. Z jednej strony rozmawiają ze sobą, 
ale z drugiej – próbują zbudować wizje 
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zaczynające się od Magi; Étienne robi to 
wielokrotnie, Ronald proponuje tylko je-
den wzorzec i zajmuje się obalaniem wizji 
Étienne’a. Cały ich dialog nie prowadzi 
donikąd, jak by się mogło zdawać, ale 
jednocześnie kieruje do bardzo konkret-
nego obrazu dwóch rozmówców. Znajdują 
się z powrotem w punkcie wyjścia, ale są 
już innymi ludźmi, już coś zobaczyli w lu-
strze, które postawiła przed nimi Maga. 
Tak naprawdę, to nie Maga jest tematem 
ich rozmowy; chodzi o nich samych, o ich 
sposoby porządkowania świata. 

Zanim jednak spróbuję nakreślić te 
wizje, chciałbym wydobyć jeszcze więcej 
wniosków z ich rozmowy. Pora oddać spra-
wiedliwość cyfrom, które poszczególnym 
wypowiedziom przyporządkował Cortázar 
– zgodnie z zapowiedzią dokonam tego 
poprzez próbę „przeskoczenia” po wypowie-
dziach według dwóch modeli: „tam i z powro-
tem” oraz „drabiny”.

Model 2: tam i z powrotem
Zadaniem tego modelu jest znalezie-

nie odpowiedzi na pytanie, jak zrozumieć 
wypowiedzi-rozwidlenia (oznaczone numera-
mi 2 i 4) oraz wypowiedzi alternatywne (3 i 5), 
które widzimy w schemacie Cortázara. Nie 
uda się uniknąć kilku uwag na temat wypo-
wiedzi 7, która pełni podwójną funkcję. Dla 
ułatwienia przedstawiam graficzny schemat 
dyskusji, który posłuży jako ilustracja tego 
modelu.

Zobaczmy teraz, jak wygląda dyskusja 
Étienne’a i Ronalda w tym ujęciu. Najpierw 
Ronald mówi o tym, że Maga jest lustrem, ale 
trudno cokolwiek o tym powiedzieć. Étienne 
odpowiada, wypowiadając się na temat głu-
poty Magi i prezentując po raz pierwszy swój 
dialektyczny model, w którym wyjaśnianie 
jest opozycją rozumienia, a wiedza – inteli-
gencji. „My” zamieniają się miejscami z Magą 
w zależności od przedmiotu; nigdy jednak nie 
są po tej samej stronie. Ronald może repliko-
wać na dwa sposoby: 

● albo mówiąc, że Étienne popada 
w echolalię (ma na myśli jego ciągłe gadanie 

o rozumieniu i wyjaśnianiu), a także w dialek-
tyczne sposoby ujmowania rzeczywistości. 
Tym samym krytykuje jego model i prezen-
tuje swój, wolny od antynomii i polaryzacji – 
ustawia Magę blisko tajemnic wszechświata, 
a daleko od szkół filozoficznych (dialektyki). 
Jednocześnie zaś przypisuje problemy życio-
we Magi tej odległości od dialektyki Zachodu, 
bo w paradoksalnym ujęciu całej powieści 
jej empiryzm, naiwność i konkretność są 
dowodem oderwania od intelektualnego 
życia Paryża, które skupia się na nazwach 
i pojęciach;

● albo też po prostu stwierdzając, że 
cechą Étienne’a jest myślenie za pomocą 
przenośni i choć te Ronalda zupełnie nie 
przekonują, uznaje on, że najwidoczniej nie 
ma innego wyjścia, tym samym antycypuje 
wypowiedzi Étienne’a, które nastąpią w dal-
szym ciągu rozmowy. To wyprzedzenie jest 
jednak dewaluujące, bo najwyraźniej Ronal-
da nie przekonują dialektyczne schematy 
i nie może on zgodzić się na takie przedsta-
wienie tematu.
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W każdym razie niewzruszony Étien-
ne będzie kontynuował swój wywód tak, 
jakby wypowiedź Ronalda nie zrobiła na nim 
żadnego wrażenia albo też jakby nie uważał 
życiowych problemów Magi za istotne, bo 
przecież miała ona niesamowite zdolności. 
Znów umieszcza Magę w opozycji do nich 
dwóch: mówi, że ona czuła coś, czego na-
wet on sam nie był w stanie od razu odczuć, 
a objawiać się to miało płaczem – przy 
czym płacz Étienne’a nastąpił po całym 
malowaniu, podczas gdy Maga płakała od 
razu. Płacz Magi nie był jednak tym samym, 
co płacz Étienne’a – zdaniem niego same-
go – bo przecież Maga płakała, czując się 
przy nim nikim, a on najwyraźniej robił to 
z innego powodu. Ronald w swej replice 
odnajduje słabość rozumowania Étienne’a: 
skoro płacze się z różnych powodów, Maga 
wcale nie musiała płakać z tego powodu, 
który on jej przypisał: mogła przecież płakać 
z tego samego powodu, co i on. Prawdziwą 
przyczynę płaczu Étienne’a poznamy już za 
chwilę, tymczasem zauważmy, że wypowie-
dzi nr 5 są swoimi lustrzanymi odbiciami: 
najwidoczniej zdanie o płaczu jest co naj-
mniej tej samej wagi, co druga powtórzona 
w dyskusji wypowiedź (również Ronalda), 
mianowicie, że „trudno cokolwiek o tym 
powiedzieć”. 

Przejście od każdej z wypowiedzi 5 do 
wypowiedzi 6 jest identyczne – w punkcie 6 
Étienne opowiada o niesamowitych umiejęt-
nościach Magi, jednak tym razem już jako 
o czymś, co on docenia. I ona, i on rozumieją 
bowiem w podobny sposób, fakt ten otwiera 
im drogę do po-rozumienia: jego przejawem 
jest płacz. Étienne uważa teraz, że czasami 
przekracza Magę, bo mimo że jest tak od 
Magi odmienny, zdarza mu się odnaleźć 
w sobie to, co i ona dostrzega – niesamo-
witą umiejętność artystyczną. Ten tok myśli 
podsumowuje Ronald, pokazując, że cała 
opowieść o Madze miała służyć Étienne’owi 
do puszenia się: a więc doceniał on Magę 
tylko po to, by na koniec pokazać, jak to on ją 
rozumie (zwróćmy uwagę, że o nierozumie-
niu w punkcie 1 mówi Ronald, a w punkcie 

6 Étienne wypowiada się tak, jakby Magę 
rozgryzł). 

Wypowiedź Ronalda jest swego ro-
dzaju końcem, bo pokazuje, że wnioski 
cząstkowe były nieuczciwe, a metoda dia-
lektyczna owładnęła Étienne’em do tego 
stopnia, że ten zagubił szacunek do Magi, 
który miał na początku: wychwalał ją tylko 
po to, by ostatecznie uznać za marne na-
śladownictwo tego, co on sam opanował. 
Naśladownictwo to zresztą konstytuowało 
głupotę Magi widzianą oczami Étienne’a; 
głupota ta wprawiała go we wściekłość, jak 
to zwykle dzieje się u tych, którzy nadmier-
nie się puszą. Jednak ta sama wypowiedź 
to także pewnego rodzaju początek: skoro 
generalizacja jest fałszywa, to może jednak 
uda się Étienne’owi obronić swoje myślenie 
na którymś z niższych poziomów. Na tym 
etapie wyzwanie stanowi wypowiedź Ronal-
da: Étienne traci inicjatywę i od teraz musi 
uzasadniać swoje wypowiedzi.

Najpierw Étienne wyjaśnia, jak to jego 
puszenie można uzasadnić przez pracę nad 
obydwiema rękami, a więc jego gorliwość 
w badaniu dialektyki, która przezwyciężyła 
się nie przez świadomy akt jego umysłu 
(skłonnego do puszenia się), ale mocą imma-
nentnie zawartą w procesie poznawania. Gdy 
mianowicie nabył już takowe umiejętności, 
zobaczył mały szczegół, który dopełnił obraz 
i pozwolił mu zrozumieć całość, wyjść ponad 
tezę i antytezę. To niewyjaśnialne przezwy-
ciężenie u niego przejawiło się w płaczu (tym 
zapewne, o którym nie powiedział Madze, bo 
chociaż nie był to ten sam płacz, to jednak 
był to ten sam rodzaj płaczu). Ronald może 
zareplikować na dwa sposoby, ale są one 
tylko swoimi lustrzanymi odbiciami: w istocie 
Étienne nic nie nauczył się z poprzedniej 
równobrzmiącej repliki, więc należy mu po-
wtórzyć, że płacz może brać się z różnych 
przyczyn i powinien przestać uważać go za 
dowód na swoje puszenie. Étienne odpo-
wiada tak: ja też już powiedziałem, że tego 
się nie da wyjaśnić i Maga o tym wie; z tego 
względu nie możesz powiedzieć, czy dwie 
rzeczy, których nie da się wyjaśnić, nie są 
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przypadkiem tą samą rzeczą – ja tak twier-
dzę. Étienne przedstawia teraz nową meta-
forę – osi/drogi, która ma wyjaśnić różnicę 
pomiędzy nimi a Magą.

Na to Ronald może odpowiedzieć 
znów na dwa sposoby: albo, że Étienne 
zapętlił się w swojej grze metafor, które mają 
ukryć podstawową strukturę dialektyczną 
jego myśli, albo że gadanie Étienne’a jest 
w istocie echolalią, co zauważyłby każdy, 
kto by go chwilę posłuchał. A przecież on, 
Ronald, raz już powiedział, jak to jest z Magą 
i naszą filozofią i skąd bierze się ta cała „nie-
wyjaśnialność”, o której mówi Étienne.

Następna wypowiedź Étienne’a może 
pojawić się po każdej z tych możliwości. 
Mówi on bowiem, że nie ma innego spo-
sobu na uchwycenie tego, cośmy zagubili: 
czy odnosi się to do myślenia metaforami? 
Czy też może mowa o myśleniu dialektyką? 
W każdym razie Étienne nie uznaje obiekcji 
Ronalda, tak samo jak i jego modelu: uważa 
bowiem, że Maga czuła, a czucie jest nie-
przekazywalne – może mówić o nim jedynie 
w przybliżeniu, w analogii, w metaforze albo 
w dialektyce zakreślającej granice, pomiędzy 
którymi na pewno znajdzie się odpowiedź. 
Obydwie metody są jednak zawodne, trudno 
o nich mówić, bo mówienie – ujmowanie by-
tów w nazwy – nie oddaje ich istoty, stąd takie 
gadanie o tym, czym jesteśmy „my”, a czym 
jest Maga, jest bezcelowe. Ronald zgadza 
się z tym stwierdzeniem.

Model 3: drabina

Można jednak dyskusję Ronalda 
i Étienne’a skonceptualizować w inny spo-
sób: w tym celu trzeba spojrzeć na wymianę 
zdań jak na kroczenie po kolejnych pozio-
mach, które spróbuję pokrótce opisać. Nie 
da się bowiem ukryć, że wypowiedzi o tej 
samej wartości liczbowej mają też podobny 
sens. Odpowiednim modelem będzie naj-
zwyklejsza drabina, w której ponumerujemy 
szczeble.

Poziom pierwszy – przynależący Ro-
naldowi – to zdania ogólne; mówi on mniej 

więcej: nie wiem, kim jest Maga, ale wiem, 
że jest lustrem, i dlatego wiem, kim ty w rze-
czywistości jesteś, „puszaku”. Dzięki Madze 
i jej „światowości”, można zobaczyć cechy 
Étienne’a. To, jak będzie mówił o Madze, nie 
powie nam prawie nic o niej samej; mnóstwo 
jednak o opisującym. Niezrozumienie Magi 
jest tylko drugą stroną zrozumienia Étien-
ne’a. A jednocześnie i my byliśmy dla Magi 
lustrem, chociaż nigdy się o tym nie dowiemy, 
bo Maga nie rozmawiała z nami – wszyscy 
nawzajem się nie rozumieliśmy. Taka już jest 
natura świata.

Poziom drugi: Étienne prezentuje na 
nim różne konceptualizacje poznania – jako 
poznanie, które oddziela Magę od „nas” 
w sferze filozofii, ale też daje jej ogromne 
pole do popisu w sprawie sztuki (w domyśle: 
czego ty, Ronald, nigdy nie osiągniesz). Mówi 
z jednej strony o tym, jak bardzo Maga była 
głupia w naszych kategoriach i w naszym 
środowisku, ale z drugiej strony – jak była 
inteligentna tam, gdzie nasze lenistwo umy-
słowe nie chciało nas zaprowadzić.

Poziom trzeci: Ronald prosi o teorię 
wolną od przenośni, a prezentującą kon-
kretną opcję ontologiczną. Umieszcza więc 
Magę w porządku kosmicznym, czyli już nie 
światowym (poziom 1) czy porządku wiedzy 
(poziom 2), ale na nowym polu. To ma tłu-
maczyć, dlaczego Maga była obiektywnie, 
w naszych kategoriach, głupia. Jeśli ktoś 
wie o tym, że jest głupi, bo jego sposobu 
myślenia nie da się oddać w zachodnich 
kategoriach, wtedy na pewno trudno mu żyć 
między ludźmi. 

Poziom czwarty: Étienne uważa, że 
tylko dzięki metaforom przeniesionym na 
plan obrazu, płótno czy w dziedzinę sztuki, 
możemy mówić o tym wszystkim, o czym 
była mowa dotychczas. Zarówno lustro 
i muszelkowatość, do których odwołuje się 
Ronald, jak i jego pomysły dialektyczne 
z punktu 2 są próbami przybliżenia do nie-
wyjaśnialnego w pełni sensu odczuwania 
swojego miejsca w porządku świata. Maga 
rozumiała to wszystko lepiej właśnie dlatego, 
że nie wpadała w koleiny naszego myślenia: 



104

ani w dialektykę, ani w teorię bliskości tajem-
nic wszechświata.

Poziom piąty: Płacz dla Ronalda jest 
wieloznaczny – między słowami można wy-
czytać, że przecież płacze się także z tego 
powodu, że możemy tylko metaforyzować; 
niekoniecznie zaś przez zajmowaną pozycję 
w hierarchii refleksyjnych bytów, definiowaną 
przez dominujące w otoczeniu wzorce tego, 
co nazywa się „rozumieniem”. Warto jednak 
zauważyć, że tutaj przebiega „górna granica 
Magi” – wypowiedzi powyżej tego poziomu 
nie dotyczą już jej bezpośrednio.

Poziom szósty: Étienne próbuje uza-
sadnić swoje roszczenie do wyższości nad 
innymi, a więc także nad Magą. Na tym 
poziomie chce przezwyciężyć budowane 
przez siebie dialektyki, uzasadniając to swoją 
wszechstronną pracą nad sobą. Kontrastuje 
tutaj swoje podejście przełamujące antynomie 
z zaślepieniem innych ludzi: czy to culture 
vulture, czy też krytyków sztuki – Maga nie na-
leżała do nich i nigdy nie opanowała tego, co 
było zdolnością tego rodzaju ludzi – nie może 
więc sięgać na ten poziom. Dlatego sukces 
Magi w poznaniu sztuki jest połowiczny, choć 
robi wrażenie. Prawdziwym zwycięzcą tego 
pojedynku jest jednak on, Étienne.

Poziom siódmy: Ronald wyśmiewa 
dążenia Étienne’a do wyższości i słabość 
przedstawionych uzasadnień. W tym ujęciu 
Étienne puszy się na wszystkich poprzednich 
poziomach:

2. Na tym poziomie puszy się w reakcji 
na zdefiniowaną przez siebie głupotę Magi; 
puszy się też wytykając Madze błędy, od któ-
rych popełniania mógł ją powstrzymać.

4. Na tym poziomie puszy się, nie 
mówiąc Madze o swoim płaczu, a potem 
stwierdzając, że miał on być dowodem po-
rozumienia (a przecież pozbawił się jedynej 
być może możliwości, by to sprawdzić). 
Puszeniem jest także stawianie Magi na 
planie metafory drogi – tym samym Étienne 
dowodzi, że rozumie lepiej to, że ona rozumie 
coś lepiej od Ronalda; w istocie dla Ronalda 
takie działanie to przykład nieuzasadnionego 
roszczenia do wyższości.

6. Na tym poziomie puszy się najbar-
dziej, bo expressis verbis mówi o tym, czego 
się nie da wytłumaczyć i to coś niewytłu-
maczalnego czyni jednocześnie podstawą 
swojej wyższości.

Ronald?

Z przedstawionego wyżej modelu wi-
dać wyraźnie, jaki jest Étienne. Pora zapytać, 
jaki jest Roland. Jego poglądy przejawiają 
się w dwóch stwierdzeniach pozytywnych: 
jednym o lustrze, a drugim o „roślinności” 
Magi.

Twierdzenie o lustrze jest o nich – 
o tym, jak dzięki Madze zauważają sens 
swojej odrębności, swojej postawy życiowej. 
Maga działa jak Obcy u Simmla: pozwala 
zdefiniować granice „my”. Maga zatem 
mówi nam, co jest dla nas głupotą, wiedzą, 
inteligencją, rozumieniem, gdzie kończy się 
eksplanacyjny potencjał słownika języka 
francuskiego, czego nam brakuje, czym 
jest Zachód i jego szkoły, jak działają nazwy 
i metafory w przeciwieństwie do najbardziej 
ludzkiego poznania, jak należy czuć sztu-
kę i jak potrafimy zdewaluować ogromny 
potencjał drugiego człowieka, wytwarzając 
w nim poczucie nieuzasadnionej niższości. 
To samo lustro pokazuje nam, że płacz nie 
musi znaczyć zawsze tego samego, bo 
gdy płacze ktoś, kogo nie rozumiemy, to 
nie możemy powiedzieć, dlaczego płacze. 
Wreszcie jej prostota i zadziwiająca prze-
nikliwość pokazują nam, jak żałosne jest 
nasze puszenie.

Jednak i Klub Węża był lustrem dla 
Magi: to w nim odbijały się jej ambicje, on 
pokazywał Madze, kim nie jest i kim nigdy 
może nie będzie.

Twierdzenie zaś o „roślinności” Magi 
przełamuje impas, w który wpadła dialektyka 
Étienne’a. Zdaniem Ronalda da się wyjaśnić 
to, co tak docenia Étienne – Maga reprezen-
tuje sobą tajemnice wszechświata, jest bliżej 
nich i dlatego – skoro już je zna – z większą 
prostotą podchodzi do naszego świata. Ona 
po prostu wie, co jest zbędnym puszeniem 
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się, za bezcelowe uważa nasze poznawanie 
przy użyciu nazw, walki na pojęcia i abstrak-
cyjne konstrukcje. Jeśli chcemy konsekwent-
nie traktować Magę serio, musimy skupić się 
na tym, jaka ona była, a nie na umieszczaniu 
jej w naszych kategoriach poznawczych: 
wtedy dostrzeżemy, że chociaż była głupia 
– według naszego sposobu myślenia – to 
przecież miała w sobie coś, czego my wszy-
scy szukamy. Powinniśmy byli bardziej ją 
szanować.

Wnioski

Oczywiście z powyższej analizy nie 
można wydobyć wielu wniosków. W moim za-
myśle cały ten tekst miał jedynie pokazać, ile 
może się zmieścić w jednym fragmencie, na 
kilku stronach. Swoją analizę opierałem na 
tym, co w tekście wyraźnie „jest”. A przecież 
bardzo wielu rzeczy możemy się domyślać: 
w końcu temat uzasadnienia odmienności 
Étienne’a i Ronalda od Magi niemal nie został 
poruszony. Czy to różnica płci w sposobach 
poznania, ale też w stosunkach na płasz-
czyźnie uznawania inteligencji i głupoty? Co 
Maga miałaby nam do powiedzenia o Étien-

nie i Ronaldzie, gdyby dali jej dojść do głosu? 
Co stałoby się, gdyby Maga brała udział w tej 
rozmowie?

Nie wszystko udało mi się wyjaśnić. 
Na przykład nie zrozumiałem, jak można by 
skakać „z powrotem”, czytając poszczegól-
ne wypowiedzi od końca. Czasami udaje 
się wtedy zachować spójność, czasami 
jednak – gdy na przykład pojawia się te-
mat płaczu – tok wywodu się rwie. Dlatego 
postanowiłem nie rozwijać tej częściowej 
koncepcji. 

Najogólniejszym wnioskiem z tej ana-
lizy wydaje się to, że wniosków można 
wyciągnąć naprawdę wiele. Gdy jakiś tekst 
napisany jest w tak wieloznaczny i zachę-
cający do przestawiania klocków sposób jak 
Gra w klasy, wtedy tylko wyobraźnia i erudy-
cja czytelnika wyznaczają granice możliwych 
odczytań. Kto powiedział, że trzeba skakać 
według kolejności cyfr? Jak czytać dialog, 
w którym kolejność wypowiedzi można do-
wolnie zmieniać? Jak wyzyskać potencjał 
dialogu, zawarty w kontrastujących ze sobą 
wypowiedziach, które mają być dla siebie 
nawzajem lustrami?

Kim właściwie była Maga?


