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TwórczoWć Borgesa stawia intepretatora
w trudnej sytuacji. Musi on miotać siC miCdzy
WwiadomoWci> uczestnictwa w literackiej zaba-
wie autora, a pewnoWci>, ce nie jest to zabawa
pusta i niema. Borges, którego opowiadaniem
Dociek ania Awerroesa bCdziemy siC zajmo-
wać, jest autorem wyj>tkowo w stosunku do
interpretatora perfidnym. Pisał krótkie opowia-
dania i grupował je w tomiki, nadaj>c im w do-
datku mówi>ce tytuły. W ten sposób kace nam
widzieć Dociekania jako czCWć wiCkszej cało-
Wci, w tym wypadku Alefu. Na razie jednak za-
pomnijmy o tym i przyjrzyjmy siC Dociekaniom
jako osobnemu utworowi literackiemu.

EksploracjC opowiadania zacznijmy od
jego krótkiej, formalnej analizy. Najciekawszym
problemem wydaje siC charakter narracji. Bor-
ges utrzymuje nas w błogim przekonaniu o jej
trzecioosobowoWci, ale jego autorski komen-
tarz do opowiadania  napisany jest w pierwszej
osobie i wyraanie sugeruje, ce autor utocsamia
siC z bohaterem. Trzecioosobowa narracja sta-
je siC narracj> pierwszoosobow>, czymW w ro-
dzaju krótkiej intelektualnej impresji, wyznania.
Wyznania sceptyka dokonanego za poWrednic-
twem opowiadania o kimW innym, co okace siC
pod koniec tej interpretacji bardzo wacne. Bor-
ges wypowiada siC bowiem za pomoc> tekstów
kultury.

Struktura opowiadania jest równiec za-
gadkowa, sama zaW fabuła – właWciwie nieistot-
na. Kluczowy na pierwszy rzut oka problem
tragedii i komedii wystCpuje wprost tylko w kil-
ku zdaniach. BudowC opowiadania mocna by
okreWlić mianem szkatułkowej, choć jes t to
szkatułka doWć nietypowa: mamy do czynienia
z opisem ci>gu refleksji bohatera inspirowa-
nych tym, co dzieje siC wokół niego. Refleksje
te maj> charakter szkatułkowy – z  prawie
kacdej wypływa inna (na przykład ta o arabskiej
poezji). S> to właWciwie rodz>ce siC po kolei

z siebie dygresje, które ł>cz> pocz>tek i ko-
niec opowiadania cienk> nici>, jak> jest  postać
bohatera i jego znucenia kolacj>. Ta szkatu-
łkowoWć takce zwi>zana jest z oparciem siC
Borgesa na innych tekstach.

Spójrzmy teraz na sam pocz>tek opo-
wiadania. Awerroes siedzi w swojej bibliotece,
jest w stanie twórczego uniesienia. Uczestn-
iczy właWnie w sporze miCdzy fides et ratio –
w dyskusji, która na wieki okreWli tocsamoWć
kogoW, kogo mocna by okreWlić człowiekiem
islamu. WłaWnie poddaje krytyce dzieło al-Gha-
zalego, zajadłego wroga filozofii przejCtej od
mieszkaMców podbitych przez Arabów daw-
nych wschodnich prowincji Bizancjum. Ghazali
chce podporz>dkować myWlenie religii. Awer-
roes stara siC bronić prawa jednostki do samo-
dzielnego myWlenia, choć zarazem przeraca go
powiCkszaj>ca s iC miCdzy f ides et  rat io
przepaWć. Wiemy, ce Awerroes i jego nastCpcy
przegraj>. Wygra al-Ghazali, co przyczyni siC
do upadku cywilizacji islamu, do jej przekształ-
cenia w kr>g biedy i intelektualnego zacofania.
Na Zachodzie spór miCdzy wiar> a rozumem
wygra rozum. Niedługo po tym zwyciCs twie
Europa zacznie panować nad Wwiatem.

Awerroes czuje bij>c> od dzieła Arysto-
telesa m>droWć, zauwaca ce jest to m>droWć
innego rodzaju nic ta, któr> dostrzegał w Kora-
nie. Juc wie, ce to Arystoteles ma racjC, ale za-
razem boi siC dopuWc ić tC WwiadomoWć do
głosu. Jego arabska dusza jest rozdarta. Tych,
którzy Arystotelesa nie znaj>, b>da – jak Gha-
zali – uwacaj> Koran za krynicC m>droWci, po-
dobne problemy nie dotykaj>. Ich dusze s>
właWciwie nawet niedraWniCte. Awerroes uWwia-
damia sobie, ce jest sam. I cierpi.

Nikt inny w Kordobie nie ma podobnych
rozterek, nie ma nikogo, komu mógłby siC zwie-
rzyć. W Kordobie brak bowiem innego egzem-
plarza ksiCgi.

Witold Zakrzewski
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Wygl>da na chwilC przez okno biblioteki.
Widzi dzieci odgrywaj>ce scenkC zwoływania
ludzi na modlitwC. Widzi teatr, choć nie wie,
ce go widzi. Przez chwilC rozkoszuje siC piCkn>
Kordob>, ale gdy myWli o hiszpaMskiej ziemi,
ogarnia go trudny do opisania lCk przed nies-
koMczonoWci>.

DrCczy go problem tragedii i komedii.
Próbuje skomentować PoetykC Arystotelesa,
gCst> od tych dwóch słów. Nie wie, co znacz>.
Jest pewien, ce nikt w Wwiecie islamu nie wie.
Jakby przeczuwa, ce siC nie dowie, właWnie dla-
tego, ce jest w tym Wwiecie. Obserwujemy jego
dramat i juc wiemy: oto kategorie kulturowe is-
lamu nie pozwalaj> mu zrozumieć kategorii kul-
turowych antyku. Nie pozwalaj> mu zobaczyć
teatru w zabawie andaluzyjskich dzieci.

Awerroes wychodzi na wieczerzC do
domu Faradca. Opuszcza bibliotekC – Wwiat,
w którym rozgrywa siC jego dramat. Przyznaje,
ce dziW przegrał. Idzie na wieczerzC do domu
Faradca, znawcy Koranu. Być moce po drodze
wyobraca sobie, ce idzie na grecki sympozjon,
o którym pewnie duco czytał. Ale nawet jeWli
tak myWli, to senna ułuda szybko siC rozwiewa.

Bohaterem wieczoru jes t podrócnik
Abu’l-Kasim al-Szarari. Twierdzi, ce był w Chi-
nach. Jego liczni wrogowie oczywiWcie w to
w>tpi>. Awerroes z pobłacaniem wysłuchuje
dialogu, który wygrywa ten, kto sprawniej pos-
łucy siC cytatem z Koranu. Postanawia zarea-
gować. Nie wierzy, ce „ziemia rodzi róce z wyz-
naniem wiary”. OWwiadcza, ce „przejWcie od
liWci do ptaków jest łatwiejsze nic od róc do
liter”. Wyznacza właWnie granicC miCdzy natur>
a kultur>.

Czytelnik zaW zauwaca Borgesowskie
zestawienie miCdzy bibliotek> a ogrodem i miC-
dzy rócami a słowami. Podobny w>tek pojawiał
siC w wielbionej przez Awerroesa literaturze
antycznej. Odkrycie jednak ginie w szumie inte-
lektualnym wywołanym ci>głym powoływaniem
siC na Koran. GoWcie Faradca wygłaszaj> sztan-
darowe postulaty czołowych arabskich szkół
filozoficznych, które przekształcały antyczne
dziedzictwo w duchu islamu. Powstaje karykatu-
ra filozofii.

Awerroes jest tego Wwiadom. Szybko
znajduje paralelC miCdzy wygłaszanymi przez
swoich interlokutorów zdaniami, a ich aródłami

w greckiej filozofii. Milczy. Czuje siC coraz bar-
dziej samotny. Arystoteles zasiał jakiW niepokój
w jego sercu. Nie pozwala mu zgodzić siC na
własnorCczne nałocenie sobie islamskich kla-
pek na oczy. Moce pod wpływem tej rozmowy
zgłosi postulat rozdziału religii i filozofii, odrzu-
cony ze wstrCtem przez al-Ghazalego i cywili-
zacjC islamu. Nieco póaniej ksiCgi Awerroesa
trafi> na Zachód. Kilku uczonych w Parycu bC-
dzie zachwyconych tym pomysłem. Rozdziel>
teologiC chrzeWcijaMsk> i filozofiC. Na Zacho-
dzie rozpocznie siC niepohamowany rozwój
nauki.

Dyskusja w koMcu wygasa. Obecni pro-
sz> Abu’l-Kasima o jak>W opowieWć z jego pod-
rócy. Borges czyni wzmiankC o zwierciadle lu-
dzkich lCków.  Kasim opowiada o dziwnym zja-
wisku, jakie widział w Chinach. Dla umocnienia
swej podrócniczej sławy napomyka, jak daleko
lec> owe Chiny – ac za pustyni>. Awerreosa
znów przenika dreszcz na myWl o nieskoMczo-
noWci i pustyni. Patrzy na ogród, ogród kultury.
Znowu czuje siC samotny, ale tec postarzały,
przegrany, nieco zgorzkniały. Jakce rócny od
tych, z którymi rozmawia. Moce przypomina so-
bie o tragedii i komedii, o tym, ce prawdopodob-
nie nigdy nie dotrze do prawdy. To zaW napawa
go jeszcze wiCkszym lCkiem.

Abu’l-Kasim zaczyna opowiadać o dziw-
nym zjawisku. O teatrze. Awerroes słucha, ale
nie wie, ce właWnie słyszy odpowieda na swoje
pytania. Gdyby był Abu’l-Kasimem, zrozumiał-
by. Tu jednak zauwacamy coW bardzo intryguj>-
cego – podrócnik przekroczył granice swoich
kategorii kulturowych. Był w Chinach. Awerroes
mógłby udać siC do pobliskich chrzeWcijaM-
skich królestw Leonu i Nawarry. Borges zauwa-
ca tu bardzo ciekawy problem – nasz bohater
nie moce zrozumieć problemu tragedii i kome-
dii w ramach swojej kultury, bez skojarzenia ich
ze sceniczn> prezentacj>.

Prezentacja sceniczna tragedii i komedii
słusznie wydaje siC zebranym czymW niedo-
rzecznym, czymW, co mog> robić tylko „szale-
Mcy”. Po co ma mówić ileW osób, skoro moce
jedna? Nadarza siC okazja, aby wychwalić jC-
zyk arabski, „ucywany przez Boga do komen-
derowania aniołami”. KtoW zdobywa siC na akt
wolnomyWlicielstwa. Krytykuje arabsk> poezjC
za tradycjonalizm.



47Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa

Tutaj Wciecki Awerreosa i oburzonych
tradycjonalistów siC spotykaj>. Znudzony juc
wysłuchiwaniem naznaczonych niewolniczym
wrCcz przywi>zaniem do słów Koranu tyrad
odczuwa coraz wiCksz> samotnoWć. W koMcu
zaczyna mówić, „bardziej dla siebie nic  dla
nich”, przypominaj> mu siC bowiem wskazówki
mistrza Aristu o tworzeniu metafor. Nadaj> siC
one do obrony arabskiej poezji przed zakusami
Abd-al-Malika.  Awerroes dodaje, ce dawna
poezja zyskuje nowe znaczenia dla kogoW, kto
j> czyta i odnosi do własnej sytuacji. Broni tra-
dycji, poniewac tradycji bronić trzeba, co wpra-
wia w zachwyt słuchaczy. Napomyka o daw-
nych poetach, „w czasach ignorancji poprze-
dzaj>cej islam”, którzy powiedzieli juc wszys-
tko. Przytomnie stwierdza, ce wszystko powie-
dział tec Koran. Wydaje siC, ce Awerroes wie-
rzy w fakt poprzedzania islamu ignorancj>. Ale
mówi tec, ce poeci ci powiedzieli wszystko, tak
jak Koran. Być moce przemawiaj>c do towarzy-
szy biesiady przecywa ponownie dramat swojej
rozdartej miCdzy islamem a Grecj> duszy. Nie
wiemy. Dlaczego?

Awerroes wraca do domu. Słyszy mue-
zina, ale nie kojarzy mu siC on z teatrem. Doz-
naje olWnienia. BłCdnego olWnienia. Powołuje
siC na Koran, który go ogranicza... Jednak był
znacznie blicej prawdziwego znaczenia tragedii
nic siC wydaje. Był arabskim Edypem. MyWlał,
ce wie, a nie wiedział. Czytelnik moce nieco
pokpiwać z jego niezdarnych poszukiwaM.
W tym nieco przeWmiewczym podejWciu do po-
staci Awerreosa znajdziemy elementy komedii.
Całe opowiadanie jest splotem t ragedii i ko-
medii. Awerroes wraca do domu. Przegl>da siC
w lustrze. Znika.

Na koMcu opowiadania znajdziemy pos-
łowie Borgesa, które uwypukla zauwacony juc
przeze mnie problem kategorii kulturowych, tec
którym Borges porównuje siC do Awerreosa.
Dlaczego? O tym za chwilC.

Teraz spójrzmy na Dociekania z pers-
pektywy całego Alefu. Alef to symbol nieskoM-
czonoWci. Ta nieskoMczonoWć to kultura, Alef
bowiem składa siC z innych tekstów. Powtarza
siC motyw lustra. Lustra, czyli czegoW, w czym
Borgesowscy bohaterowie siC przegl>daj>. Ale
raczej to Borges patrzy  przez lustro kultury,
„zwierciadła ludzkich lCków”. Patrzy na siebie
samego, a widzi po drugiej stronie Awerroesa,

nazistowskiego oficera, walecznego Longobar-
da i wielu innych.  Próbuje dz iCki kulturze
zapanować nad nieskoMczonoWc i>,  tak jak
Awerroes za pomoc> Arystotelesa próbuje wyr-
wać siC z otaczaj>cego go Wwiata. W kulturze,
w Arystotelesie, w przestrzeni bCd>cej równiec
ogrodem kulturowym biblioteki próbuje odna-
leać siebie. ObjCcie nieskoMczonoWci poprzez
kulturC jest mocliwe,  ale zarazem pozwala
uWwiadomić  sobie egzystenc jalny absurd,
co tec jest swego rodzaju aródłem cierpienia.
VwiadomoWć przynosi zarówno wolnoWć, jak
i cierpienie. Ale nie wolno z niej rezygnować,
rezygnac ja przynosi ut ratC pełni człowie-
czeMstwa.

ParC powycszych zdaM stanie siC bar-
dz iej zrozumiałych w kontekWcie konk luzji,
do k tórej właWnie zmierzam. Trzeba takce
spojrzeć na Alef jak na utwór bCd>cy literack>
zabaw> z wykorzystaniem cytatów, w>tków
literackich, toposów, aluzji, schematów, a zara-
zem pl>tanin> znaczeM, przesłaM i interpretacji.
OczywiWcie widać to w strukturze opowiadania,
które naszpikowane jest odwołaniami do tek-
stów. PoprzestanC na wymienieniu tylko jedne-
go z nich, czyli na cytacie z Renana. Renan,
badaj>c awerroizm, spostrzegł, ce arabski filo-
zof uwacał tragediC jedynie za sztukC chwa-
lenia. To zdanie prawdopodobnie stało siC kan-
w> do całego opowiadania.

Ta pl>tanina oddaje stan ducha Borge-
sa, twórcy, który jako pierwszy zacz>ł stoso-
wać postmodernistyczn> poetykC, zanim jesz-
cze ona powstała. Nic wiCc dziwnego, ce gdy
póaniej postmodernizm zaistniał jako pr>d lite-
racki, twórczoWć Borgesa wydawała siC bardzo
postmodernistyczna. On jednak raczej wyprze-
dził o jakieW dwadzieWcia lat historiC literatury
i bardzo mocliwe, ce przyczynił siC do jej roz-
woju właWnie w kierunku postmodernizmu. Tak
jak postmoderniWci, chowa siC on w Wwiat kultu-
ry, w przestrzeM biblioteki, aby za pomoc> kul-
tury objaWnić sobie nierozwi>zywalne sprzecz-
noWci otaczaj>cego nas Wwiata. Kultura ma
okiełznać pierwotnoWć ludzkiej natury. Rozumie
on, ce choć próbować wyjaWniać sprzecznoWci
warto, to i tak jest to jedynie sposób na zagłu-
szenie egzystencjalnego lCku przed nieskoM-
czonoWci>. Wie, ce nie znajdzie odpowiedzi na
drCcz>ce go pytania. Awerroes mylił siC, myW-
l>c, ce j> znalazł, jego złudne odkrycie czyni
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go bohaterem tragicznym. Odkrycie absurdu,
jak rzekłby Camus, prowadzi Borgesa do pełni
człowieczeMstwa. Bo tragedia nie jest sztuk>
chwalenia wielk ich czynów herosów, lecz
sztuk> odkrywania w sobie i w Wwiecie absurdu.

A absurd najlepiej ukoić w literack iej
zabawie. Na przykład nazwać go snem, co Bor-
ges z ulg> czyni, porównuj>c pisanie DociekaM
do jakiejW wizji, snu właWnie. Tak jak postmo-
derniWci, którzy maj> o wiele wiCcej wspólnego
z egzystencjalistami nic mogłoby siC wydawać.
I oni, i Borges, dostrzegaj> beznadziejC ludz-
kiej egzystencji i szukaj> jej sensu. Próbuj>
odnaleać go w kulturze i dlatego za pomoc>
tradycji opisuj> swój lCk przed tym, co niezna-

ne. Wiedz>, ce to droga donik>d, tak jak droga
Awerreosa do zrozumienia, czym jest tragedia
i komedia, ale zarazem jedyne, co człowiek
moce zrobić, aby być w pełni człowiekiem,
w pełni wykorzystać potencjał swojego ducha.
To coW w rodzaju etyki intelektualnej stwierdza-
j>cej, ce skoro człowiek stoi w obliczu absur-
du, to powinien, uzbrojony w kulturC, mieć od-
wagC Wwiadomie stawić mu czoła.

Tak wiCc Dociekanie Awerroesa to prze-
de wszystkim zapis przecyć intelektualnych
samego Borgesa zawieraj>cy w sobie – ni-
czym szkatułka – wiele innych znaczeM, z któ-
rych najwacniejsze starałem siC po drodze
przedstawić.


