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Witold Zakrzewski

Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa
– próba intepretacji

Twórczo ć Borgesa stawia intepretatora
w trudnej sytuacji. Musi on miotać si mi dzy
wiadomo ci uczestnictwa w literackiej zabawie autora, a pewno ci , e nie jest to zabawa
pusta i niema. Borges, którego opowiadaniem
Dociek ania Awerroesa b dziemy si zajmować, jest autorem wyj tkowo w stosunku do
interpretatora perfidnym. Pisał krótkie opowiadania i grupował je w tomiki, nadaj c im w dodatku mówi ce tytuły. W ten sposób ka e nam
widzieć Dociek ania jako cz ć wi kszej całoci, w tym wypadku Alefu. Na razie jednak zapomnijmy o tym i przyjrzyjmy si Dociek aniom
jako osobnemu utworowi literackiemu.
Eksploracj opowiadania zacznijmy od
jego krótkiej, formalnej analizy. Najciekawszym
problemem wydaje si charakter narracji. Borges utrzymuje nas w błogim przekonaniu o jej
trzecioosobowo ci, ale jego autorski komentarz do opowiadania napisany jest w pierwszej
osobie i wyra nie sugeruje, e autor uto samia
si z bohaterem. Trzecioosobowa narracja staje si narracj pierwszoosobow , czym w rodzaju krótkiej intelektualnej impresji, wyznania.
Wyznania sceptyka dokonanego za po rednictwem opowiadania o kim innym, co oka e si
pod koniec tej interpretacji bardzo wa ne. Borges wypowiada si bowiem za pomoc tekstów
kultury.
Struktura opowiadania jest równie zagadkowa, sama za fabuła – wła ciwie nieistotna. Kluczowy na pierwszy rzut oka problem
tragedii i komedii wyst puje wprost tylko w kilku zdaniach. Budow opowiadania mo na by
okre lić mianem sz katułk owej, c hoć jes t to
szkatułka do ć nietypowa: mamy do czynienia
z opis em ci gu refleksji bohatera inspirowanych tym, co dzieje si wokół niego. Refleksje
te maj charakter s zk atułkowy – z prawie
ka dej wypływa inna (na przykład ta o arabskiej
poezji). S to wła ciwie rodz ce si po kolei

z siebie dygresje, które ł cz pocz tek i koniec opowiadania cienk nici , jak jest postać
bohatera i jego znu enia kolacj . Ta szkatułkowo ć tak e zwi zana jest z oparciem si
Borgesa na innych tekstach.
Spójrzmy teraz na sam pocz tek opowiadania. Awerroes siedzi w swojej bibliotece,
jest w stanie twórczego uniesienia. Uczestniczy wła nie w sporze mi dzy fides et ratio –
w dyskusji, która na wieki okre li to samo ć
kogo , kogo mo na by okre lić człowiekiem
islamu. Wła nie poddaje krytyce dzieło al-Ghazalego, zajadłego wroga filozofii przej tej od
mies zka ców podbitych przez A rabów dawnych wschodnich prowincji Bizancjum. Ghazali
chce podporz dkować my lenie religii. Awerroes stara si bronić prawa jednostki do samodzielnego my lenia, choć zarazem przera a go
powi ks z aj c a s i mi dz y f ides et rat io
przepa ć. Wiemy, e Awerroes i jego nast pcy
przegraj . Wygra al-Ghazali, co przyczyni si
do upadku cywilizacji islamu, do jej przekształcenia w kr g biedy i intelektualnego zacofania.
Na Zachodzie spór mi dzy wiar a rozumem
wygra rozum. Niedługo po tym z wyci s twie
Europa zacznie panować nad wiatem.
Awerroes czuje bij c od dzieła Arystotelesa m dro ć, zauwa a e jest to m dro ć
innego rodzaju ni ta, któr dostrzegał w Koranie. Ju wie, e to Arystoteles ma racj , ale zarazem boi si dopu c ić t
wiadomo ć do
głosu. Jego arabska dusza jest rozdarta. Tych,
którzy Arystotelesa nie znaj , b d – jak Ghazali – uwa aj Koran za krynic m dro ci, podobne problemy nie dotyk aj . Ic h dusz e s
wła ciwie nawet niedra ni te. Awerroes u wiadamia sobie, e jest sam. I cierpi.
Nikt inny w Kordobie nie ma podobnych
rozterek, nie ma nikogo, komu mógłby si zwierzyć. W Kordobie brak bowiem innego egzemplarza ksi gi.
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Wygl da na chwil przez okno biblioteki.
Widzi dzieci odgrywaj ce scenk zwoływania
ludzi na modlitw . Widzi teatr, choć nie wie,
e go widzi. Przez chwil rozkoszuje si pi kn
Kordob , ale gdy my li o hiszpa skiej ziemi,
ogarnia go trudny do opisania l k przed niesko czono ci .
Dr cz y go problem tragedii i komedii.
Próbuje skomentować Poetyk Arystotelesa,
g st od tych dwóch słów. Nie wie, co znacz .
Jest pewien, e nikt w wiecie islamu nie wie.
Jakby przeczuwa, e si nie dowie, wła nie dlatego, e jest w tym wiecie. Obserwujemy jego
dramat i ju wiemy: oto kategorie kulturowe islamu nie pozwalaj mu zrozumieć kategorii kulturowych antyku. Nie pozwalaj mu zobaczyć
teatru w zabawie andaluzyjskich dzieci.
Awerroes wy chodzi na wiec zerz do
domu Farad a. Opuszcza bibliotek – wiat,
w którym rozgrywa si jego dramat. Przyznaje,
e dzi przegrał. Idzie na wieczerz do domu
Farad a, znawcy Koranu. Być mo e po drodze
wyobra a sobie, e idzie na grecki sympozjon,
o którym pewnie du o czytał. Ale nawet je li
tak my li, to senna ułuda szybko si rozwiewa.
B ohat erem wiec zoru jes t podró nik
Abu’l-Kasim al-Szarari. Twierdzi, e był w Chinach. Jego liczni wrogowie oczywi cie w to
w tpi . Awerroes z pobła aniem wysłuchuje
dialogu, który wygrywa ten, kto sprawniej posłu y si cytatem z Koranu. Postanawia zareagować. Nie wierzy, e „ziemia rodzi ró e z wyznaniem wiary”. O wiadcza, e „przej cie od
li ci do ptaków jest łatwiejsze ni od ró do
liter”. Wyznacza wła nie granic mi dzy natur
a kultur .
Czytelnik za zauwa a Borgesowskie
zestawienie mi dzy bibliotek a ogrodem i mi dzy ró ami a słowami. Podobny w tek pojawiał
si w wielbionej przez Awerroes a literaturze
antycznej. Odkrycie jednak ginie w szumie intelektualnym wywołanym ci głym powoływaniem
si na Koran. Go cie Farad a wygłaszaj sztandarowe postulaty czołowych arabskich szkół
filozoficznych, które przekształcały antyczne
dziedzictwo w duchu islamu. Powstaje karykatura filozofii.
Awerroes jest tego wiadom. Szy bko
znajduje paralel mi dzy wygłaszanymi przez
swoich interlokutorów zdaniami, a ich ródłami

w greckiej filozofii. Milczy. Czuje si coraz bardziej samotny. Arystoteles zasiał jaki niepokój
w jego sercu. Nie pozwala mu zgodzić si na
własnor czne nało enie sobie islamskich klapek na oczy. Mo e pod wpływem tej rozmowy
zgłosi postulat rozdziału religii i filozofii, odrzucony ze wstr tem przez al-Ghazalego i cywilizacj islamu. Nieco pó niej ksi gi Awerroesa
trafi na Zachód. Kilku uczonych w Pary u b dzie zachwyconych tym pomysłem. Rozdziel
teologi chrze cija sk i filozofi . Na Zachodzie roz pocznie si niepohamowany roz wój
nauki.
Dyskusja w ko cu wygasa. Obecni prosz Abu’l-Kasima o jak opowie ć z jego podró y. Borges czyni wzmiank o zwierciadle ludzkich l ków. Kasim opowiada o dziwnym zjawisku, jakie widział w Chinach. Dla umocnienia
swej podró niczej sławy napomyka, jak daleko
le owe Chiny – a za pustyni . Awerreosa
znów przenika dreszcz na my l o niesko czono ci i pustyni. Patrzy na ogród, ogród kultury.
Znowu czuje si samotny, ale te postarzały,
przegrany, nieco zgorzkniały. Jak e ró ny od
tych, z którymi rozmawia. Mo e przypomina sobie o tragedii i komedii, o tym, e prawdopodobnie nigdy nie dotrze do prawdy. To za napawa
go jeszcze wi kszym l kiem.
Abu’l-Kasim zaczyna opowiadać o dziwnym zjawisku. O teatrze. Awerroes słucha, ale
nie wie, e wła nie słyszy odpowied na swoje
pytania. Gdyby był Abu’l-Kasimem, zrozumiałby. Tu jednak zauwa amy co bardzo intryguj cego – podró nik przekroczył granice swoich
kategorii kulturowych. Był w Chinach. Awerroes
mógłby udać si do pobliskich chrze cija skich królestw Leonu i Nawarry. Borges zauwaa tu bardzo ciekawy problem – nasz bohater
nie mo e zrozumieć problemu tragedii i komedii w ramach swojej kultury, bez skojarzenia ich
ze sceniczn prezentacj .
Prezentacja sceniczna tragedii i komedii
słusznie wydaje si zebranym czym niedorzecznym, czym , co mog robić tylko „szalecy”. Po co ma mówić ile osób, skoro mo e
jedna? Nadarza si okazja, aby wychwalić j zyk arabski, „u ywany przez Boga do komenderowania aniołami”. Kto zdobywa si na akt
wolnomy licielstwa. Krytykuje arabsk poezj
za tradycjonalizm.

Dociekania Awerroesa Jose Luisa Borgesa
Tut aj cie ki A werreosa i oburzonych
tradycjonalistów si spotykaj . Znudzony ju
wysłuchiwaniem naznaczonych niewolniczym
wr c z przy wi zaniem do słów Koranu t yrad
odczuwa coraz wi ksz samotno ć. W ko cu
zacz yna mówić, „bardziej dla siebie ni dla
nich”, przypominaj mu si bowiem wskazówki
mistrza Aristu o tworzeniu metafor. Nadaj si
one do obrony arabskiej poezji przed zakusami
Abd-al-Malika. Awerroes dodaje, e dawna
poezja zyskuje nowe znaczenia dla kogo , kto
j czyta i odnosi do własnej sytuacji. Broni tradycji, poniewa tradycji bronić trzeba, co wprawia w zachwyt słuchaczy. Napomyka o dawnych poetach, „w czasach ignorancji poprzedzaj cej islam”, którzy powiedzieli ju wszystko. Przytomnie stwierdza, e wszystko powiedział te Koran. Wydaje si , e Awerroes wierzy w fakt poprzedzania islamu ignorancj . Ale
mówi te , e poeci ci powiedzieli wszystko, tak
jak Koran. Być mo e przemawiaj c do towarzyszy biesiady prze ywa ponownie dramat swojej
rozdartej mi dzy islamem a Grecj duszy. Nie
wiemy. Dlaczego?
Awerroes wraca do domu. Słyszy muezina, ale nie kojarzy mu si on z teatrem. Doznaje ol nienia. Bł dnego ol nienia. Powołuje
si na Koran, który go ogranicza... Jednak był
znacznie bli ej prawdziwego znaczenia tragedii
ni si wydaje. Był arabskim Edypem. My lał,
e wie, a nie wiedział. Czytelnik mo e nieco
pokpiwać z jego niez darny ch posz ukiwa .
W tym nieco prze miewczym podej ciu do postaci Awerreosa znajdziemy elementy komedii.
Całe opowiadanie jest splotem t ragedii i komedii. Awerroes wraca do domu. Przegl da si
w lustrze. Znika.
Na ko cu opowiadania znajdziemy posłowie Borgesa, które uwypukla zauwa ony ju
przeze mnie problem kategorii kulturowych, te
którym Borges porównuje si do Awerreosa.
Dlaczego? O tym za chwil .
Teraz spójrzmy na Dociek ania z perspektywy całego Alefu. Alef to symbol niesko czono ci. Ta niesko czono ć to kultura, Alef
bowiem składa si z innych tekstów. Powtarza
si motyw lustra. Lustra, czyli czego , w czym
Borgesowscy bohaterowie si przegl daj . Ale
raczej to Borges patrzy przez lustro kultury,
„zwierciadła ludzkich l ków”. Patrzy na siebie
samego, a widzi po drugiej stronie Awerroesa,
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nazistowskiego oficera, walecznego Longobarda i wielu inny ch. P róbuje dz i ki kult urze
zapanować nad niesko c zono c i , tak jak
Awerroes za pomoc Arystotelesa próbuje wyrwać si z otaczaj cego go wiata. W kulturze,
w Arystotelesie, w przestrzeni b d cej równie
ogrodem kulturowym biblioteki próbuje odnale ć siebie. Obj cie niesko czono ci poprzez
kultur jest mo liwe, ale zaraz em pozwala
u wiadomić s obie egz ys tenc jalny absurd,
co te jest swego rodzaju ródłem cierpienia.
wiadomo ć przynosi zarówno wolno ć, jak
i cierpienie. Ale nie wolno z niej rezygnować,
rez ygnac ja prz y nosi ut rat pełni c złowiecze stwa.
Par powy szych zda stanie si bardz iej zroz umiałyc h w kont ek cie konk luzji,
do k tórej wła nie zmierzam. Trz eba t ak e
spojrzeć na Alef jak na utwór b d cy literack
zabaw z wykorzy staniem cytat ów, w tków
literackich, toposów, aluzji, schematów, a zarazem pl tanin znacze , przesła i interpretacji.
Oczywi cie widać to w strukturze opowiadania,
które naszpikowane jest odwołaniami do tekstów. Poprzestan na wymienieniu tylko jednego z nich, czyli na cytacie z Renana. Renan,
badaj c awerroizm, spostrzegł, e arabski filozof uwa ał tragedi jedynie za sztuk chwalenia. To zdanie prawdopodobnie stało si kanw do całego opowiadania.
Ta pl tanina oddaje stan ducha Borgesa, twórcy, który jako pierwszy zacz ł stosować postmodernistyczn poetyk , zanim jeszcze ona powstała. Nic wi c dziwnego, e gdy
pó niej postmodernizm zaistniał jako pr d literacki, twórczo ć Borgesa wydawała si bardzo
postmodernistyczna. On jednak raczej wyprzedził o jakie dwadzie cia lat histori literatury
i bardzo mo liwe, e przyczynił si do jej rozwoju wła nie w kierunku postmodernizmu. Tak
jak postmoderni ci, chowa si on w wiat kultury, w przestrze biblioteki, aby za pomoc kultury obja nić sobie nierozwi zywalne sprzeczno ci otaczaj c ego nas wiata. K ultura ma
okiełznać pierwotno ć ludzkiej natury. Rozumie
on, e choć próbować wyja niać sprzeczno ci
warto, to i tak jest to jedynie sposób na zagłuszenie egzystencjalnego l ku przed niesko czono ci . Wie, e nie znajdzie odpowiedzi na
dr cz ce go pytania. Awerroes mylił si , my l c, e j znalazł, jego złudne odkrycie czyni
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go bohaterem tragicznym. Odkrycie absurdu,
jak rzekłby Camus, prowadzi Borgesa do pełni
człowiecze stwa. Bo tragedia nie jest sztuk
c hwalenia wielk ic h c zy nów herosów, lec z
sztuk odkrywania w sobie i w wiecie absurdu.
A absurd najlepiej ukoić w literack iej
zabawie. Na przykład nazwać go snem, co Borges z ulg czyni, porównuj c pisanie Dociek a
do jakiej wizji, snu wła nie. Tak jak postmoderni ci, którzy maj o wiele wi cej wspólnego
z egzystencjalistami ni mogłoby si wydawać.
I oni, i Borges, dostrzegaj beznadziej ludzkiej egzystencji i szukaj jej sensu. Próbuj
odnale ć go w kulturze i dlatego za pomoc
tradycji opisuj swój l k przed tym, co niezna-

ne. Wiedz , e to droga donik d, tak jak droga
Awerreosa do zrozumienia, czym jest tragedia
i komedia, ale zarazem jedyne, co człowiek
mo e zrobić, aby być w pełni człowiekiem,
w pełni wykorzystać potencjał swojego ducha.
To co w rodzaju etyki intelektualnej stwierdzaj cej, e skoro człowiek stoi w obliczu absurdu, to powinien, uzbrojony w kultur , mieć odwag wiadomie stawić mu czoła.
Tak wi c Dociek anie Awerroesa to przede wszystkim zapis prze yć intelektualnych
samego Borgesa zawieraj cy w sobie – niczym szkatułka – wiele innych znacze , z któryc h najwa niejsze starałem si po drodze
przedstawić.

