
Rupiecie szybkami jaskrawe 
Adam Adamczyk

Zadziwiajàca i jak˝e godna podziwu jest samodzielnoÊç intelektualna Waltera
Benjamina, z tà charakterystycznà, pe∏nà odwagi wyobraênià, wychodzàcà
daleko poza czysto filozoficzne spojrzenie, bo a˝ do granic wejrzenia czysto po-
etyckiego. Jego refleksja, rozpatrywana zarówno z punktu widzenia treÊci, jak
i ze wzgl´du na j´zyk jego tekstów – a wszystko to przecie˝ bardzo osobiste –
w niczym si´ nie zestarza∏a, mamy do czynienia z twórczoÊcià ciàgle Êwie˝à,
jakby na przekór samej filozofii autora, traktujàcej o destrukcyjnym up∏ywie
czasu. Hannah Arendt opisa∏a jego myÊl, przywo∏ujàc obraz z Burzy Szekspira.
Nieboszczyk le˝y ju˝ na dnie morza, koÊci zmieniajà si´ w korale, w miejscu
oczu wyrastajà per∏y, a cia∏o staje si´ „klejnotem morza”, chocia˝ sam Ben-
jamin, kreÊlàc alegori´ swojego Anio∏a Historii, u˝y∏ metafor bezwzgl´dnie de-
strukcyjnych. JeÊli jednak potraktowaç porównanie Arendt jako odwo∏anie do
poetyckiej refleksji, tedy ci´˝ko znaleêç lepsze odniesienie. Oto przemija postaç
Êwiata, zapomniana ju˝ w samej chwili odejÊcia, ale nast´puje czarodziejska
metamorfoza – ku zachwytowi poch∏oni´tego owym obrazem obserwatora
i kronikarza – oczywista z punktu widzenia natury. Materializuje si´ nowa ja-
koÊç, inna, ale nie mniej cenna od pramaterii, która jà wytworzy∏a. 
Osobliwy by∏ umys∏ autora Paryskich pasa˝y, a do tego przysz∏o mu dziedzi-
czyç spuÊcizn´ intelektualnà Hegla i Marksa, twórców dwu wielkich XIX-
-wiecznych systemów holistycznych, tak bardzo wp∏ywowych, ˝e ka˝dy, kto
nasta∏ po nich, chcia∏ czy nie chcia∏, musia∏ wziàç na plecy baga˝ owego do-
Êwiadczenia. Benjamin przez ca∏e ˝ycie przypina∏ sobie etykiet´ marksisty,
chocia˝, jeÊli wierzyç Êwiadectwom, Marksa to on czyta∏ raczej bardzo nie-
wiele. By∏ dialektykiem i by∏ materialistà, ale to go w ˝adnym stopniu nie
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przybli˝a∏o do samego marksizmu, by∏o nie by∏o, filozofii ÊciÊle naukowej.
A Walter Benjamin by∏ dialektykiem i materialistà w takim samym stopniu,
w jakim pozostawa∏ pod wp∏ywem psychoanalizy czy, nie tylko ze wzgl´du na
swoje pochodzenie, kaba∏y. Pró˝no tu szukaç systematycznych studiów i meto-
dycznych powiàzaƒ. To bardzo dowolne i indywidualne interpretacje. Owszem,
dialektyczna, ale przy tym bardzo osobista by∏a jego wizja dziejów. W jego
mniemaniu bowiem historia mia∏a charakter tyle˝ dynamiczny, co statyczny.
JednoczeÊnie. Uku∏ tedy filozof na swojà prywatnà okolicznoÊç paradoksalnà
formu∏k´ „obrazu dialektycznego”. OsobliwoÊç metody szczególnie jest wi-
doczna w Ulicy jednokierunkowej, oczywiÊcie w Paryskich pasa˝ach (wobec
których Ulica jednokierunkowa uchodzi za coÊ w rodzaju preliminariów), ale
tak˝e w wydanym nie tak dawno u nas Berliƒskim dzieciƒstwie na prze∏omie
wieków. Polega to wszystko na pokazaniu interpretowanej rzeczywistoÊci –
bàdê to nowoczesnej, teraêniejszej codziennoÊci, bàdê obrazów dzieci´cego
wspomnienia – jako minionej i obecnej zarazem, wiecznotrwa∏ej, niczym koÊç
zmieniajàca si´ w per∏´. Mamy ruch dialektyczny i mamy materi´, bo dla Ben-
jamina wszystko odbija si´ w materii, w codziennoÊci, takiej, jakà niby obser-
wuje ka˝dy z nas, ale tylko poetycki, nawet „czarodziejski” potencja∏ umys∏u
autora Paryskich pasa˝y – bo takiej w∏aÊnie, czarodziejskiej mocy przyda∏ mu
Adorno – tylko tak niepospolicie myÊlàcy umys∏ potrafi kreÊliç podobne sko-
jarzenia, nadawaç takie definicje. Tak jakby owo pisarstwo pochodzi∏o z samej
„g∏´bi tajemnicy”, choç co do istoty wywodzi si´ z danej ka˝demu, otaczajàcej
i osiàgalnej dla wszystkich codziennoÊci. Umieç dostrzec niesamowite w tym,
co zwyk∏e. Przeszklony pasa˝ niczym najznamienitszy zabytek, witryna skle-
powa oglàdana tak, jakby by∏a wystawà muzealnà, og∏oszenia i afisze czyta-
ne tak, jakby to by∏y wiersze. Przestrzeƒ publiczna staje si´ asumptem do
wznios∏ego doznania, filozoficznego zamys∏u, przyczynkiem do prywatnej
mitologii, prywatnej baÊni. Czar sklepu filatelistycznego, stacji benzynowej,
pasmanterii, polikliniki, zjawisk w rodzaju doradztwa podatkowego, Êwiat
materialnej codziennoÊci tworzà konteksty, których niepodobna dociec, jeÊli
szukaç w nich skojarzeƒ racjonalnych.

Benjamin nominowa∏ si´ materialistà, mówi∏ o Marksowskich proweniencjach
swojej filozofii, w istocie jednak by∏a to czysto intuicyjna fascynacja kulturà
materialnà, fascynacja podmiotowoÊci o rozbuchanej, rozroÊni´tej poza jakikol-
wiek zamkni´ty system wyobraêni. Paradoksalnie wierzy∏ w wielkà syntez´, co
do pewnego stopnia czyni∏o go dzieckiem swego czasu. Ale jego materializm
sprowadza∏ si´ wy∏àcznie do tego, ˝e to z przedmiotu, a nie z abstrakcyjnych
poj´ç wysuwa∏ swoje jak najbardziej osobiste teorie. Filozofi´ abstrakcyjnà,
wykoncypowanà z idei – a wi´c z niczego – traktowa∏  jako fa∏szywà, sztucz-
nà, pozbawionà pierwiastka pramaterialnego. 
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Jego ˝ywio∏em pozostawa∏ odrzucony kawa∏ek, niezauwa˝alna drobnostka,
o˝ywia∏ przysypanych piachem niepami´ci umar∏ych – osobliwie: poetyckimi
obrazami, epifaniami wyobraêni. Nie wierzy∏ w ponadczasowoÊç, widzàc
w niej jeszcze jeden koncept ideowy. By∏ podmiotowoÊcià g∏´boko historycz-
nà, bardzo zwiàzanà ze swoim przemijajàcym i niepochwytnym czasem (dla-
tego jego drogà jest ulica jednokierunkowa), z przestrzenià go otaczajàcà, wy-
pe∏nionà charakterystycznymi dla niej, nieustannie i wy∏àcznie starzejàcymi
si´ przedmiotami. Wszystko jako ostatecznie minione, zamkni´te, archaiczne.
Jego pisarstwo pe∏ne jest szczegó∏ów, ale to w istocie zbiór antykwaryzmów.
Benjamin kolekcjonuje wy∏àcznie starocie. To wynika wprost z jego charak-
terystycznie pojmowanej dialektyki. Wierzy∏ w wieczne barbarzyƒstwo,
wieczne stwarzanie si´ od nowa, w destrukcji widzia∏ drog´ ku nowoczesno-
Êci. Stàd jego fascynacja technokratycznymi czy architektonicznymi nowinka-
mi, bo jedynie to, co nowe, mo˝e byç ˝ywe, jedynie teraêniejszoÊç mo˝e byç
wartoÊciowa. 
Tylko jak jà pochwyciç w locie, skoro jest ona w∏aÊciwie nieustannà produ-
centkà przesz∏oÊci? Dramat Waltera Benjamina. Bo wszystko, co ostatecznie
wpaÊç mo˝e w jego r´ce, jest wy∏àcznie tym, co bezpowrotnie minione, jest
tylko Êladem obecnoÊci – w postaci ruin, koÊci na cmentarzach bàdê wykre-
owanego, wymyÊlonego, Êwiadomego up∏ywu czasu wspomnienia. DoÊç
przywo∏aç jego s∏ynnà alegori´ Anio∏a Historii. Patrzy on w przesz∏oÊç i wi-
dzi wy∏àcznie katastrof´, mno˝àce si´ ruiny, ludzkie trupy. Wiejàcy od strony
raju wicher post´pu nakazuje Anio∏owi zwróciç si´ ku temu, co za plecami, ku
przysz∏oÊci. W∏aÊnie ten moment odwrócenia stara si´ zapisaç autor w swoich
tekstach. Dynamika, która zastyga w statycznoÊci obrazu. Potrzeba do tego nie
lada jakiej magii i s∏usznie Adorno nazwa∏ Benjamina „czarodziejem”. To tak
jak z fotografià p´dzàcego konia – nieudana nie poka˝e niczego poza brakiem
ruchu. I tylko prawdziwy mistrz gotów o˝ywiç to, co nieruchome. 
OsobliwoÊç Benjaminowskiej filozofii historii Êwietnie widaç na przyk∏adzie
Berliƒskiego dzieciƒstwa, które jest opowieÊcià o zakrzep∏ych w strukturze prze-
sz∏oÊci miejscach, ludziach i s∏owach, skojarzeniach. Kto widzia∏ fotografie i fil-
my z dna Atlantyku, z miejsca zatoni´cia i ponownego odkrycia wraku Titanica,
odczuç mo˝e doskonale, czym dla Waltera Benjamina by∏a przesz∏oÊç. Kiedy
statek zatonà∏, Benjamin mia∏ lat 20, wrak odkryto o wiele póêniej, obroÊni´ty
planktonem, z fragmentami schodów, jakichÊ por´czy ze Êladami zdobieƒ – ktoÊ
kiedyÊ z tego korzysta∏. Lalka bogatego dziecka, z wy˝artymi oczodo∏ami, frag-
menty stalowe mebli, pozosta∏oÊç fortepianu – wszystko, czego przez dziesiàtki
lat nie zdo∏a∏a przetrawiç morska biologia. Oglàdamy to i zaczynamy si´ ∏àczyç
z tym zaprzesz∏ym Êwiatem melancholijnym doznaniem. Historia wed∏ug
Benjamina. Katastrofa jest niezb´dna, by narodzi∏o si´ nowe. A swojà drogà
jak˝e naiwne by∏o to myÊlenie, jak przy tym bliskie dwóm najwi´kszym w no-
woczesnym Êwiecie totalitarnym utopiom, z których jedna przyczyni∏a si´ do
przedwczesnej Êmierci autora Ulicy jednokierunkowej. 
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Poetyckie epifanie, metafory (przede wszystkim pod postacià alegorii), sposób
komunikowania si´ ze Êwiatem, jakbyÊmy mieli do czynienia z czymÊ w rodza-
ju prawd objawionych, wiara w czarodziejskie (i cz´sto nieprzet∏umaczalne na
obcy j´zyk) pokrewieƒstwo s∏ów i rzeczy – jak˝e dziwny splot ducha i materii
– wydaje si´, ˝e o wiele bli˝ej Benjaminowi do romantyków ni˝ marksistów
czy pozytywistów, traktujàcych j´zyk na sposób czysto instrumentalny, wy-
∏àcznie jako narz´dzie przekazujàce prawdy wobec j´zyka zewn´trzne, stano-
wiàce maksymalnie uÊciÊlony komunikat. Benjaminowi bli˝ej do romantyków,
ale jeszcze bli˝ej mu do kaba∏y. Ukryte sensy mowy, j´zyk b´dàcy pragene-
tycznym kodem, s∏owo deszyfrujàce historyczne i egzystencjalne sensy, swo-
ista fenomenologia, oparta na intuicyjnym, poetyckim skojarzeniu. Przytocz-
my dla przyk∏adu mikroopowieÊç Stara mapa z rozdzia∏u Starocie:
„Wi´kszoÊç szuka w mi∏oÊci wieczystej ojczyzny. Inni, ale bardzo nieliczni,
wiecznego podró˝owania. Ci ostatni sà melancholikami, którzy muszà oba-
wiaç si´ zetkni´cia z Matkà – Ziemià. Szukajà kogoÊ, kto uchroni ich od sm´t-
ku macierzy. KomuÊ takiemu sà wierni. Âredniowieczne ksi´gi o komplek-
sjach znajà t´sknot´ takich osób do dalekich podró˝y”1. 

To, z jednej strony, najczystsza proza poetycka, ale tak˝e zminiaturyzowany
wyk∏ad z teorii i historii melancholii. Jak zawsze u Benjamina, fabu∏a wycho-
dzi od przedmiotu i to mapa generuje wolne skojarzenie zamierzch∏ej przesz∏o-
Êci i podró˝y. Pierwsze zdanie jest tylko wst´pem do pozosta∏ej partii tekstu.
Zarówno mi∏oÊç, jak i podró˝ oraz wspomnienie przesz∏oÊci – te wszystkie ele-
menty ∏àczy jedna, wspólna wiàzka melancholijnej t´sknoty i samotnoÊci,
wiecznej i nieziszczalnej. Ca∏oÊci skojarzenia dope∏nia wtr´t o starych manu-
skryptach, który mo˝na skomentowaç w nast´pujàcy sposób: melancholia jest
przypad∏oÊcià znanà od staro˝ytnoÊci, to jeden z czterech temperamentów.
KiedyÊ znana jako Acedia, po wielekroç opisywana, ma przebogatà bibliogra-
fi´. Dodatkowo pod postacià starej ksi´gi i przebogatej, d∏ugiej historii melan-
cholii (mo˝emy powiedzieç, ˝e melancholia jest stara) wprowadzone zostajà
kolejne elementy, dla których wspólnym mianownikiem jest „staroÊç”. Jedno-
czeÊnie ksi´ga stanowi coÊ w rodzaju dope∏nienia przedmiotowego dla tytu∏o-
wej starej mapy. Wszystko jest stare, ale podà˝amy w koƒcu ulicà jednokie-
runkowà, w Êwiecie czasu przesz∏ego. 
Ca∏y kunszt Benjamina. Jeden przedmiot niczym iskra gotów jest odpaliç rac´.
Autor opowiada nam w tym skondensowanym zapisku o sobie bardzo du˝o, na tej
podstawie jesteÊmy w stanie zrekonstruowaç jego defensywnà, introwertycznà
osobowoÊç, melancholijny temperament – z przeznaczeniem do bycia na zawsze
starym, sk∏onnoÊç do wiecznego uciekania przed wszystkim i przed ka˝dym. 
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Nie inaczej z Benjaminowskim wspomnieniem dzieciƒstwa. Jak ju˝ napisa∏em
powy˝ej, jest to nie tyle wspomnienie, ile kreacja zainicjowana strz´pami pa-
mi´ci. W Berliƒskim dzieciƒstwie pami´ç kojarzy jakby mimowolnie zwiàzki
przyczynowo-skutkowe. ¸àczà si´ one w sensy niczym ze snu wzi´te, wbrew
logice zdroworozsàdkowej. Pisarz rekonstruuje swój niegdysiejszy, dzieci´cy
sposób myÊlenia, na przyk∏ad nieprzet∏umaczalne pokrewieƒstwo wyrazów –
wed∏ug podobieƒstwa dêwi´kowego. Podobne brzmieniowo wyrazy ∏àczà si´
w osobliwe sensy, kojarzà z sobà jak˝e ró˝ne od siebie zjawiska. Dzieci´ca
zabawa zyskuje poetycki, jak najbardziej powa˝ny wymiar. Rodzi si´ pozór
nostalgicznego obrazu jedynego w ˝yciu Benjamina czasu naprawd´ bez-
piecznego. Nie ma bowiem ˝adnych z∏udzeƒ co do ponownego wejÊcia
w dzieciƒstwo, nie odnajdzie si´ poszukiwanego czasu. Pozostaje jedynie zre-
konstruowaç obrazy, zabawy j´zykowe, wspomnienia. Nostalgia si´ wszak˝e
nie ziÊci, wspomnienie si´ nie wype∏ni, ograniczone wy∏àcznie do materialne-
go opisu i – ewentualnie – wspó∏czesnego komentarza. Nie jest to bynajmniej
kwestia jakiejÊ z góry przedsi´wzi´tej metody. Tu wszystko si´ rodzi w trak-
cie pisania, niekiedy przypadkowo, bo co do istoty nasza pami´ç jest wy∏àcz-
nie jednostkowa (pami´ç zbiorowa to, wed∏ug Benjamina, mit narzucony cz∏o-
wiekowi z zewnàtrz, cia∏o dla wyobraêni ca∏kowicie obce). Wspomnienie
przychodzi niemal równo z czasem pisania tekstu, na goràco. Liczne zmiany
i wersje tekstu w∏aÊnie o tym zdajà si´ Êwiadczyç. Spojrzenie wstecz okazuje
si´ jednak ka˝dorazowo aktem wy∏àcznie kreacyjnym, gestem t´sknoty, któ-
rej niepodobna zaspokoiç. Dzieciƒstwo jest daleko i nie da si´ wspomnieniem
cofnàç czasu. 

Berlin jako miejsce pierwszych lat ˝ycia jest przez Benjamina obrobiony do-
g∏´bnie, doÊrodkowo. Podobnie zresztà uczyni∏ w swej najwa˝niejszej ksià˝ce
z Pary˝em. Wwierci∏ si´ w przestrzeƒ tak, jak mo˝e to zrobiç tylko domownik,
ktoÊ, kto czuje okreÊlone miejsce jako swoje mieszkanie. Nie jak przyjezdny,
który zafascynuje si´ wy∏àcznie fasadà, tym, co wystawione dla zewn´trz-
nego, turystycznego pokazu. Miasto turysty jest miejscem niepowtarzalnoÊci
zewn´trznej, unikatem muzealnym, wielkà wystawà powszechnà. Turyst´ fa-
scynujà obiekty, wobec których tuziemiec przejdzie oboj´tny, bo on piel´gnu-
je przestrzenie, które dla turysty zawsze b´dà czymÊ anonimowym, pozbawio-
nym treÊci. Takà ró˝nic´ – mi´dzy mieszkaƒcem rdzennym a kimÊ z zewnàtrz,
mi´dzy rozkochanym we w∏asnym mieÊcie a obcym – rozpoznawa∏ Walter
Benjamin, kiedy pisa∏ o berliƒskich zapiskach Franza Hessla2. Ale owo rozró˝-
nienie mo˝na równie˝ przypasowaç do Berliƒskiego dzieciƒstwa. Benjamin
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zdaje si´ spacerowaç po zaprzesz∏ej czasoprzestrzeni niczym flâneur, rozs∏a-
wiony przez Baudelaire’a szlifibruk, który przesiàkni´ty jest ka˝dym, najdrob-
niejszym elementem miejsca i odurza si´ nim. Tak samo autor Berliƒskiego
dzieciƒstwa kreuje prywatnà mitologi´: ze skojarzeƒ tymczasowych, ulotnych,
daje si´ uwodziç wyobraêni. W Paryskich pasa˝ach Benjamin zanotowa∏, ˝e
flâneur jest postacià przejÊciowà – zaanga˝owany, zanurzony w obserwacji,
a jednoczeÊnie w pe∏ni niezale˝ny od tego, na co patrzy. Pomimo pog∏´bionej
refleksji znajduje si´ poza miejscem wejrzenia – nie czuje si´ u siebie. Podzi-
wia to, co aktualne, jako kronikarz jest owym „malarzem ˝ycia nowoczesne-
go”, by odwo∏aç si´ do s∏ynnego eseju autora Kwiatów z∏a, ale z drugiej stro-
ny – nowoczesnoÊç jest dlaƒ wiecznà ulotnoÊcià, producentkà staroci. Podmiot
zdaje si´ osobà przednowoczesnà wrzuconà w wir nowoczesnoÊci – jakby
wbrew w∏asnej t´sknocie za tym, co wy∏àcznie nowe. Dla Benjamina Êwiat
dzieciƒstwa i Êwiat miejski, Êwiat pasa˝u i Êwiat t∏umu sà jakby tym samym.
Wszystko to poddawane jest temu samemu opisowi. Jeszcze raz podkreÊlmy
wag´ paradoksu osobowoÊci melancholicznej – przy ponadprzeci´tnie pog∏´-
bionej refleksji ÊwiadomoÊç odgrodzenia si´ od obiektu. Wszystko nieustannie
zanika, niczym ulica, którà w jednym ze swych szkiców opisywa∏ Siegfried
Kracauer: stare sklepy nie tyle zastàpione przez nowe, ile ca∏kowicie wymaza-
ne. W nowych przestrzeniach nie ma miejsca dla Êladów przesz∏oÊci. Niby ta
sama ulica, niby to samo ˝ycie, ale wszystko nowe. Takie jest ˝ycie nowocze-
sne, a zadaniem kronikarza jest nadà˝anie za zmianami z komentarzem. 

Walter Benjamin marzy∏, aby to krytyka literacka sta∏a si´ jego zawodem, aby
móg∏ si´ z niej utrzymywaç. Zwa˝ywszy na jego temperament, rodzaj zmys∏u
analitycznego, sposób obcowania z tekstem, by∏oby to dla niego wyjÊcie wy-
marzone, a byç mo˝e wyjÊcie jedyne. Metod´ krytycznoliterackà stosowa∏
w koƒcu uniwersalnie, oboj´tnie, kiedy i na co patrzy∏. Wystarczy choçby po-
bie˝nie rzuciç okiem na jego teksty, aby zauwa˝yç, ˝e bardziej ni˝ myÊli czy
idee interesowa∏y go zjawiska. Jego sposób patrzenia by∏ alegoryczny. Twier-
dzi∏, ˝e umys∏ cz∏owieka ma tak naprawd´ charakter mimetyczny i posiada
zdolnoÊç, która wyst´puje tak˝e w przyrodzie pod postacià i nazwà mimikry.
Chodzi o umiej´tnoÊç upodabniania rzeczy do innej rzeczy, odnoszenie
wszystkiego do wszystkiego. Wbrew podziwowi, jaki wyra˝amy dla zwierzàt
umiejàcych przybieraç barwy ochronne, zmieniaç kszta∏ty, kolory, aby wtopiç
si´ w t∏o, tylko cz∏owiek posiad∏ owà niesamowità moc w najdoskonalszym
stopniu. Nada∏ jej intelektualnà postaç. Nauczy∏ si´ odnajdowaç ukryte po-
dobieƒstwa mi´dzy przedmiotami pozornie oddalonymi od siebie ca∏kowi-
cie. WymyÊli∏ alegori´. Wszystko, co Walter Benjamin napotyka∏ na swojej
drodze – czy by∏a to lektura, czy flâneuryczna ∏az´ga – wszystko stanowi∏o
dla niego nieskoƒczony zast´p alegorii. Jest ona kluczowym emblematem
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Benjaminowskiej metody. Przeciwstawia∏ jà przynale˝nej wielkim narracjom
mitologii symbolu (cytuj´ za Markiem Bieƒczykiem): „podczas gdy w symbo-
lu, dzi´ki sublimacji upadku, przekszta∏cona twarz natury objawia si´ ulotnie
w Êwietle zbawienia, w alegorii spojrzeniu widza przedstawia si´ zak∏amane
oblicze, facies hippocritica historii, która jest niczym skamienia∏y pierwotny
krajobraz. Historia ze wszystkimi gwa∏tami, cierpieniem, z ca∏à swà niedosko-
na∏oÊcià, wypisana jest na tej twarzy – nie: na tej Êmiertelnej masce”3. Alego-
ria to saturniczny znak – i tylko znak. Ufundowana jest na utracie. Symbol jest
ideà, doskona∏oÊcià, skoƒczonà definicjà. Alegoria – zamieraniem. Wed∏ug
Benjamina, jest ona „pierwotnà formà ekspresji”, ufundowanà wedle przywo-
∏ywanego ju˝ powy˝ej za∏o˝enia, ˝e Êwiat od samego zarania post´powa∏ ku
ruinie – stàd niemo˝noÊç po∏àczenia materii i jej znaczeƒ. 

W ostatnim rozdziale Berliƒskiego dzieciƒstwa Benjamnin pomieÊci∏ opowiast-
k´ o Garbusku. W t∏umaczeniu Bogdana Barana mamy „Garbatego ludzika”,
ale nie jest to nazwa doskona∏a. Brak temu okreÊleniu istotnej dla sensu tego
rozdzia∏u ckliwoÊci, co koniecznie nale˝y podkreÊliç, bo ∏àczy si´ ona tutaj nie-
rozerwalnie ze smutkiem. O Garbusku wyczyta∏ Benjamin w ksià˝eczce dla
dzieci, kiedy by∏ ma∏ym ch∏opcem. Ów króciutki utwór, rodzaj rymowanej
przypowiastki, pochodzi ze znanego zbioru pieÊni ludowych Cudowny róg
ch∏opca, który pos∏u˝y∏ tak˝e Gustavowi Mahlerowi do skomponowania nasà-
czonych ciemnà ironià pieÊni. Hannah Arendt uwidoczni∏a na metaforze Gar-
buska obraz ˝ycia samego Benjamina i owo porównanie jest kluczem interpre-
tacyjnym jej Êwietnej ksià˝ki o autorze Ulicy jednokierunkowej4. Nie mo˝na
utoczyç piwa, bo Garbusek wyrywa dzbanek. Nie mo˝na uwarzyç zupy, bo
Garbusek rozbija garnczek. Gdziekolwiek si´ pojawi, wywo∏uje strat´. Tak to
wspomina po latach Benjamin. Spija cichcem herbat´, czyniàc szkod´ i niepo-
kój pragnienia. Wsz´dzie jest szybszy, zawsze wyprzedzi, aby tylko wyrzàdziç
dotkliwà psot´. Pech, fatum, urok – jakkolwiek by to nazywaç. Takà w∏aÊnie
dwoistoÊç ˝ycia rozpoznaje u Benjamina Arendt – z jednej strony, po∏awiacz
pere∏, z drugiej, wieczny pechowiec, z notorycznym przeÊladowcà Garbu-
skiem u boku… I jeÊli sprowadziç jego ˝ycie do wàtków biograficznych, to
faktycznie – Benjamin móg∏ byç uwa˝any za personifikacj´ nieszcz´Êcia. Nie-
kochany przez Êrodowisko akademickie, gdy˝ brak mu by∏o istotnej umiej´t-
noÊci poruszania si´ poÊród koterii intelektualnych, ˝ycie koƒczy w sposób
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iÊcie groteskowy: ucieka z Pary˝a przed rzekomymi bombami, z których na
miasto nie spad∏a nawet jedna. Trafia do Meaux, na samà lini´ frontu, nieomal
w sam Êrodek artyleryjskiej kanonady. 
Te dwie alegorie – jedna o per∏ach na dnie morza, druga o Garbusku – który-
mi pos∏u˝y∏a si´ Hannah Arendt, sà sobie przeciwstawne, ale si´ nie wyklu-
czajà. Dope∏niajà obrazu postaci Waltera Benjamina w dialektycznej równowa-
dze. Pomiƒmy w historyjce o Garbusku t∏o biograficzne, potraktujmy jà jako
metafor´ ˝yciowej postawy bohatera niniejszego szkicu, a wówczas da si´ ona
dopasowaç z fragmentem Burzy i oba odwo∏ania stworzà komplementarnà ca-
∏oÊç. Chodzi mi o fragmentarycznoÊç, peryferyjnoÊç tej powik∏anej biografii
intelektualnej, przywo∏ywanà ju˝ sk∏onnoÊç do drobiazgu i przyporzàdkowa-
nia owych przypadkowych drobin do wspólnego tematycznie zbioru. Mieliby-
Êmy tedy do czynienia z unikatowà, niecodziennà kolekcjà. I z kolekcjonerskà
osobowoÊcià. Oto, w jaki sposób warsztat pisarski Georges’a Pereca komen-
towa∏ Italo Calvino. MyÊl´, ˝e poni˝sze s∏owa doskonale charakteryzujà me-
tod´ twórczà Waltera Benjamina: „Duch kolekcjonerstwa unosi si´ nad jego
stronicami, lecz spoÊród wielu wymienionych zbiorów Perec najsilniej uto˝sa-
mia∏ si´ z kolekcjà unikatów, to znaczy ocala∏ych pojedynczych egzemplarzy
przedmiotów, które wysz∏y ju˝ z u˝ycia. Kolekcjonerem jednak nie by∏ – zbie-
ra∏ jedynie s∏owa, wiedz´, wspomnienia; dok∏adna znajomoÊç terminologii by∏a
jedynà znanà mu formà posiadania, zbiera∏ i nazywa∏ te cechy, które stanowià
o wyjàtkowoÊci wydarzeƒ, osób i rzeczy. Nikt nie by∏ równie jak on uodpor-
niony na najwi´kszà u∏omnoÊç dzisiejszej literatury: na ogólnikowoÊç”5. Dwie
drobne korekty: unikaty Benjamina powstawa∏y z przemiany rzeczy pospoli-
tych, a nawet banalnych, bo to on je rozÊwietla∏ b∏yskotliwoÊcià swojej myÊli
i maestrià stylu, nadawa∏ ów czarowny wymiar. Sprawa druga: zbieranie s∏ów,
skojarzeƒ, cytatów, wspomnieƒ – to wszystko, wbrew zastrze˝eniu Calvino,
czyni pe∏noprawnà kolekcj´. JeÊli wierzyç psychoanalizie, u pod∏o˝a wszel-
kiej pasji kolekcjonerskiej le˝y ch´ç st∏umienia traumy, kolekcja ma wywo∏aç
poczucie pewnoÊci, dominacji, spe∏nienia6. Przedmiot kolekcjonerski mo˝e si´
okazaç gwarantem wzgl´dnego bezpieczeƒstwa, tonizujàcym l´ki. Nie ma naj-
mniejszych wàtpliwoÊci, ˝e melancholiczna osobowoÊç autora Ulicy jednokie-
runkowej, zanurzona w dozgonnej, niepochwytnej stracie, by∏a osobowoÊcià
kolekcjonerskà. Benjamin zbiera∏ zapami´tale ksià˝ki, nierzadko zupe∏nie
osobliwe i kompletnie niepraktyczne, gromadzi∏ cytaty nie swojego autorstwa,
wygrzebywa∏ po bibliotekach, a tym samym je o˝ywia∏, wydawa∏oby si´, na
zawsze zapomniane. A jak pisze znawca tematu: „cytat jest przejawem istnie-
nia pomi´dzy, jak jeden z podstawowych stanów melancholicznych, który
Kierkegaard nazwa∏ alternatywà – trwaniem w szczelinie mi´dzy rozpaczà
niebycia innym i niemo˝noÊcià bycia sobà. Wpisana jest w niego jakaÊ milczà-
ca odmowa, bezpoÊrednia odmowa «ja», które odbudowywaç b´dzie dopiero
okr´˝na praca zapo˝yczeƒ [...]. «Ja» melancholiczne nie chce i nie umie
utwierdzaç si´ w j´zyku, jaki jest, chce mówiç – jeÊli decyduje si´ w ogóle
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mówiç – pod pràd, przeciwko j´zykowi, w sposób naturalny sk∏onne jest do
tego, co filozofia okreÊla «krytykà j´zyka». Nie mogàc mówiç o sobie wprost,
musi j´zyk rozkruszaç, przenicowywaç, dokonywaç w nim przetasowaƒ, jak
w anagramach odwracaç kolejnoÊç (liter, s∏ów, zdaƒ)”7. JeÊli tak postawiç
spraw´ – jedyny, ale jak˝e dojmujàcy dramat Benjamina polega∏by na perma-
nentnym poszukiwaniu w∏asnej to˝samoÊci, na ˝yciu w ciàg∏ej stracie. Od naj-
wczeÊniejszych lat Garbusek rozbija mu garnce, ale w koƒcu filozof lubuje si´
w czàstkach, bo one przypominajà tych, co odeszli, a którzy – za sprawà cza-
rodziejskiej metamorfozy – ulegnà zbawiennej krystalizacji. Dlatego historia
Garbuska jest byç mo˝e bardziej wieloznaczna i nie tak negatywna, jak to wi-
dzia∏a w swej znakomitej skàdinàd ksià˝ce Hannah Arendt. 
W tej zdawa∏oby si´ dziwacznej i jak˝e osobistej filozofii materializm nie wy-
klucza∏ si´ z kaba∏à, marzenia o opisie kompletnym i niemo˝noÊç, a byç mo˝e
tak˝e niech´ç wyjÊcia poza fragment towarzyszy∏y sobie nieustannie. Samo-
zwaƒcza fascynacja Marksem bi∏a si´ o lepsze z duszà prawdziwie poetyckà.
Do tego poczucie ca∏kowitej obcoÊci, a jednoczeÊnie usilna praca nad przysto-
sowaniem – wed∏ug Êwiadectwa Adorna, niczego ponoç bardziej Benjamin
w ˝yciu nie pragnà∏. Podobne antynomie mo˝na by z pewnoÊcià mno˝yç. ˚y∏
sprzecznoÊciami, to one nap´dza∏y jego myÊli nowà jakoÊcià. 
Konsekwentna, niedialektyczna, niechciana by∏a z pewnoÊcià jego samot-
noÊç. 
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