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Ka˝dy lubi czasem podglàdaç innych, tylko
nie ka˝dy si´ do tego przyznaje. Motywacja
mo˝e byç ró˝na: od poczucia wyja∏owienia
w∏asnego poletka i towarzyszàcego mu przeko-
nania, ˝e ˝ycie jest gdzie indziej, przez niezbyt
zdrowà, odrobin´ voyeurystycznà ciekawoÊç,
po – powiedzmy – pasj´ poznawczà ornitolo-
ga. Nie t∏umaczàc si´ z w∏asnych przes∏anek,
powiem, ˝e podglàda∏em sobie „LONDON
REVIEW OF BOOKS”, a tam co…? Podglà-
dajà innych! 

Byç mo˝e warto si´ zastanowiç, dlaczego nie
ma dzisiaj zbyt wiele miejsca dla klasycznej
beletrystyki, a rekordy popularnoÊci (pomija-
jàc poradniki i wydawnictwa albumowe) bijà
ksià˝ki umieszczone na antypodach mo˝liwo-
Êci fikcji. Z jednej strony, niepretendujàce do
udawania prawdy produkcje fantasy i science
fiction, zw∏aszcza fantasy (wytrwale utrzymu-
jàcy si´ na listach bestsellerów G.R.R. Martin,
Christopher Paolini… w ˝aden sposób nie twier-
dz´, ˝e pisarze tej samej wartoÊci). Z drugiej,
jakkolwiek to nieostra kategoria – tak zwana
literatura faktu. Najlepiej sprzedajàcà si´
ksià˝kà lipca na amerykaƒskim Amazonie
by∏y wspomnienia Jaycee Dugard, przez 18
lat ˝yjàcej w „niewoli – wed∏ug okreÊlenia
publicysty NYT – której nie wymyÊli∏by ˝aden

pisarz”. Jakakolwiek by by∏a odpowiedê,
faktem pozostaje, ˝e Êwiat angloj´zyczny nie
od dzisiaj wykazuje s∏aboÊç w drugiej grupie
do memuarów, biografii… wszelkich wi´k-
szych i mniejszych ˝ywotów innych osób. Kogo
aktualnie si´ podglàda? 

Najwi´kszà niespodziankà jest pot´˝ny esej
Jacqueline Rose poÊwi´cony Ró˝y Luksem-
burg (LRB, 16.06.2011; ten sam numer odno-
towuje ksià˝ki o rzàdach Eisenhowera w 1956
roku i króla Jakuba I Stuarta). BezpoÊrednim
impulsem sta∏y si´ opublikowane w lutym listy
dzia∏aczki polskiego pochodzenia (w ponad
po∏owie do tej pory niet∏umaczone na angielski,
choç w tym akurat wydaniu przek∏ad opiera si´
ca∏kowicie na edycji niemieckiej, nie zwa˝ajàc
zbytnio na to, w jakim j´zyku by∏y pisane).
I jest to jaskó∏ka, która zapowiada wiosn´ – jak
donosi Rose, planowane jest kompletne, 14-to-
mowe wydanie pism Luksemburg po angielsku.

˚ycie „orlicy rewolucji”, jak nazwa∏ jà Lenin,
rozpi´te by∏o pomi´dzy fizycznym zniewole-
niem a gloryfikacjà wolnoÊci i demokracji, bez
których ˝aden socjalizm, jej zdaniem, nie by∏
mo˝liwy, pomi´dzy wielokrotnymi wi´zienia-
mi (które jednoczeÊnie pozwala∏y si´gnàç naj-
lepszych pok∏adów talentu pisarskiego) a nie-
ust´pliwoÊcià programu. Byç mo˝e dlatego jej
korespondencja, tak „jak wszystko, czego si´
dotkn´∏a”, doprowadzona jest do ekstremum,
choç zarazem – zauwa˝a krytyczka – Luk-
semburg, „ku bezgranicznemu rozgoryczeniu
swych oponentów i krytyków, wynios∏a nie-
pewnoÊç do rangi zasady, wyznania wiary re-
wolucjonistów”. 

Krytyków jej nie brakowa∏o, a wcià˝, chcàc
byç konsekwentnà i w zgodzie z samà sobà,
zdobywa∏a kolejnych. Skoro uto˝samia∏a jakie-
kolwiek przejawy nacjonalizmu z przemocà,
zrozumia∏e jest dystansowanie si´ wobec w∏a-
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snych korzeni, choç wyra˝a∏a to na swój, bu-
dzàcy nieporozumienia sposób. Dla Luksem-
burg cierpienia ˚ydów by∏y tak samo istotne,
jak cierpienia zbieraczy kauczuku czy miesz-
kaƒców Afryki. „Nie ma w moim sercu – pisa-
∏a w 1917 roku do Mathilde Wurm – ˝adnego
specjalnego zakamarka zarezerwowanego dla
gett; jestem w domu wsz´dzie tam, gdzie sà
chmury, ptaki i ludzkie ∏zy”. Zdecydowanie
jednak trudno wyczytaç z tak zarysowanej po-
stawy ideologicznej panfilantropii, aby dora-
dza∏y jej „wÊciek∏oÊç, […] nienawiÊç nie tylko
do Polaków, ale tak˝e do ˚ydów, Litwinów,
Gruzinów, W´grów”. Te ostatnie s∏owa to ju˝
rodzima ocena rewolucjonistki – z niedawnej
rozmowy z Jaros∏awem Markiem Rymkiewi-
czem (PolskoÊç to nasze szcz´Êcie, „Uwa˝am
Rze” z 4.07.2011).

W eseju Rose autorka Rewolucji rosyjskiej jawi
si´ jako jedna z pierwszych myÊlicielek (i my-
Êlicieli), która wykorzystywa∏a filozofi´ Mark-
sa do opisania globalizacji, jako postaç, która
nie chcia∏a byç mistrzem ceremonii rewolucji,
lecz „jej nauczycielem, czy nawet jej psycho-
analitykiem”, jako potrójnie wykluczona (fi-
zycznie, p∏ciowo, etnicznie; kaleka kobieta,
wyraênie utykajàca ˚ydówka), która ka˝dy
gest odrzucenia przekuwa∏a w niez∏omnoÊç
etc. MnogoÊç wcieleƒ, jakie zostajà ujawnione
przez brytyjskà badaczk´, sk∏ania do myÊlenia,
˝e, po pierwsze, byç mo˝e nies∏usznie polska
myÊl lewicowa tak rzadko si´ga do pism Ró˝y
Luksemburg, a po drugie, jest powód do za-
zdroÊci. Gdyby w Polsce uda∏o si´ poÊwi´ciç
w wysokonak∏adowym dwutygodniku kultu-
ralnym siedemnaÊcie pe∏nych kolumn gazeto-
wych zbiorowi listów zagranicznego dzia∏a-
cza, kolumn krà˝àcych wcià˝ wokó∏ jednego
pytania (o granice rewolucji), byç mo˝e nie
musielibyÊmy narzekaç na kondycj´ debaty
politycznej. Najs∏ynniejsze zdanie Luksem-
burg g∏osi wszak, ˝e „wolnoÊç jest zawsze

wolnoÊcià do myÊlenia inaczej” – tak˝e wobec
panujàcych redakcyjnych polityk. Zamiast lek-
cji lektury mamy natomiast lekcj´ silnych tez:
„To by∏ prawdziwy komunistyczny potwór”,
twierdzi Rymkiewicz (PolskoÊç to nasze…). 

Zupe∏nie innà postacià by∏ zmar∏y w 1995 roku
Ernest Gellner, w Polsce znany z kilku ksià˝ek
wydanych w latach 90., którego biografi´ inte-
lektualnà pióra Johna Halla przybli˝a Stefan
Collini (LRB, 2.06.2011; w tym samym nume-
rze recenzja z dwóch niezale˝nie wydanych
przez Oxford i Yale nowych ksià˝ek o Galile-
uszu). Gellner, Brytyjczyk urodzony w Cze-
chos∏owacji, jakkolwiek nieoboj´tny na sprawy
polityki, w niczym nie przypomina∏ intelektu-
alisty, którego wizerunek próbuje narzuciç
dyskurs amerykaƒski. Sam by∏ apolityczny, co
biograf na ró˝ne sposoby mu zarzuca. Budzi∏
kontrowersje i spory, pozosta∏ jednak pisarzem
akademickim, najlepiej realizujàcym si´ w na-
ukowym eseju, niech´tnie uczestniczy∏ w spo-
∏ecznym g∏ównym nurcie. Jego najlepiej znana
ksià˝ka, Narody i nacjonalizm, opublikowana na
rok przed datà zaznaczonà proroctwem Orwel-
la, zostaje tu wpisana w szerszy projekt socjo-
logiczny, w którym nacjonalizm jest efektem
okreÊlonego momentu historycznego, nowo-
czesnoÊci; taka optyka wynika∏a z faktu, i˝, jak
utrzymuje Hall, „nie by∏o innego wspó∏czesne-
go myÊliciela, który sytuowa∏by si´ tak blisko
Webera w twierdzeniu, ˝e nasze czasy trzeba
odczarowaç”. 

Prawdziwà gratkà dla podglàdaczy zdawaç by
si´ móg∏ z kolei pierwszy tom autobiografii
Marka Twaina (pisze o nim Thomas Powers
w LRB z 28.04.2011). Ca∏oÊç obmyÊlona zosta-
∏a na trzy tomy i choç wydana ksià˝ka zawiera
drukowane ju˝ wczeÊniej materia∏y, to po raz
pierwszy ukazujà si´ one w ca∏oÊci, nieskróco-
ne, w brzmieniu zaplanowanym przez Twaina.
W∏aÊnie „w brzmieniu” – po paru nieudanych
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próbach autor, unieÊmiertelniony przez Przy-
gody Tomka Sawyera, stwierdzi∏, ˝e autobio-
grafi´ trzeba podyktowaç, bez wczeÊniejszego
planu, tak jak si´ jawi w danej chwili. Wyszed∏
miszmasz ciep∏ych i ˝artobliwych anegdot,
wspomnieƒ, smutnych opowieÊci osnutych wo-
kó∏ Êmierci ukochanej córki. Podobno Heming-
way uzna∏ Przygody Hucka Finna za ksià˝k´,
z której wyrasta ca∏e amerykaƒskie pisarstwo;
Twain zamrozi∏ druk autobiografii na 100 lat
od jego Êmierci (w∏aÊnie min´∏o), aby móg∏
mówiç uczciwie i szczerze; NYT z miejsca do-
maga∏ si´ drugiego tomu, piszàc, ˝e ksià˝ka
sta∏a si´ nieoczekiwanym hitem, a maleƒka
drukarnia, w której Autobiografia zosta∏a z∏o-
˝ona, musia∏a specjalnie wynajàç wi´ksze ci´-
˝arówki, aby podo∏aç iloÊci zamówieƒ. Trudno
o lepszà reklam´, a mimo wszystko, choç sam
nie wiem dlaczego, nie ciàgnie mnie w kierun-
ku tej lektury. 

Z prawdziwà przyjemnoÊcià natomiast przyj-
rza∏bym si´ uwa˝niej pierwszej od 40 lat bio-
grafii Charlesa Bradlaugha autorstwa Bryana
Nibletta, którà omawia Ferdinand Mount
w tekÊcie o sugestywnym tytule Powstaƒ z ko-
lan (LRB, 30.06.2011). Bradlaugh, urodzony
dwa lata przed Twainem, by∏ dla ateizmu jego
czasów tym, kim pó∏ wieku póêniej by∏ Ber-
trand Russel, a dzisiaj jest Richard Dawkins.
Na jego pogrzeb musia∏y zostaç podstawione
trzy dodatkowe pociàgi (w jednym z nich jecha∏
Gandhi). Broszura na temat antykoncepcji na-
pisana wspólnie ze wspó∏pracownicà, ˝onà
wielebnego, którà z wzajemnoÊcià pokocha∏,
Annie Besant, rozesz∏a si´ w nak∏adzie 100 ty-
si´cy egzemplarzy i by∏a wymiernym wk∏a-
dem w Êwiadome planowanie rodziny oraz
obyczajowoÊç (tak samo jak krótki pobyt
w wi´zieniu, który by∏ konsekwencjà tej
publikacji). W sprawie Bradlaugh kontra Gos-
sett, XIX-wieczny Prometeusz przegra∏, ale
orzeczenie, i˝ „to, co zostaje powiedziane lub

uczynione w murach Parlamentu, nie mo˝e
byç przedmiotem rozpatrywania przez sàd”,
tylko przez sam Parlament, pozosta∏o. 

Republikanin, przeciwnik socjalizmu, or´dow-
nik prawa wyborczego kobiet, skandalista –
jest byç mo˝e wa˝ny przede wszystkim dla
kultury brytyjskiej. Jednak w swych pismach
potrafi brzmieç nadzwyczaj wspó∏czeÊnie;
pisa∏: „Ubóstwo ducha nie jest cnotà. Uczci-
woÊç ducha, m´stwo ducha, wyrazisty, zdecy-
dowany odpór temu co nies∏uszne i domaganie
si´ s∏usznego, winny byç nauczane zamiast
owego ubóstwa ducha, które pozwala ludziom
o duchu dumnym i wynios∏ym na gn´bienie
i deptanie najwy˝szych praw ludzkich”. Podglà-
danie biografii Braudlaugha nasuwa refleksj´,
˝e niektóre debaty (choçby tylko nasze doty-
czàce edukacji: usuni´cie religii ze szkó∏, zupe∏-
nie Êwie˝y, pi´kny apel Andrzeja Szahaja
o obowiàzkowà filozofi´ na wszystkich eta-
pach kszta∏cenia, kontrowersje wokó∏ przygo-
towania do ˝ycia w rodzinie) toczymy z zaci´-
toÊcià godnà lepszej sprawy tylko dlatego, i˝
tak jak twierdzimy, ˝e nikogo nigdy nie pod-
glàdamy, tak samo udajemy, i˝ nie wiemy, ˝e
nie raz by∏y ju˝ one rozstrzygane…

Tymczasem, zerkajàc na to, co si´ dzieje na
rodzimym podwórku czasopism (przy gara˝u
poetyckim), odnotowuj´ pojawienie si´ pierw-
szego numeru „PRZYSTANKU LITERAC-
KIEGO” – darmowego pisma wydawanego
przez Biuro Literackie we Wroc∏awiu (i za-
pewne te˝ tylko tam dost´pnego). Jak na pi-
smo darmowe i promocyjne (teksty sà li tylko
o ksià˝kach wydanych przez BL), prezentuje
si´ ca∏kiem smakowicie z dobrym gronem pi-
szàcych. Pierwszy numer sygnuje nazwisko
Wojaczka – tutaj podglàdactwo jest doÊç nie-
szablonowe: w geÊcie prozopopei pojawia si´
wywiad-centon Bogus∏awa Kierca ze zmar-
∏ym dok∏adnie 40 lat temu poetà. 
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