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Pasaże i koresPondencje

Pasaże I: odwrócenIa

„Teleskopowanie” przeszłości poprzez teraźniejszość. 
Walter Benjamin1

Nasza wystawa, mimo iż poważnych rozmiarów, jest niewielkim pasażem, fragmentem masy, 
materii wytworzonej w nowoczesnej kulturze (przeważnie) w ubiegłym stuleciu. Jej przemierzenie 
ma pozwolić, dzięki doświadczaniu historii, na rozpoznanie momentu, w którym się znajdujemy. 
To, co minione, staje się w tym doświadczeniu aktualne. A jednocześnie w tym co aktualne, 
można rozpoznać symptomy, z których jest stworzone, a którymi są materialne ślady tego, co 
minione. Nie chodzi przy tym o to, że teraźniejszość jest rezultatem przeszłości, chodzi raczej 
o to, aby w aktualnym momencie objawiło się to, co już minęło, aby aktualność (dzięki pracy, któ-
rej specyfikę przyjdzie nam jeszcze przemyśleć) objęła i utrzymała w sobie przeszłość. Historia 
XX w. oddaje się przez tę wystawę naszemu doświadczaniu. Przez uczestnictwo w nim może 
również zrodzić się rozpoznanie aktualnego momentu, konstelacji teraźniejszości.

1 Walter Benjamin, Pasaże, przeł. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 518.
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Materialne ślady z przeszłości, które stają się aktualne w doświadczeniu proponowanym 
przez naszą wystawę, to przede wszystkim dzieła sztuki. one tworzą pasaż wystawy, przez 
nie udzielają się nam minione doświadczenia. dzieje ubiegłego stulecia uległy kondensacji 
w sztuce i teraz mogą się nam udzielić dzięki dziełom. Tę zdolność sztuki do materializowania 
doświadczenia i w związku z tym jego przekazywania aktualizuje wystawa Korespondencje. 
Sztuka nowoczesna i uniwersalizm. z tego powodu może stać się ona kluczowym elementem 
dla rozwijania tego, co Walter benjamin nazwał materialistyczną historiografią. Jej rozwijania, 
czy też odwracania w to, co można by nazwać materializacją historii. W naszej wystawie dwu-
dziestowieczne dzieje nie materializują się tylko w dziełach, dołączamy do nich również inne 
artefakty ― fragmenty dyskursów, w których ówczesne doświadczenie zapisało się w szcze-
gólny sposób.

Hasłem, pod jakim się to dokonuje proponowane przez nas odwracanie benjaminowskiej 
koncepcji materialistycznej historiografii, jest pasaż ― słowo i jednocześnie tytuł, które zosta-
ją przez nas przeobrażone w pojęcie. słowo, określające pewien rodzaj przestrzeni handlowej, 
która przeżywała swój okres świetności w dziewiętnastowiecznym Paryżu, stało się tytułem dzie-
ła Waltera benjamina, wielkiej i nieukończonej próby stworzenia materialistycznej historiografii 
XIX w. Jej idea powstała w 1927 r. w trakcie pierwszej wizyty benjamina w Paryżu i była rozwijana 
aż do śmierci w 1940 r.2 W tych poszukiwaniach paryskie pasaże były zarówno głównym przed-
miotem, jak i teoretycznym modelem ― benjamin pisał: „jeszcze dziś w niektórych pasażach, 
wśród ostrych świateł i mrocznych zakamarków, trwała przeszłość zaklęta w przestrzeń”3. dzięki 
zaklęciu wejście w tę przestrzeń i jej przemierzenie stawało się wejściem i przemierzaniem samej 
przeszłości. Innymi słowy, z jednej strony pasaż jest najwyraźniejszym przejawem i elementem 
historii XIX w., a z drugiej wzorem dla jego historiografii. Jak później zobaczymy dokładniej może 
on spełniać taką podwójną funkcję, dlatego, że jest miejscem nagromadzenia poddanego specy-
ficznym regułom.

benjaminowskie Pasaże stanowią nagromadzenie cytatów i notatek, komentarzy i reflek-
sji ― niczym towarów i obiektów, reklamowych i kupieckich zachęt w pasażach handlowych. 
W tych ostatnich pojawia się nieznany wcześniej typ ― ich prawdziwy mieszkaniec flâneur: łowca 
wrażeń,4 fizjonomista amator,5 niestrudzony penetrator rozpanoszonej anonimowości i pospolito-
ści. „Miasto jest urzeczywistnieniem starego marzenia ludzkości o labiryncie. Tej rzeczywistości 

2 Por. Ireneusz Kania, Wprowadzenie, w: tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 921.
4 „[P]rzybiera rysy niespokojnego, krążącego po społecznej puszczy wilkołaka.” [M 1, 6] Tamże, s. 463.
5 „Fantasmagoria flâneura: odczytywanie z twarzy zawodów, pochodzenia, charakterów.” [M 6, 6] Tamże, s. 475.

oddany jest ― nieświadomie ― flâneur.”[M 6 a, 4]6 Tej samej rzeczywistości ― tyle że świadomie 
― oddaje się Walter benjamin. Jako badacz z podobnym zapałem przemierza labirynt tekstów, 
łowi swoje tekstowe łupy, odkrywa, co się za nimi kryje. Podobnie, jak w przypadku pasaży, 
flâneur jest zarówno przedmiotem badań, jak i dostarcza wzoru dla ich prowadzenia. Niczym 
„flâneur planujący” benjamin oddaje się „snuciu projektów”, których zwieńczeniem miałaby być 
przepastna przestrzeń jego pasaży. daje się ponosić odkryciom, zmienia plany i nie kończąc 
ich ― wykazuje „[t]ypowe dla flâneura niezdecydowanie.”7 Podobnie jak w przypadku pasaży, 
tak i teraz następuje odwrócenie: o ile flânerie z jej próżniactwem była wykwitem burżuazyjnej 
kultury, w momencie gdy mogła sobie ona już na to pozwolić, zawieszając nakazy etyki pracy,8 
o tyle poszukiwania benjamina znamionuje gorączkowa pracowitość na rzecz rozbudzenia pro-
letariackiej świadomości. Pozyskany materiał jest segregowany i grupowany w teczkach tak, aby 
mogły ujawnić się nieuświadamiane wcześniej relacje, żeby w doświadczeniu tej materii mogła 
zostać wypracowana historyczna świadomość.

Wystawą Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm usiłujemy kontynuować 
benjaminowskie odwracanie, aby jego próba doświadczania dziejów dziewiętnastowiecznych 
umożliwiała podjęcie próby doświadczania dziejów dwudziestowiecznych. To, co przede wszyst-
kim musi ulec odwróceniu, to sama idea materialności, która u benjamina realizuje się w materia-
le tekstowym organizowanym w dialektycznym obrazie, a u nas przede wszystkim w materii sztuki 
aktualizowanej w wystawie. Paryskie pasaże handlowe zostały odwrócone w benjaminowskich 
pasażach tekstowych, te zaś zostają odwrócone w pasażach naszej wystawy, w której dzieła są 
również segregowane i grupowane oraz łączone z dodatkowymi elementami wizualnymi i teksto-
wymi, aby umożliwić doświadczanie historii. Podobnie też przestrzeń miejska została odwrócona 
w przestrzenność książki, by teraz zostać odwróconą w przestrzeń ekspozycji. To, co najpierw 
było przestrzenną infrastrukturą handlu, następnie tekstualną organizacją świadomości, staje się 
teraz wystawową inscenizacją doświadczenia. Flâneur, który był nie tylko użytkownikiem, ale 
również eksploratorem pasaży, staje się następnie prefiguracją ich badacza (nie wypełniając po-
staci tego ostatniego całkowicie), u nas zostaje odwrócony w figurę odbiorcy proponowanego 
doświadczenia, któremu zaoferowane jest zadanie i praca jego przyjęcia.

odwracanie, o którym będziemy mówić jeszcze wielokrotnie, jest takim rodzajem działania, 
przez które może zostać stworzona relacja. W tym wypadku chodzi o ścisłą korespondencję 

6 Tamże, s. 476.
7 M 4 a, 1. Tamże, s. 471.
8 „Postawa flâneura― skrót politycznej postawy klasy średniej za drugiego cesarstwa [M 2, 5]”. Tamże, s. 465. „Próżniactwo 
flâneura jest demonstracją przeciwko podziałowi pracy.” [M 5, 8]. Tamże, s. 473.
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między elementami tworzącymi nowoczesną kulturę. Korespondencja może się tu ujawnić dzięki 
odwróceniu benjaminowskiego rozumienia pasaży w operacyjne pojęcie, umożliwiające organi-
zację materiału, oraz jego inscenizację w przestrzeni. W pewnym momencie benjamin zakładał, 
że jego Pasaże będą przedstawiać „losy sztuki w XIX stuleciu”9, nasze pasaże przez losy sztuki 
w XX w. przedstawiają materię historii ubiegłego stulecia. czynią to dzięki specyficznej gramaty-
ce relacji ― relacji, które łączą artefakty w znaczące całości.

Pasaże II: graMatyka reLacJI

Tutaj traktujemy paryskie pasaże 
jak przedmioty w ręku zbieracza. 

Walter Benjamin10

Wystawa Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm składa się z pasaży, określających 
topikę doświadczenia dwudziestowiecznej nowoczesności tak, jak topika benjaminowskich Pa-
saży prezentuje doświadczenie nowoczesności dziewiętnastowiecznej. Ich odmienność wynika 
z różnic cywilizacyjnych między oboma stuleciami, przy czym nie interesuje nas tutaj kalendarzo-
wa ścisłość, co raczej rozpoznanie tej formacji kulturowej, której towarzyszy, na którą odpowiada, 
której przejawem jest sztuka nowoczesna.

Prezentujemy dwanaście pasaży, z których pierwszy – Skradziony list – to swoista prezen-
tacja materii samej wystawy, a pozostałe jedenaście stanowi propozycję interpretacji istotnych 
toposów XX w. A są to: Zakrzywianie przestrzeni, Niesamowite zamieszkiwanie, Praca dowcipu, 
Obietnice śmierci, Piękno nowoczesne, Odbicia narcyza, Materializacja spojrzenia, Uwiedzenie 
codziennością, Estetyka utowarowienia, Kryzysy i nowe porządki oraz Polityka marzenia. Idea 
każdego z nich skonstruowana jest w oparciu o odwrócenie metody, którą benjamin nazwał „dia-
lektycznym obrazem”.

W nim to, co minione, może stać się aktualne. benjamin pisze: „Nie jest tak, iżby prze-
szłość rzucała światło w teraźniejszość albo teraźniejszość na przeszłość; lecz obraz jest tym, 
w czym «byłość» piorunowym błyskiem tworzy konstelację z «teraz». Inaczej mówiąc, obraz to 

9 cyt. za: Kania, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 17.
10 [H 1 a, 5]. Tamże, s. 233.

dialektyka znieruchomiała.”[N 2 a, 3]11 staje się tak dzięki temu, iż to, co minione, może utworzyć 
konstelację z naszym aktualnym doświadczeniem. Konstelacja jest tu kluczowa, a narzędziem jej 
konstruowania jest, jak się wydaje, montaż. „W pracy tej powinna zostać do perfekcji rozwinięta 
sztuka cytowania bez cudzysłowów. Jej teoria jak najściślej wiąże się z teorią montażu.” [N 1, 
10]12 cytowanie bez cudzysłowu wydaje się tu oznaczać dążenie do zatracenia dystansu z tym, 
co minione, aż do momentu takiego utożsamienia, w którym trudno oddzielić własne przeżywanie 
od przywoływanego (a to ich rozgraniczenia strzeże znak cudzysłowu). Montaż umożliwia ma-
terialistyczną historiografię ― „[p]ierwszym etapem takiej drogi będzie przejęcie przez historyka 
zasady montażu, tj. wznoszenia wielkich konstrukcji z najdrobniejszych, powykrawanych wyrazi-
ście i czysto elementów budowlanych. ba trzeba nawet w toku analizy pojedynczych, drobnych 
elementów dostrzec kryształ całości procesu dziejowego.”[N 2, 6]13 dla benjamina tymi elementa-
mi są urywki znajdowane w literaturze, filozofii, ale też w prasie codziennej, zestawia je w wielką 
tekstualną budowlę swoich pasaży, proponując inne przejścia między owymi nimi, tworzy całość 
o labiryntowej raczej niż krystalicznej strukturze.

Pasaż jako urywek i przejście, umożliwiony montażem, powstaje przez wyrwanie fragmen-
tu z miejsca, w który został zastany i połączenie z innymi fragmentami, aby uzyskać odmienne 
znaczenie, doświadczenie lub świadomość (to, co benjamin nazywał przebudzeniem). Funkcja 
tworzenia znaczącej relacji jest kluczowa w benjaminowskiej metodologii, a jej figurą jest alego-
ria. Ściślej, tę funkcję realizuje pewien typ, oddający się szczególnej aktywności, a mianowicie 
alegorysta, który „wyzwala je [rzeczy ― J. L.] z ich kontekstów i od początku kwestię wyjaśnienia 
ich sensu pozostawia własnemu, głębokiemu namysłowi” oraz „dla którego przedmioty są wszak 
jedynie hasłami tajemnego słownika, objawiającego ich znaczenie specjaliście.” [H 4 a, 1]14 Moż-
na powiedzieć, że jest to ten typ działania, który przyjmuje sam benjamin w pasażach. Alegory-
sta razem z (jak już widzieliśmy) flâneurem oraz z (jak zobaczymy) kolekcjonerem określa trzy 
pozycje, które benjamin bada, ale które jednocześnie składają się na momenty podmiotowości 
badawczej, która jest jego udziałem.

Pasaże zatem, jako zespół artefaktów wyrwanych ze swojego kontekstu i zmontowa-
nych w konstelacje, są alegoriami, których znaczenie jest niejako do nich dodane z zewnątrz 
w namyśle alegorysty. To dołączanie znaczenia do konstelacji ma ulec w wystawie odwróce-
niu. co wynika z założenia, że możliwe jest wypracowanie i włączenie w działanie alegorii, 

11 Tamże, s. 508.
12 Tamże, s. 503.
13 Tamże, s. 506.
14 Tamże, s. 239-240.
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pokrewieństwo, które pozwala obdarzyć konstelacje rzeczy znaczeniami, umożliwia również ich 
przełożenie z języka alegorycznego na język bardziej uniwersalny.

W momencie odwracania benjaminowskiej koncepcji pasaży tekstowych w pasaże naszej 
wystawy, kluczowa staje się kwestia statusu artefaktów, z których tworzymy nasze konstelacje. 
zwłaszcza, że formułując projekt materialistycznej historiografii benjamin był świadom (a przynaj-
mniej stał się świadom pod wpływem Adorna), że kluczowe jest przeanalizowanie relacji między 
rzeczą użytkową a towarem, artefaktem kolekcji a elementem alegorii, więc przeanalizowanie 
różnicy między pasażem czy też domem towarowym a muzeum, a przede wszystkim zbadanie 
tego, jak krąży między nimi znaczenie. uprzedzając to, co za chwilę zostanie rozwinięte, po-
wiedzmy, że krąży między nimi niczym skradziony list lub też, co nie musi oznaczać sprzeczno-
ści, że cyrkulację znaczenia ― stale zakłócaną i wydaną na groźbę zatraty ― nawiedza widmo 
straconego listu.

koresPondencJe I: stracony LIst

U wejścia do pasażu skrzynka na listy  
― ostatnia okazja, by światu, który opuszczamy, 

przekazać jakiś znak. 
Walter Benjamin19

benjamin, formułując postulat materialistycznej historiografii, zdawał sobie świetnie sprawę 
z tego, że wiąże się to z rozpoznaniem relacji między kulturą i sztuką, a sferą ekonomiczną, czyli 
w marksistowskim ujęciu między nadbudową a bazą. Wprawdzie benjamin zauważył oschle, 
że: „marksistowska teoria sztuki: raz chełpliwa, raz scholastyczna” [N 4 a, 2]20, to jednak podjął 
wysiłek uzgodnienia swojego projektu Pasaży z tezami materializmu dialektycznego, odczytując 
go w pewnym momencie jako teorię ekspresji. „Marks przedstawia związek przyczynowy między 
ekonomią i kulturą. Tutaj chodzi o zależność typu ekspresywnego. Trzeba ukazać nie ekonomicz-
ną genezę kultury, lecz sposób wyrażania się systemu ekonomicznego we właściwej mu kulturze

19 c 3, 2. Tamże, s. 118.
20 Tamże, s. 512.

procedury tłumaczenia, które pozwalałoby na przełożenie tajnego znaczenia na szerzej zro-
zumiały język.

Tłumaczenie jest możliwe, gdyż w języku pojawia się obraz dialektyczny, którym musi stać 
się alegoria, aby jej znaczenie było prawdziwe i przekładalne. „Tylko obrazy dialektyczne są ob-
razami autentycznymi (tzn. nie archaicznymi); miejscem zaś, w którym się je napotyka jest język.” 
[N 2 a, 3]15 zanurzenie w języku siłą rzeczy prowadzi do konfrontacji albo nawet bliskości z tym 
co minione, może właśnie dlatego jest on własnym medium dialektyki.

To, w jaki sposób alegoria może stać się obrazem dialektycznym, staje się bardziej jasne 
w świetle relacji alegorysty z kolekcjonerem. benjamin stwierdza wprawdzie, że „alegorysta sta-
nowi przeciwieństwo kolekcjonera”, ale po chwili dodaje, że „w każdym kolekcjonerze tkwi coś 
z alegorysty, a w każdym alegoryście ― coś z kolekcjonera.”[H 4 a, 1]16 Alegoria jest zatem w pa-
radoksalny sposób przeciwstawna kolekcji, a jednocześnie z nią zmieszana.

Ich przeciwieństwo wynika z tego, że alegorysta wyzwala i dodaje znaczenia na podstawie 
swojej spekulacji, kolekcjoner natomiast „jednoczy to, co pokrewne i wzajem przynależne, dzięki 
czemu potrafi czasem udzielać wyjaśnień o rzeczach na podstawie łączących je powinowactw 
lub chronologii.”17 A zatem, o ile w przypadku alegorii znaczenie jest dodane niejako arbitral-
nie, dołączone do konstelacji z zewnątrz (co wynika ze zmontowania rzeczy, przynajmniej na 
pierwszy rzut oka, niezwiązanych ze sobą), o tyle w przypadku kolekcji wyłania się ono z relacji 
wewnętrznych, jest niejako odnalezione w samej konstelacji (co wynika ze zestawienia rzeczy 
pokrewnych). ostatecznie jednak okazuje się, że każda kolekcja jest w jakimś stopniu zebrana 
arbitralnie oraz że w konstelacji tworzącej alegorię również możliwe jest odnalezienie elementów 
pokrewieństwa (w przeciwnym razie trudno byłoby dołączyć do nich znacznie).

Pasaże są więc alegoriami i kolekcjami. Jako te drugie stają się fantastycznym, surreali-
stycznym światem, który, w swoich pierwszych szkicach do projektu, benjamin opisywał nieziden-
tyfikowanym passusem: „Świat osobliwych, tajemnych pokrewieństw: palma i zmiotka do kurzu, 
suszarka do włosów i Wenus z Milo, butelki po szampanie i stojaki na listy (tekst urwany) [A, 4]”18 
Pokrewieństwo w pasażach należy do osobliwych i tajemnych, to ono jednak określa gramatykę 
relacji między zebranymi rzeczami ― swoistą gramatykę kolekcji. Ta gramatyka warunkuje moż-
liwość nadania znaczenia, potraktowania zbioru rzeczy jako alegorii ― pokrewieństwo bowiem, 
jak jeszcze zobaczymy, jest warunkiem umożliwiającym tłumaczenie. Na razie powiedzmy, że 

15 Tamże, s. 508.
16 Tamże, s. 239.
17 Tamże, s. 239.
18 Tamże, s. 871.
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listu Adorna: „… gdy w rzeczach wygasa ich wartość użytkowa, stają się one wyalienowane, pu-
ste i nabierają sensu jedynie jako cyfry” ― można powiedzieć, że stają się towarami, których jedy-
ne znaczenie określa wartość wymienna wyrażana numeryczną wartością pieniężną. Następnie 
benjamin komentuje słowa Adorna: „trzeba pamiętać, że w wieku XIX ilość rzeczy «pustych» 
rośnie w skali i tempie przedtem nieznanych, jako że postęp techniczny bez przerwy eliminuje 
z obiegu coraz to nowe przedmioty użytkowe.”[N 5, 2]25 W analogiczny sposób „[w] kolekcjo-
nerstwie rozstrzygające znaczenie ma fakt, że obiekt zostaje uwolniony od wszystkich swoich 
pierwotnych funkcji i wchodzi w możliwie najściślejsze związki z obiektami do siebie podobnymi. 
Jest to diametralne przeciwieństwo użytkowości mieszczące się w osobliwej kategorii komplet-
ności.”[H 1 a, 2]26 To przemieszczenie można zrekonstruować następująco: rzecz, gdy staje się 
towarem, traci wartość użytkową, ale może ją odzyskać, gdy zostanie wyjęta z systemu wymiany, 
natomiast gdy staje się obiektem kolekcjonerskim, zatrata ma znacznie bardziej radykalny cha-
rakter. Paradoksem jest, że staje się tak, dlatego że jest to ruch skierowany przeciw statusowi to-
waru i wartości wymiennej w rozpaczliwym geście przywrócenia obiektowi statusu rzeczy, jednak 
bez przywracania mu na powrót wartości użytkowej. „Wnętrze mieszkalne jest przytuliskiem dla 
sztuki. Jego prawdziwym lokatorem jest zbieracz. stawia on sobie za cel idealizację przedmiotów. 
Podejmuje trud syzyfa, usiłując poprzez działanie rzeczy odrzeć je z cech towaru. Jednakże za-
miast wartości użytkowej potrafi nadać im jedynie wartość dla amatora. zbieracz z upodobaniem 
kreuje świat nie tylko odległy i umarły, lecz zarazem lepszy; świat, w którym człowiek wprawdzie 
nadal nie ma tego, co mu trzeba, rzeczy jednak wolne są już od przymusu użyteczności.”27 Moż-
na zatem powiedzieć, że przedmiot, który znajdzie się w rękach zbieracza, staje się znaczącym 
uwolnionym od wszelkiego znaczonego, materialnym znaczącym, jakby oczekującym na przyję-
cie znaczenia, które zjawić się może dzięki pragnieniu amatora lub dzięki pracy interpretatora. 
Możemy zaryzykować tezę, że materialne znaczące było główną kategorią benjaminowskiego 
materializmu, co musiało oznaczać poróżnienie z marksistowską ortodoksją.

W koncepcji benjamina jedyne znaczenie, jakim obdarzony jest obiekt kolekcjonerski, wy-
nika z tego, że stanowi on część kolekcji. Ma zatem znaczenie wyłącznie jako element zbioru 
w założeniu kompletnego ― wtedy bowiem może nastąpić odwrócenie „w oczach kolekcjonera 
każdy przedmiot nosi w sobie cały konkretny i uporządkowany świat” (H 2, 7: H 2 a, 1). W innym 
momencie jednak, zestawiając typy kolekcjonera i alegorysty, benjamin stwierdza, jak pamiętamy, 
że każdy z nich ma coś z drugiego. zmieszanie typów wynika z tego, że założona kompletność 

25 benjamin, Pasaże, dz. cyt., s. 513.
26 Tamże, s. 232.
27 Walter benjamin, Paryż, stolica XIX wieku (1939), w: tenże, Pasaże, dz. cyt., s. 52.

.”[N 1 a, 6]21 Nie trzeba dodawać, że dla XIX w. wyrazem tym są pasaże. W innym miejscu rozwija 
tę koncepcję szerzej: „Nadbudowa jest wyrazem bazy. Warunki ekonomiczne, w jakich żyje spo-
łeczeństwo, wyrażają się w nadbudowie, całkiem podobnie jak u śniącego przepełniony żołądek 
znajduje swój wyraz ― choć nie odbicie ― w treści snów, jakkolwiek może ją «determinować» 
w sensie przyczynowym. zbiorowość przede wszystkim wyraża uwarunkowania własnego życia. 
swój wyraz znajdują one w snach, swoje wyjaśnienie ― w przebudzeniu.”[K 2, 5]22 Można zatem 
powiedzieć, że koncepcja benjamina ma jednocześnie charakter semiologiczny i psychoanali-
tyczny. z jednej bowiem strony relacja między bazą a nadbudową, ekonomią a kulturą, produkcją 
materialną a produkcją kulturową ma wyraźnie relację, którą za de saussurem można określić 
jako relację między znaczonym a znaczącym. stawia to jako kluczową kwestię jej natury. dla de 
saussure’a była ona zarówno dowolna jak i stała, dla benjamina nie ma całkowitej arbitralności 
w relacji między bazą a nadbudową, ale nie ma też mechanicznej determinacji znaczenia tego, co 
pojawia się w nadbudowie. To upodabnia jego koncepcję do Freudowskiej teorii marzenia senne-
go. To, co pojawia się w snach, jest efektem przeżyć, co więcej jest wytwarzane przez określone 
mechanizmy działania aparatu psychicznego, ale znaczenie, a zatem i związek między pojawia-
jącymi się symptomami a wywołującymi je czynnikami, pozostaje niejasny, aż do momentu od-
krycia go w procesie interpretacji. dla benjamina tego rodzaju interpretacja zjawisk kulturowych 
nowoczesności, stanowiących marzenia senne kapitalistycznej gospodarki, oznaczała uzyskanie 
świadomości ― przebudzenie.

Pojęcie towaru pełni tu kluczową rolę ― za jego pośrednictwem możliwa jest relacja między 
bazą a nadbudową. To przez towar przebiega ich wzajemne i zwrotne oddziaływanie. Należy on 
jednocześnie do świata ekonomii i świata kultury, ale w obu spełnia inną funkcję. Jeśli relację 
między bazą a nadbudową w benjaminowskich rozważaniach można zinterpretować jako relację 
między znaczonym a znaczącym, to rozdwajając każdy z tych elementów za pomocą tej samej 
struktury można stwierdzić,23 że w obrębie bazy rzecz obdarzona wartością użytkową jest tym, 
co znaczone, a towar z jego wartością wymienną ma funkcję znaczącego. W obrębie nadbudowy 
natomiast to towar sam stanowi znaczone,24 dla którego znaczącym jest obiekt kolekcjonera. 
u benjamina to przesuwanie przedmiotu między kategoriami ekonomicznymi i semiologicznym 
jest specyficznym ruchem jego zatraty. W pewnym momencie Pasaży benjamin cytuje fragment 

21 Tamże, s. 506.
22 Tamże, s. 436.
23 spotykamy tu odwrócenie jednego z momentów klasycznej teorii denotacji i konotacji, gdzie znak przechodząc na poziom 
konotacji staje się znaczącym, podczas gdy tu ― znaczonym.
24 Por. semiologiczną interpretację teorii wymiany Marksa u baudrillarda. Jean baudrillard, For a Critique of the Political 
Economy of the Sign, przeł. charles Levin, Telos Press, b. m. w. 1981, s. 137.



70 71

JArosłAW LubIAK, MAłgorzATA LudWIsIAK PAsAże I KoresPoNdeNcJe

Przykładem może być historia pewnego listu, którego treść nigdy nie będzie mogła zostać 
poznana. Listu, który ― co więcej ― jest fikcyjny i pojawia się jako kluczowy motyw opowiadania 
edgara Allana Poego z 1844 r. pt. Skradziony list. Jego akcja rozgrywa się w XIX w. w Paryżu. 
bohaterami są: kobieta z najwyższych kręgów dworskich ― sugestie wskazują na to, że jest to, 
zaangażowana w niejasne relacje, Królowa, sprytny minister d., prefekt policji Monsieur g. oraz 
przenikliwy c. A. dupin. Intryga jest nader prosta: z pokojów królewskich skradziony zostaje list, 
którego treść zagraża czci i godności Królowej; złodziejem jest minister d., który wykorzystuje 
fakt jego posiadania w swoich rozgrywkach politycznych; prefekt policji usiłuje go odnaleźć za-
chowując jednak pełną tajemnicę, która nie powinna zostać ujawniona przede wszystkim Królowi. 
gdy wszystkie, nawet najbardziej skrupulatne, przeszukania w pałacu ministra d. okazują się 
nieskuteczne, bezradny prefekt zwraca się z prośbą o pomoc do dupina, który dzięki błyskotliwej 
dedukcji odkrywa list umieszczony w najbardziej widocznym miejscu, na kominku w gabinecie 
ministra. dupin wykrada list i odsprzedaje go prefektowi, w ten sposób dociera on do swojej 
adresatki.

To krótkie i proste opowiadanie stało się jednym z kluczowych tekstów, o którym dysku-
towano w dwudziestowiecznej humanistyce. samo stało się listem, który był podkradany przez 
kolejnych interpretatorów. Jacques Lacan poświęcił mu swoje seminarium ― Le séminaire sur 
«La Lettre voIée» w 1956 r., a 1966 r. dodał do niego uzupełnienie. odczytanie Lacana wywołało 
reakcję Jacquesa derridy w Le factuer de la vérité w 1975 r. (to sprowokowało z kolei szerszą 
dyskusję w 1988 r., z udziałem kilku autorów The Purloined Poe: Lacan, Derrida & Psychoana-
lytic Reading). I jeszcze Fredric Jameson w 1995 r. w Marx’s Purloined Letter, recenzując jedną 
z książek derridy poświęconą Marksowi, przywołuje jako konkluzję jego dekonstrukcję Lacanow-
skiej interpretacji.32 skradziony list stał się figurą, której znaczenie zmieniało się przy kolejnych jej 
użyciach ― wynika to zresztą z samej jego natury. z każdym razem figura ta oznacza jednak tę 
samą funkcję ― powracanie symptomu do swojej prawdy.

Nie wchodząc w szczegóły tych korespondujących ze sobą analiz, można powiedzieć, że 
Lacan w figurze skradzionego listu dostrzega przede wszystkim ilustrację symptomu, który za-
wsze skrywa się w najbardziej widocznym miejscu. symptomu, którego przemieszczanie, czy też 
krążenie, rządzi przebiegiem akcji i zachowaniem bohaterów, co czyni z niego w istocie podmiot. 
Jako symptom list jest „czystym znaczącym” ― a zatem znaczącym, które zostało pozbawione 

32 Jacques Lacan, Le séminaire sur «La Lettre voIée», w: tenże, Écrits, Éditions du seuil, Paris 1966; Jacques derrida, 
Le facteur de la vérité, w: „Poétique” 21, 1975; The Purloined Poe: Lacan, Derrida & Psychoanalytic Reading, red. John 
P. Muller, William J. richardson, The Johns Hopkins university Press, baltimore and London 1988; Fredric Jameson, Marx’s 
Purloined Letter, w: „New Left review” I/209, January-February 1995.

kolekcji jest w istocie nieosiągalna, każda kolekcja jest fragmentaryczna, a zatem znaczenie na-
leżących do niej obiektów wynikać raczej musi z tego, iż stanowią one elementy alegorii. do 
tej sytuacji można odnieść słowa benjamina o Kwiatach zła baudelaire’a „rzeczy podnoszone 
są w nich do rangi alegorii.”[H 1 a, 4] Podobnie jak rzeczy w poezji, tak samo towary w rzeczy-
wistości mogą ulec, również przez spustoszenie znaczenia, takiemu podniesieniu ― „[m]ateria 
zrujnowana: oto wydźwignięcie towaru do rangi alegorii.”[H 2, 6]28

Mogą zostać podniesione do tej rangi, gdy zostaną radykalnie opróżnione ze swojego wła-
ściwego znaczenia (wartości użytkowej i wymiennej), gdy staną się materialnymi znaczącymi. 
dzięki temu mogą zostać wydane na to, co benjamin nazywa „arbitralnością alegorii” [J 24, 2].29 
W związku z tym stawia on przed sobą zadanie: „zbadać kwestię, czy istnieje związek między 
tworami alegorycznej fantazji i korespondencjami.”[J 24, 3]30 Jest to kwestia również dla nas klu-
czowa, podobnie jak odpowiedź ― „nie jest chyba możliwe, że korespondencje grają tu rolę co 
najmniej poboczną” [J 24, 3].31 Alegorią rządzi zatem zasada arbitralności i korespondencji, co 
musi wydawać się przynajmniej na pierwszy rzut oka sprzecznością.

Alegoria łączy rzeczy w arbitralny sposób na tej zasadzie, na jakiej marzenie senne wydaje 
się zestawieniem niepowiązanych elementów. Analogicznie do sytuacji, w której psychoanalitycz-
na interpretacja ujawnia korespondencje między elementami marzenia sennego, materialistycz-
no-historyczna interpretacja odkrywa korespondencje między rzeczami tworzącymi alegorie. 
Podobnie zresztą jak polityczno-ekonomiczna analiza odkrywa korespondencje umożliwiające 
pojawienie się towaru. celem benjamina jest odsłonięcie „fetyszystycznego charakteru towa-
ru i alegorii”, co koresponduje zresztą z psychoanalityczną aspiracją odkrycia fetyszystycznego 
charakteru fantazmatu. Takie potrójne odsłonięcie stanowić miało prawdziwe przebudzenie ― 
ustanowienie swoistego rodzaju totalnej świadomości.

Tego rodzaju przebudzenie było jednak niemożliwe do spełnienia, albowiem koresponden-
cje ― nawet te, które zostałyby odsłonięte w procesie najbardziej wnikliwej interpretacji ― za-
wsze wystawione są na działanie arbitralności. Jej instancją jest to samo materialne znaczące, 
które warunkuje możliwość nawiązania korespondencji. Każda korespondencja określona jest 
przez cyrkulację zatraty, która każdą alegorię może obrócić w ruinę rzeczy i znaczenia. uwal-
niana w ten sposób arbitralność przynosi otwartość na przyjęcie dodatkowego znaczenia, które 
może pojawić w miejsce tego, które zostało stracone.

28 Tamże, s. 234.
29 Tamże, s. 301.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 302.
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powiedzieć, że w interpretacji Lacana podmiot wysyła list zawsze do siebie (domniemany adresat 
jest jedynie zwierciadłem dla narcystycznego nadawcy) i nawet jeżeli zagubi się w drodze, to 
jednak nie może nie dotrzeć do adresata. u derridy natomiast ze względu na to, że nie istnieje 
żadna tożsamość (ani nadawcy ze sobą, ani nadawcy z adresatem, ani adresata ze sobą), list nie 
może dotrzeć do miejsca przeznaczenia, gdyż w miejscu tym zawsze już znajduje się ktoś inny 
od tego, do kogo list był adresowany.

Można powiedzieć, że korespondencja między oboma stanowiskami polega na ich cał-
kowitym odwróceniu. zatrzymajmy obie opcje w mocy na zasadzie benjaminowskiego obrazu 
dialektycznego. Proponujemy jednocześnie odwrócenie samej idei „skradzionego listu” w ideę 
„listu straconego”, a zatem takiego, który skazany jest na zatratę w samym momencie nadania 
i ze swej istoty jest stracony w czasie i przestrzeni. zachowuje jednak siebie jako materialne zna-
czące, może więc zostać odzyskany. Połączony z innymi znaczącymi w alegorie (lub jakby powie-
dział Lacan łańcuch znaczących) może uzyskać znaczenie (wywoływać efekt znaczonego). czy 
nie na tym polega materialistyczna historiografia benjamina, która najpierw wyrywa znaczące 
z ich znaczeń, by, zmieniwszy je w skamieliny, budować z nich alegoryczne pasaże, ujawniając 
zupełnie inne korespondencje pomiędzy rzeczami?

koresPondencJe II: referencJa dIaLektyczna 

Istnieją związki między domem towarowym a muzeum;  
członem pośredniczącym jest dla nich bazar. Nagromadzone w muzeum dzieła sztuki  

przypominają towary, które, prezentując się w wielkiej masie przechodniowi,  
budzą w nim myśl, że jakaś ich część powinna i jemu przypaść w udziale. 

Walter Benjamin36

oprócz jedenastu pasaży, w których prezentujemy topikę historycznego doświadczenia, wysta-
wę Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm tworzy dwunasty pasaż zatytułowany 
Stracony list. W istocie jest to metapasaż, rozbudowane wprowadzenie w samą materię wystawy, 
a jednocześnie wprowadzenie do kluczowej kwestii jej przekładalności.

36 [L 5, 5] benjamin, Pasaże, dz. cyt., s. 460.

znaczonego. Wynika to z tego, że zarówno na sytuację wewnątrz fabuły, jak na odbiór opowia-
dania przez czytelników nie ma żadnego wpływu fakt, że treść listu jest nieznana. dla konstrukcji 
akcji nie ma żadnego znaczenia, czy jest to list stanowiący wyraz zaangażowania w romans 
czy spisek, czy przekazywane są w nim informacje, formułowane żądania, wydawane instrukcje. 
Wiadomo jedynie, że nie powinien dowiedzieć się o nim Król. Istotne jest również to, co Lacan 
nazywa „materialnością znaczonego”.

Tę ostatnią kategorię odwracamy w ideę materialnego znaczonego, by pokazać, w jaki spo-
sób „rzecz pusta”, rzecz opróżniona z wartości użytkowej (funkcjonalnie – gdy staje się towarem, 
ontologicznie – gdy staje się obiektem kolekcjonerskim) przemienia się w czyste znaczące. I jako 
taka zyskuje zdolność przemieszczania, a jej krążenie organizuje przebieg akcji i ludzkie działa-
nia.

W figurze listu najbardziej istotna jest kwestia jego adresata. W pewnym momencie Lacan 
zadaje pytania: „Może list, do którego nadawca zachowuje pewne prawa, nie należy jednak do 
osoby, do której jest adresowany? Albo może jest tak, że ta osoba nigdy nie prawdziwym adresa-
tem?”33 Te pytania są o tyle zasadne, że w obrębie samej fabuły list zmieniał swojego adresata: 
Minister maskując skradziony list, zanim umieścił go na kominku, przeadresował go na siebie, 
dupin wykradając list Ministrowi, podmienił go na facsimile adresowane do Ministra (można za-
tem powiedzieć, że pojawił się drugi list, którego ten ostatni był właściwym adresatem). spoza 
porządku fabuły można zadać pytanie, czy w świetle całego zamieszania, właściwym adresatem 
nie był jednak ten, który nie miał o nim zielonego pojęcia, czyli Król. Albo jeszcze inaczej czy ad-
resatem, na co wskazują wszystkie przypadki upubliczniania prywatnej korespondencji, nie jest 
zawsze ktoś inny a ściślej ogólna instancja zwana opinią publiczną lub też to, co Lacan nazywa 
Wielkim Innym.

Podsumowując swoją interpretację Lacan stwierdza, że to „nadawca […] otrzymuje od od-
biorcy swoją własną wiadomość w odwróconej formie. To dlatego «skradziony list», mało tego, 
«zagubiony [czy też niedoręczony ― J.L.] list» oznacza, że list zawsze dociera do miejsca swoje-
go przeznaczenia.”34 Między innymi właśnie to założenie Lacana wzbudziło sprzeciw derridy, któ-
ry stwierdził, że: „list nie zawsze dociera do miejsca swojego przeznaczenia i od chwili, od której 
ta możliwość należy do jego struktury można powiedzieć, że nigdy naprawdę nie dociera, że na-
wet kiedy dociera, to możliwość, że nie dotrze, dręczy go wewnętrznym dryfem.”35 Można zatem 

33 Jacques Lacan, Écrits, przeł. bruce Fink, w. W. Norton & company, New York – London 2006, s. 19.
34 Tamże, s. 30.
35 Jacques derrida, The Purveyor of Truth, przeł. Alan bass, w:The Purloined Poe: Lacan, Derrida & Psychoanalytic Reading, 
red. John P. Muller, William J. richardson, The Johns Hopkins university Press, baltimore and London 1988, s. 201.



74 75

JArosłAW LubIAK, MAłgorzATA LudWIsIAK PAsAże I KoresPoNdeNcJe

Materią wystawy są dwie kolekcje sztuki. Pierwsza, gromadzona przez Hermanna rupfa 
zaczyna być tworzona nieco wcześniej, niż ta powołana do istnienia przez grupę „a.r.”. Impuls, 
który kierował twórcami ich obu jest odwrotny wobec motywacji autora Pasaży. o ile Pasaże są 
kolekcją dokumentujących dziewiętnastowieczną historię tekstowych urywków, skomponowanych 
w alegorie, które umożliwiają jej aktualne doświadczanie, o tyle zarówno zbiór Hermanna rupfa, 
jak i Międzynarodowa Kolekcja sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” miały umożliwiać doświadczenie 
tego, co najbardziej aktualne w wieku XX. Ta odwrócona korespondencja sprowokowała nas do 
użycia benjaminowskiej metodologii do przeprowadzenia próby aktualizacji doświadczenia, które 
zostało w dużym stopniu stracone.

Jednocześnie obie kolekcje pozostają w relacji odwróconej korespondencji. Jedna jest ini-
cjatywą prywatnego przedsiębiorcy, który kupował do swojego mieszkania w bernie prace od 
artystów awangardowych, druga jest projektem samych artystów, którzy nakłaniali kolegów do 
ofiarowania prac do udostępnianej publicznie kolekcji najnowszej sztuki w łodzi. W obu przypad-
kach zarówno galerzysta, z którym współpracował rupf, czyli daniel-Henry Kahnweiler, jak i wy-
słannik grupy „a.r.” w Paryżu, czyli Jan brzękowski, nabywali prace bezpośrednio w pracowniach 
artystów, starając się pozyskać najciekawsze przykłady tego, co najbardziej aktualne w sztuce. 
oba zbiory były rozwijane również po II wojnie światowej, w przypadku kolekcji berneńskiej po-
czątkowo nadal przez rupfa, a następnie, po upublicznieniu w Kunstmuseum, przez fundację 
jego imienia, natomiast w przypadku Międzynarodowej Kolekcji sztuki Nowoczesnej w ramach 
aktywności łódzkiego Muzeum sztuki. Pierwsza rozbudowywana była zatem w kontekście kul-
turowo-społecznym demokratycznego ustroju kapitalistycznego, zaś druga w kontekście kraju 
socjalistycznego oddzielonego żelazną kurtyną od zachodniego świata i jego sztuki. Mimo tej 
różnicy zaskakująca symetria między zbiorami utrzymuje się nadal, ustanawiając najbardziej zna-
czącą korespondencję spośród tych wszystkich, które prezentujemy na naszej wystawie. Wynika 
ona ze wspólnej gramatyki obu kolekcji, określającej możliwość ich wspólnego wystawienia ― 
zestawienia w pasażach dzieł z obu zbiorów.

Tworzenie obu zbiorów częściowo zbiega się w czasie z realizacją przez benjamina projektu 
Pasaży. rupf rozpoczyna swoją aktywność kolekcjonerską tuż po 1907 r., natomiast strzemiński 
zaczyna konkretniejsze działania w 1929 r. co więcej w powstaniu obu zbiorów, obu alegorii mó-
wiących o czasach, które miały nadejść, kluczową rolę odrywa dosłownie rozumiana korespon-
dencja ― wymiana listów pomiędzy rupfem a Kahnweilerem oraz strzemińskim a brzękowskim. 
równolegle do wymiany listów, wymieniane są innego rodzaju znaczące w pierwszym przypadku 
dzieła sztuki i pieniądze, w drugim dzieła artystów paryskich w zamian za dzieła strzemińskiego.

W obu przypadkach w tej wymianie część rzeczy uległa zatracie. dotyczy to zarówno 
listów ― te wysyłane przez rupfa do Kahnweilera, mimo że fizycznie istnieją, to wciąż są 

niedostępne, natomiast korespondencja między strzemińskim a brzękowskim zaginęła, po-
dobnie jak i część dzieł z Międzynarodowej Kolekcji sztuki Nowoczesnej grupy „a. r.”, które 
zaginęły w czasie okupacji niemieckiej. Te przykłady zatraty mogą zdawać się jedynie przypa-
dłościami, ale raczej należą do istoty tego, co w kulturze nowoczesnej nazywane było postę-
pem. Na to wskazuje benjamin, gdy stwierdza: „Pojęcie postępu trzeba ufundować na pojęciu 
katastrofy. [N 9 a, 1]”37 Materialność znaczącego (która nie jest tożsama z materialnym znaczą-
cym) polega jednak na tym, że może ona wywoływać efekty, mimo częściowej, a w niektórych 
sytuacjach nawet całkowitej, utraty. Nie tylko treść skradzionego listu była nieznacząca dla 
przebiegu wydarzeń i odbioru opowiadania, ale co więcej ten list o nieznanej lub nieistniejącej 
treści oddziaływał silniej, gdy był skradziony. Na tej zasadzie utrata dzieł czy artefaktów może 
wzmagać ich oddziaływanie, choćby w postaci wysiłków dla ich faktycznego bądź symbolicz-
nego odzyskania.

To, co stracone może zostać odzyskane, w jakiejś formie. strata nie jest przecież tylko 
fizycznym zniszczeniem, ale utratą znaczenia w momencie, gdy mija aktualność doświadczenia. 
cały wysiłek benjamina i jego materialistycznej historiografii, wszystkie siły dialektycznych ob-
razów służą odzyskiwaniu tego, co ulega zatracie w przemijaniu. To, co minione ma dzięki temu 
wrócić do aktualnego doświadczenia.

A materialne znaczące ma odzyskać znaczenie (lub jak powiedziałby Lacan ponownie wy-
woływać efekty znaczonego). Na wystawie Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm 
prezentujemy materialne znaczące mające formę dzieł sztuki, tekstów kuratorskich, cytatów z li-
teratury o różnym charakterze. Ich konstelacje układane są w alegorie pasaży ― pasaży do-
świadczania historii XX w., historii zmaterializowanej w tych artefaktach. Przemierzanie pasaży 
wystawy ma pozwolić prezentowanym rzeczom odzyskiwać lub uzyskiwać znaczenie utracone 
wraz z przemijaniem ich czasu. Pasaże korespondują z benjaminowską koncepcją obrazu dia-
lektycznego, tyle że odwróconą.

Kluczowym ruchem tego odwrócenia jest referencja dialektyczna, wprowadzana w prze-
strzenie pasaży wystawy przez Tomasza Kozaka, który za cel stawia sobie rozbicie „imagina-
riów społecznych”, co w pewien sposób koresponduje z benjaminowską koncepcją przebudzenia 
z fantasmagorii kultury. Kozak postrzega swoje zadanie jako krytykę fantazmatów tworzących 
rzeczywistość, w jakiej żyjemy, włączając w to iluzje funkcjonowania świata sztuki. Jego projekt 
jest realizowany przez wprowadzenie w jej przestrzeń urządzeń zwanych „czarnymi skrzynkami”. 
emitowane przez nie poetyckie wypowiedzi będą ową referencją dialektyczną ― odniesieniem, 

37 Tamże, s. 521.
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które wprowadza element przeciwieństwa wobec alegorycznych konstelacji. Ten przeciwstawny 
moment wprowadza w ruch efekty wywoływane przez konstelacje znaczących.

oto zatem naprzeciw supremacji znaczącego staje siła znaczonego podniesionego do 
rangi transcendentalnej ― siła głosu Artysty, przemawiającego w imieniu innych artystów, aby 
wyrazić ich transcendentalną podmiotowość. Naprzeciw materialności staje idealizm, a może na-
wet spirytualizm ― Kozak wierzy, że może natchnąć nagromadzone artefakty duchem Porosa.38 
gdzie miałby zdarzyć się moment mediacji tych opozycji? być może w relacji, a może nawet 
korespondencji między krytyką fantazmatu i prawdą fikcji.

koresPondencJe III: tłuMaczenIe

…nie może zaspokoić siebie, 
inaczej jak przez ponowne odnalezienie obiektu, 

który został doszczętnie stracony. 
Jacques Lacan39

Na początku tekstu Zadania tłumacza Walter benjamin formułuje zdanie, które może wydawać 
się zaskakujące: „Ani jeden wiersz bowiem nie powstał dla czytelnika, ani jeden obraz dla widza, 
ani jedna symfonia dla słuchacza.”40 Jego teza wprowadza zupełnie nowy motyw do rozważań 
o adresacie ― powiedzmy: o adresacie listu sztuki nowoczesnej. Wynika z niej bowiem, że dzieło 
sztuki (niezależnie od tego czy muzycznej, wizualnej, poetyckiej, czy innej) nie może być niczym 
innym, jak tylko i wyłącznie straconym listem, nie jest bowiem adresowane do nikogo.

zadanie, jakie stoi przed nami, to nic innego jak odzyskiwanie tego, co niechybnie musiało 
ulec zatracie. zadanie to, jak sugeruje benjamin, można zrealizować jedynie dokonując prze-
kładu tego, co nieprzekładalne. rozwijając i czasem odwracając pewne jego argumenty można 
założyć, że tłumaczenie z powodu źródłowej nieprzekładalności przybrać musi formę fikcji. Tylko 
dzięki fikcji ― która jest również fikcją wierności wobec oryginału ― może zostać zawiązana 

38 Por. Tomasz Kozak, Chaos i Poros. Korespondencje, w niniejszym tomie.
39 Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 34.
40 Walter benajmin, Zadania tłumacza, przeł. Janusz sikorski, [w:] tenże, Anioł historii, oprac. Hubert orłowski, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 1996, s. 89.

korespondencja między tłumaczeniem, a tym co tłumaczone. biorąc za dobrą monetę tezę La-
cana, że fikcja jest funkcją prawdy („prawda obnaża tu swoje fikcyjne uregulowanie”),41 możemy 
założyć, że w tłumaczeniu jako fikcji udostępniana jest widzom, odbiorcom, słuchaczom prawda 
dzieła (która sama z kolei jest przekładem tego, co doświadcza artysta na dzieło).

rozważania benjamina o tłumaczeniu krążą w pewnym momencie wokół kwestii wierności 
i wolności. stwierdza on, że w procesie przekładu wierność, która najczęściej oznacza dosłow-
ność, jest najgorszym z założeń. To wolność umożliwia tłumaczowi wyrażenie dzieła na nowo 
w innym języku. Wolności nie można chyba tu mylić z dowolnością ― powstaje tu zatem pytanie, 
co określa wolne decyzje tłumacza. Kwestia ta przypomina tę, którą napotyka benjamin rozwa-
żając relacje między arbitralnością a korespondencją w alegorii. W swojej koncepcji tłumacze-
nia benjamin zakłada dosyć tajemniczą instancję pokrewieństwa (jak pamiętamy pokrewieństwo 
określało również relacje między rzeczami, tworząc podstawową kategorię gramatyki kolekcji), 
które realizuje się w czymś, co nazywa on „czystym językiem”.42 Idea pokrewieństwa zdaje się 
przynosić odpowiedź na dylemat – wolność czy wierność w przekładzie i arbitralność czy kore-
spondencje w alegorii. benjamin pisze: „Ponadhistoryczne pokrewieństwo języków polega [za-
miast na podobieństwie ― J. L.] raczej na tym, że każdy język ― jako całość ― określa to samo, 
co jednak nie sprawdza się w każdym z nich z osobna, lecz jedynie w totalności ich wzajemnie 
uzupełniających się intencji: w czystym języku.”43 czysty język oznacza u benjamina wspólnotę 
intencji, która określa granicę wolności tłumacza.

Podobnie Lacan w seminarium o „skradzionym liście” również zastanawia się nad relacją 
arbitralności i korespondencji czy też wolności i wierności, które określają zasadę funkcjonowa-
nia rzeczy i ludzi. odwołując się do Freudowskiej koncepcji naddeterminacji oraz teorii prawdo-
podobieństwa, opracowuje schematy ukazujące mechanizmy działania rzeczy, które zdają się 
być arbitralne czy nawet dowolne (jego analiza odnosi się do psychoanalitycznej techniki tzw. 
wolnych skojarzeń). Według jego badań istnieje prawo, które realizuje się przez strukturalne po-
wiązania znaczących, wprowadzające niejawną determinację. gdy benjamin odwołuje się do 
pojęcia intencji, to, jak się wydaje, odchodzi od materialistycznej orientacji swojego myślenia 
(stale ciążyło ono też ku teologii). Pojawiającej się tu intencjonalności można przeciwstawić bar-
dziej materialistyczną teorię Lacana, w której funkcjonowanie pokrewieństwa, korespondencji czy 
wierności pomiędzy rzeczami określone byłoby przez działanie pewnej struktury. słynne zdanie 
Lacana „to, co nieświadome ustrukturyzowane jest jak język” można w tym momencie odnieść 

41 Lacan, Écrits, dz. cyt., s. 11.
42 benjamin, Zadania…, dz. cyt., s. 94.
43 Tamże.
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do idei czystego języka. Można zatem założyć, że czysty język musi być utworzony z czystych 
znaczących, a przekład oznaczałby wtedy wyrażenie ich konstelacji w konstelacji znaczących 
innego języka lub innego rodzaju rzeczy ― tak, aby nowa konstelacja wywoływała pokrewne 
efekty znaczeniowe.

benjamin stwierdza, że czysty język jest ponadhistoryczny, za jego pomocą zatem może 
dokonywać się aktualizacja tego, co minione. Może też realizować się zadanie tłumaczenia prze-
szłości na aktualne doświadczenie. dzięki temu, to co minęło może zostać wprowadzone w teraź-
niejszość, która może w ten sposób obejmować całość dziejów. Jak podkreśla w sowim ostatnim 
tekście O pojęciu historii – przedstawiającym w usystematyzowany sposób ideę materialistycznej 
historiografii, pojawiającej się w rozproszonej formie w Pasażach – dzięki takiemu pojmowaniu 
teraźniejszości, może ona mieć wymiar uniwersalny.44

rozumienie tej uniwersalności i sposoby docierania do niej wymagają jednak odwróce-
nia. czysty język, narzędzie uniwersalizacji nie jest czymś danym, jest raczej czymś, co należy 
dopiero wypracować w procesie cierpliwego i uporczywego tłumaczenia, w którym temu, co mi-
nione, zostanie nadane znaczenie, otwarta możliwość aktualnego doświadczania i przeżywania. 
To w tak rozumianym czystym języku może się spotkać ― tworząc dialektyczny obraz ― spirytu-
alizm z materializmem, krytyka fantazmatyczna i prawda fikcji. A jak pokazuje Fredric Jameson za 
derridą w swojej idei skradzionego listu Marksa, spotkanie to może się odbyć w przestrzeni poja-
wiania się widm (których uporczywa materialność pozostaje zagadką) ― a zatem w przestrzeni, 
w której widma przeszłości i przyszłości jawią się jako określające to, co aktualne ― w której 
symptom zawsze powraca do swojej prawdy.

44 Walter benjamin, O pojęciu historii, Krystyna Krzemieniowa, w: tenże, Anioł historii, dz. cyt., s. 424.


