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geniusz, ale i schizofreniczne dewiacje u- 
mysłowe jej twórców charakterystyczne 
dla schyłku XX wieku, których przejawem 
jest również postmodernistyczny syn- 
drom kulturowy epoki przejściowej. 

Halina Janaszek-lvanickowa. Warszawa 
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Prawdziwym odświeżeniem dla umysłu 
po lekturze solennie, w stylu iście nie- 
mieckim. napisanej monografii B. Barana 
Postmodernizm jest czytanie błyskotliwe- 
go eseju Tadeusza Miczki. 

W odróżnieniu od autora Postmoder- 
nizmu. dla którego po długich roztrząsa- 
niach poszczególnych filozoficznych kwe- 
stii modernizmu i postmodernizmu każda 
różnica okazuje się w końcu "nieznaczna", 
Miczka rysuje kontry tego zjawiska zde- 
cydowanym piórem. ostro i wyraźnie. Po- 
sługuje się przy tym w swej pracy cha- 
rakterystyczną dla postnowoczesnej i 
postfilozoficznej kultury dnia dzisiejszego 
metodą parakrytyczną. na poły akade- 
micką, na poły publicystyczną. Chętnie 
więc sięga po cytaty. parafrazy i pasti- 
sze. mnoży paradoksy i znaki zapytania. 
Jego spojrzenie na postmodernizm jest 
więc niejako spojrzeniem od wewnątrz, z 
pozycji bardziej wyznawcy niż obserwa- 
tora. który pojmuje postmodernę nie jako 
zamknięty system. lecz raczej jako stan 
ducha "otwierający połe do wszelkiego 
rodzaju poszukiwać twórczych”. 

Ów stan ducha charakteryzuje się, 
zdaniem Miczki. poczuciem przypadko- 
wości działania. wynikającym z chaosu i 
dezintegracji świata i niepewności co do 
kierunku jego przyszłego rozwoju. Stąd w 
polu widzenia postmodernisty mieści się 
przede wszystkim Śmierć, której znacze- 
nie badacz zdaje się przeceniać zafascy- 
nowany Susan Sontag Zestawem do śmier- 
ci. powieścią dziwaczną i morbidną. w 

której ponownie dochodzi do głosu stare 
Sartreowskie obrzydzenie do życia. Zdaje 
się ono jednak korespondować z lękami 
nowej fali filmów m.in. Petera Greena- 
waya (A Zet And Two Noughts. The Cook. 
the Thief, his Wife and her Lover) czy Alai- 
na Resnais (Providence). twórców zafascy- 
nowanych dokonującym się na naszych o- 
czach procesem dekompozycji świata. 
Dlatego też postmodernizm kojarzy się 
Miczce z post-mortem. Za wprowadzenie 
do śmierci, preludium do umierania uwa- 
ża zaś gigantyczną konsumpcję. wszecho- 
garniające Wielkie żarcie z profetycznej 
wizji Marca Ferreriego. To nienasycone 
pochłanianie obejmuje bowiem w kulturze 
współczesnej wszystko. Nie tylko jadło. 
alkohol i seks, ale również i idee, obrazy i 
metafory, całe katalogi lęków i urazów, 
plątaninę starych i nowych doświadczeń 
ludzkości wraz z jej poczuciem zagubie- 
nia wśród natłoku wartości, mnogości in- 
formacji i dezinformacji. Kwintesencją 
rozbicia Świata nas otaczającego staje się 
powierzchowna i wulgarna konwencja vi- 
deoclipu żerującego beztrosko na okru- 
chach i strzępach różnych kultur i cywili- 
zacji. na wielkim śmietniku stylów i bez- 
stylowości. 

W epoce śmierci klinicznej cywilizacji 
inna staje się rola artysty - musi on dzia- 
łać, jak twierdzi Jean Francois Lyotard, 
bez stosowania znanych konwencji i ka- 
tegorii, "aby dopiero po tym ustalić re- 
guły tego. co stworzył”. Zapowiedzi ta- 
kiego sposobu myślenia znajduje Miczka 
w twórczości filmowej Bernarda Bertoluc- 
ciego. Marca Ferreri i Francisco Forda 
Coppoli. reżyserów przyglądających się. 
nie bez nostalgii za przeszłością. aktual- 
nej destrukcji świata i rozpadowi osobo- 
wości. Rozwinięcie tych myśli i pełną ich 
realizację dostrzega autor w filmach 
Woody Alena i Davida Lyncha. autorów, 
dla których porządek jest czymś najmniej 
prawdopodobnym, zaś chaos, brak reguł i 
brak sensu sprawą najnormalniejszą w 
świecie. Załamanie się kartezjańskiego z 
ducha paradygmatu nowoczesności i 
związany z tym zanik wielkich utopii po- 
woduje bowiem. iż samo pojęcie prawdy - 
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zdaniem Miczki - ulega redukcji i otacza 
je coraz większa obojętność. Tak samo 
dobro nie robi na nikim większego wra- 
żenia, a na miejsce platońskiej jedności 
prawdy, piękna i dobra wkracza pojęcie 
wolnej gry w znaczeniu nadanym mu 
przez Ludwiga Wittgensteina, a więc gry 
pozbawionej ścisłych reguł gry. w której 
mieści się dużo luźno powiązanych ze 
sobą elementów stylistycznych i tema- 
tycznych. 

Postmodernistyczne gry w sztuce, fil- 
mie, literaturze opierają się na cytacie, 
parafrazie, trawestacji najróżnorod- 
niejszych tekstów wyjściowych w stale 
nowych sytuacjach i kontekstach. Przy- 
kładem wielokodowych gier intere- 
tekstualnych są filmy Jean-Luc Godarda 
oparte na niezwykłej heteregeniczności 
elementów wyjściowych. One także, w 
przekonaniu autora omawianego eseju o 
postmodernistycznej sztuce filmowej, i- 
lustrują po prostu proces dekonstrukcji 
świata. Dlatego też w postmoderniźmie 
możliwe są wszystkie teksty z wyjątkiem 
tekstów jednoznacznych, te bowiem za- 
przeczałyby z natury rzeczy postmoder- 
nizmowi jako kierunkowi otwartemu na 
wszystkie idee z wyjątkiem idei o charak- 
terze fundamentalistycznym, sprzecz- 
nych z jego istotą. Tym bowiem, co defi- 
niuje postmodernistę najgłębiej, jest brak 
jednoznacznych odpowiedzi na posta- 
wione pytania. 

W podobnej sytuacji znajduje się kry- 
tyk lub interpretator postmodernizmu i 
dlatego też za wszelką cenę "chce on wy- 
kroczyć poza spójne systemy, jakie na- 
rzucały mu jeszcze niedawno metody 
marksistowskie, strukturalne, psychologi- 
zujące i semiotyczne” - powiada Miczka. 
Jego naturalnymi sprzymierzeńcami i 
mistrzami stają się więc Ihab Hassan i 
Jacques Derrida oraz nowi hermeneuci, 
którzy przekonani o nieprzejrzystości 
świata i języka odnoszą się - podobnie 
jak autor eseju O grach intertekstualnych w 
kinie współczesnym z nieufnością do możli- 
wości ostatecznego poznania zjawisk. 

Krocząc śladami tej kapryśnej, inteli- 
gentnej i wywracającej wszystko na nice 

postkrytyki domagającej się tego, by w 
odpowiedziach jej twórców dominowały 
zakłócenia, sprzeczności. paradoksy a 
nawet paralogia Tadeusza Miczka, wbrew 
podobnym kontrowersjom, które świado- 
mie wprowadza do swojego tekstu 
o postmodernizmie, buduje logicznie 
spójny. bardzo interesujący, obraz post- 
modernistycznej sztuki filmowej i sztuki 
pisarskiej, demaskującej za pośred- 
nictwem intertekstualnych gier i zabaw a- 
gonalny - zdaniem autora książki - stan 
cywilizacji i kultury współczesnej. 

W eseju Miczki poświęconym w zasa- 
dzie filmowi nie brak również odwołań 
do literatury pięknej. Tu autor jednak 
popada w pewną jednostronność przece- 
niając "otwartość" systemową postmo- 
dernizmu, w którym jakby brak było "da- 
jacej się wyraźnie określić poetyki”. 
Wszakże postmodernizm już na naszych 
oczach staje się stopniowo nową klasyką 
z wypracowanym i zamkniętym literackim 
kanonem estetycznym. Wbrew bowiem 
temu, co pisze Miczka, posiada on wyraź- 
nie dający się określić zasób konwencji i 
siu generis zmanierowania wyrażającego 
się w upodobaniu do rozmaitych określo- 
nych motywów i technik, takich jak np. 
motyw zwierciadła, podróży bez celu i 
przeznaczenia, duplikacji i multiplikacji 
zjawisk itp.. o czym już wspomniałam 
przy omawianiu książki Barana. 

Nie zmienia to postaci rzeczy, iż w 
bogatym myślowo eseju Tadeusza Miczki, 
w skutek emocjonalnego zaangażowania 
się jego autora w postmodernizm, wynik- 
łego z potrzeby nieograniczonej wolności 
i głębokiej awersji do wszelkich form i- 
deologizowania i formalizownia literatury 
(ze strukturalizmem włącznie) problem 
postodernizmu nie rozmywa się tak jak u 
Barana wśród tysięcznych sobie podob- 
nych szczegółów, ale wyłania się przed 
nami jako rzecz nowa w swym ogólnym 
kształcie i inspirująca sceptycznego i 
wątpiącego ducha intelektualisty do no- 
wych poszukiwań. 

Halina Janaszek-lvanickowa, Warszawa 


