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Można chyba zaryzykować stwierdzenie, że Szach) Herberta nie /navi4 
Ц  w grupie najważniejszych utworów poety. Prawdopodobnie wiersz ten 

nie będzie tekstem często umieszczanym w kolejnych wyborach poezji 
autora Pana Cogito. Nie są bowiem Szacky utworem o szczególną ule 

wyrazu, » którym autor zaskakuje odbiorcę swocm kunsztem i śmiałością 

poetyckich rozwiązań czy oryginalnością filozoficznych propozycji Nie jest 
to wiersz, w którym poeta stosuje szczególnie wysublimowane środki 
stylistyczne, czy choćby ujmuje finezyjną ironią (jakkolwiek ironu odgrywa 

tu ważną rolę) Intrygujące jest jednak to, zr twórca lak bardzo przywiązany 

do tradycji, tematycznie poruszający uę przewazme w siene kultury wysokiej, 
uchodzący w potocznym odbiorze i opinii widu czytelników za pisarza, 
którego poetycki świat zapełniają raczej dzieła sztuki, a me najnowsze 

produkty techniki, dość niespodziewanie podejmuje problem często pomijany 

przez humanistów, unikających odpowiedzi na trudne, fundamentalne wręcz 

pytania, jakie oawia przed człowiekiem oszałamiający swym tempem 1 skalą 

nowości rozwój nauk przyrodniczych oraz nowych, ekspansywnych technologu 

Herbert uchodzi za twórcę bardziej aekawego sztuki 1 literatury mz »wiata 

współczesnego*, szczególnie zaś tych jego f ra g m e n tó w , które wychylają ц  

ku przyszłości 1 agresywnie przebudowują ustalony w tradycji humanistycznej 
kulturowy ład I z tych chociażby powodów wiersz zasługuje na uwajpę 

Szeroko komentowany w środkach masowego przekazu pojedynek sza-
chowego mistrza świata, Gamcgo Kasparowa t najnowszym produktem



kooccmu IBM, komputerem n azw an y m  Deep Blue, najwyraźniej za in trygow ał 

poetę. Poświęcił temu zdarzeniu wiersz me tylko dlatego, aby zadrw K  

z medialnego zamieszania wokół pojedynku. Zainteresował poetę próbie® 

i pytanie, co tak naprawdę ważnego dla ludzkości i dla jej kulturowego 

dorobku wydarzyło się w 1997 r. za oceanem Ciekawe rezuhaty może dać 

zatem próba przyjrzenia aę postawie poety -  uchodzącego ше bez p o w o d u  

za klasyka1 i humanistę -  wobec nowego wyzwania, jalum jest ch o c iażb y  

postęp technologii informatycznej i rozwój dziedziny nazywanej ..sztuczna 

inteligencją". Autor wiersza, aby wyrazie swoją diagnozę dotyczącą skutków 

daałań człowieka rzucającego wyzwanie naturze i kulturze, nie m u sia ł 

stwarzać fikcyjnego modelu rzeczywistości Nie budował fa n ta s ty c z n e j 

historii. Rzeczywistość dała mu do ręki gotowy temat To, co było do tej 

pory efektem pomysłowości twórców literatury określanej często, choć n* 

zawsze słusznie, mianem fantastyki naukowej, stało się faktem, który 

dokonał się w obecności milionów czytelników, słuchaczy i widzów.

1. Wiersz opowiada, po raz kolejny w tworczości poety, o p rzy g o d a ch  

człowieka rozumnego, ufającego swojemu umysłowi, lecz niemal co chwila 

przekonującego się o mewy starczał n o ś a  rozumu Przemawiający w u tw o rae  

do odbiorcy komentator szachowej rozgrywki przyjmuje optykę w y k az u jąc ą  

d u z e  pokrewieństw« z postawą bohatera znanego doskonale z cyklu wiem* 

poświęconych przygodom intelektualnym Pana Cogito Człowiek myśląc* 

spotyka na swej drodze zadziwiające zjawisko -  komputer, maszynę nazywaną 

również mózgiem elektronowym, która ma stoczyć pojedynek przy sz a c h o w -

nicy z reprezentantem rodzaju ludzkiego - szachowym mistrzem świata Po 

niespodziewanie przegranej panu traktuje j ą  jak zarozumiałego p ro s ta k a , 

cały pojedynek zaś wydaje się być dla mego nieporozumieniem, w y d arzen iem  

absurdalnym. Dumnemu człowiekowi obdarzonemu rozumem pozostaje 

tylko ironia i drwina. Przeciwstawia się w ten sposob kłopotliwemu kon-

kurentowi, gdy z tylko człowiek może być istotą myślącą, a  więc w szczególny 
sposob uprzywilejowaną

Część pierwszą utworu stanowi czytelny komunikat oznajmiający o wyniku 

przegranej przez człowieka partu szachów Jest ona utrzymana w poety« 

umiarkowanie zmeuforyzowanej, a nawet aęśoowo sparodiowanej informacji 

agencyjnej, wykorzystywanej w serwisach informacyjnych „oczekiwany /  * 

wielkim napięciu /  turniej człowieka J...J /  i  potworem maszyny / (...] / skończył 

się zwycięstwem i smoka". Kolejna część ma juz charakter typowego- 

odautorskiego komentarza, jest rozwinięciem problemu zawartego w komu*
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oikaae rozpoczynającym wiersz. Refleks;* poety początkowo dotyczy ak-

tualnego stanu rzeczy, jest diagnozą problemu: „nuworysz Deep 

Blue /  rozpycha się po polach j uszytych z płaszcza arlekina ' W dalszej 

części komentator -  w raczej pesymistycznym, choć ciągle jeszcze ironicznym 

tonie -  wypowiada najważniejsze, kluczowe wręcz dla całego tekstu stwier-

dzenie „tak więc / królewska gra / przechodzi pod władzę /  automatów ” 

Wiersz kończy zaś przesłanie, które ma charakter nieco zaskakującej 

puenty, wskazówki odautorskiej, zachęty do podjęcia wyprawy do wyobraźni 

Końcowa wypowiedź wolna jest już od ekmentu ironii We fragmencie tym 

przemawia nie poirytowany komentator, mędrzec czy filozof, lecz przede 

wszystkim artysta, poeta. Wędrówka do wyobraźni ma przynieść szanię na 

otwarae zamkniętej dla człowieka przestrzeni, jej wymiaru kulturowego, 

filozoficznego oraz egzystencjalnego To propozycja innego spojrzenia na 

s»eb»e, może nawet -  trudno to przeocz jednoznacznie wykluczyć -  zrede- 

finiowania człowieczeństwa Końcowe stwierdzenie otwiera rowmez nową, 

szeroką i kuszącą swym wieloznacznym charakterem przestrzeń interpretacyjną

2. Co ciekawe, w pierwszej części wiersza obydwaj gracze są przewrotnie 

skarykaturyzowani: żądny pokonania przeciwnika człowiek, mający cechy 

mordercy („znak szczególny nóż w zębach") oraz komputer, określony 

mianem smoka, wyniesiony drwiąco do rangi bóstwa (..znak szczególny 

olimpijski spokój"). Jak powszechnie wiadomo, opanowanie szachisty to już 

przysłowiowa, wręcz „klasyczna", racjonalna postawa, potwierdzająca п уш ек  

intelektu nad namiętnościami gracza Tu jednak olimpijski spokoj maszyny 

zostaje wykpiony, gdyż partner gry jest partnerem nieludzkim, niczego nie 

doznającym Komputer jest na typowo ..boski*' sposób uodporniony na 

ludzkie słabości (np emocje, możliwość obserwowania reakcji przeciwnika, 

zachowania irracjonalne, intuicyjne itp.). Nie jest więc dla Herbertowtkiego 

komentatora pełnoprawnym graczem*.

Komputer, nazywany pogardliwie w wierszu maszyną, me stacza ze sobą 

dramatyczne] walki, aby zawładnąć emocjami za pomocą intelektu Jew 

jedynie bezdusznym automatem, me ma mowy o jego duchowym wymiarze

Człowiek z nożem w zębach jest zaś ukazany jako mcmalae barbarzyńca, 

daje się ponieść emocjom, instynktowi walki, ukga impulsowi wspotzawod- 

aictwa, chce pokonać pr/eawnika. jest graczem hazardnstą. zarozumiałym 

niewolnikiem rywalizacji gotowym grać o wszystko Jest jednak również
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a może przede wszystkim, „mordercą", próbującym zgładzić kłopotliwi0 

konkurenta w pojedynku o prymat rozumności. Deep Blue w jedny® 

г  artykułów prasowych, jakie ukazały się po rozegranej w Nowym Jo rku  

partii, został żartobliwie nazwany mało pobudzającą wyobraźnię szafą Ta 

„szafa” podsunęła jednak ironizującemu poecie pomysł, aby określić #  

zaszczytnym mianem potwora, posiadającego zdolność zachowania w czas* 

partii szachów olimpijskiego spokoju. W ten sposób sięgający często p° 

motywy i odniesienia antyczne poeta dokonał przewrotnego „przebostwienia" 

maszyny*. W wierszu Szachy człowiek, przekonany o swojej in telektualnej 

doskonałości, przystępuje do walki z krzemową inteligencją, reprezentującą 

wymiar pozaludzki Przegrywa jednak ten pojedynek, zostaje upokorzony*. 

Komentator zdarzenia, Herbertowrski człowiek myślący, przyjmuje optykę 

pokonanego gracza, drwi z „bóstwa z tworzyw sztucznych", jabttn jest dla 

mego kłopotliwy rywal Ironia jest jednak w tym wypadku raczej kamuflażem, 

mającym ukryć gorycz przegranej Komentator szachów«] partu próbuje 

zneutralizować w ten sposób ekspansywność kontrkandydata w drodze na 

podium, próbuje obniżyć rangę pojedynku, ośmieszyć rywala Deprecjonując 

kandydata na bóstwo, człowiek myślący przykłada boską miarę do siebte 

samego Chce być najwyzszą, tzn. rozumną istotą.

Po pełnym ironii „przebóstwieniu" komputera zostaje on w dałszej 

części wiersza ukształtowany na miarę ludzką, poddany personifikacji 

Zyskuje duzo więcej dynamizmu, ożywa (..rozpycha się po polach uszytych 

г płaszcza arlekina”). Dokonane w dalszej części wiersza porównanie 

komputera do człowieka jest nie tylko typowym poetyckim chwytem, leci 

także nieomal wyrazem pragnienia człowieka, aby stworzyć maszynę 

swój obraz i podobieństwo Ta specyficzna bliskość człowieka i maszyn!> 

związana jest również z paradoksem, w jaki wikła się twórca komputera 

paradoksem, który polega na niemożności przekroczenia człowieczej niedo-

skonałość. „przerzucaniu" jej w maszynę Komputer łatwo upersonifikować 

chociażby г tego pow'odu, ze jest (jak pisze poeta) .jufaszerowany" 

programami stworzonymi przez ludzi To człowiek próbuje kształtować 

komputer na swój obraz i podobieństwo Taki sam, choć przewrotny, chwyt
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«osuje poeta, aby zakpić z przeciwnika. W wierszu poruszony zostaje 

również, choć zdecydowanie na dalszym plank, problem niewystarczałnośa 

ludzkiego umysłu i jałow-ośa twórcze} człowieka chcącego przekroczyć 

własne człowieczeństwo Jego wysdki zmierzające do złamania praw natury 

1 reguł gry, jakie ustanawia świat, ocenia poeta z wyraźną drwiną i dezap-

robatą. Człowiek skonfrontowany z reprezentantem wymiaru ponad ludzkiego 

Bte potrafi zaakceptować swoidi ograntczen Kjed> jest zagrozony postanawia 

unicestwić konkurenta, czyhając aę na mego ,л nożem w zębach”.

W wierszu widoczna jest także posuwa krytyczna wobec gotowości 

odrzucenia przez entuzjastów nowej ery technologicznej swej wolności, 

godności i człowieczeństwa w urnę innowacji Sprzeciwia aę poeta zachwianiu 

hierarchii wart osa w mię kontynuacji wyścigu x naturą Sprzeciwia saę 

wreszcie absurdalnemu zjawisku kształtowania ludzi i dorobku ludzkiego na 

obraz i podobieństwo technologu, zawłaszczania kształtowaniu sfery kultury 

przez automaty.

3.
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Centralne miejsce w świeac przedstawionym utworu zajmują jednak 

czachy, które w wierszu Herberta pełnią wiełoaipektową funkcję Narwa 

gry królewskiej umiejscowiona samodzidme w tytule utworu porwała na 

interpretację tekstu uwzględniającą widoznacznoić tego określenia Szachy 

symbolizują model rzeczywistości odzwierciedlający światopogląd klasyka. 

4  elementem kultury i tradycji humanistycznej, wreszcie jako gra 

funkcję motywu dynamicznego, organizującego świat przedstawiony utworu 

Gra królewska staje się w wierszu również wyrazem tożsamości człowieka 

)tko istoty rozumnej, człowieka myślącego, dla którego umysł (rozum, 

intelekt) jest niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym podporządkowanie 

całej przyrody W efekcie przegranej partu model świau przewidywalnego, 

uporządkowanego, opanowanego traci twoją rangę, swoją atrakcyjność 

poznawcza i przydatność, przestaje być wiarygodny Dnejc się tak, paradok-

salnie, dzięki konfrontacji z idealnym, skrajnie racjonalnym, jak określa to 
teoria gier, partnerem rozgrywki

świat szachowy -  wyraźnie przeoez Miski pocoe -  to rzeczywistość 

newtonowska Ale w minionym duleau wzrosło przeocz kem



kurcncyjnego moddu świata jako obszaru gry -  moddu gry w kosa 

Ten model rzeczywistości symbolizuje chaos, zachwianie porządku kul* 

iurowego, dowolność i przypadkowość Jest zaprzeczeniem porządku i ro-

zumnej harmonii świata, symbolizowanego przez królewską grę Klasy* 

zaś -  tak jak czym to komentator przegranego pojedynku -  pr/ca»' 

stawia się przypadkowości i chaosowi, szuka ładu, opowiadając aę ** 

kulturą i człowiekiem, za światem na ludzką miarę* Model szachowy tak 

bliski klasykowi tract więc swą dominującą pozycję. Komputer wprowa-

dza, według humanisty. Herbcnowskiego komentatora, chaos, burzy usta-

loną hierarchię wartości To. co „wysokie1’, zostaje zawłaszczone pne* 
,,nukje’\

Na pierwszy plan warstwy znaczeniowej tekstu wysuwa się zatem motyw 

utraconego ideału Ideałem tym wydaje się być doskonały model świat* 

szachowego, przyjaznego rozumnemu człowiekowi, rządzącego aę przejrzystym i 

regułami, będącego realizacją rozumnej harmonii i ładu Uprzywilejowana 

pozycja człowieka jako istoty rozumnej została zachwiana, zaś szachy 

jako adekwatny model rzeczywistości, jako klucz do świata straciły swojł 
przydatność

Przywołując zakorzenioną w tradycji nazwę gry. poeta wykorzystuje Jł- 

aby metaforycznie ukazać jeszcze jeden wymiar problemu swoistej rywaiiz*3l 

człowieka z maszyną. Gra królewska zawłaszczona przez automaty oznace* 

dla człowieka perspektywę utraty władzy, prymatu, możliwości s p r a w o w a n i *  

niepodzielnej kontroli nad światem Człowiek zostaje p o d p o r z ą d k o w a n y  

wytworom współczesnej technologu, uzalezniony od maszyny Eksperymentuj^ 

ze sztuczną inteligencją, rozpoczyna ryzykowny wyścig z naturą, w wynik*1 

którego może w przyszłości zostać zachwiana jego pozycja lidera P o je d y n e k  

szachowy, opisany i skomentowany w wierszu, zyskuje więc wymi*»
o władzę

4. Diagnoza, postawiona w wierszu przez Herbertowskiego k o m e n ta to r* , 

sprowadza aę do wniosku, u Deep Blue schwytał w pułapkę ludzką dumę. 

ludzki umysł i poczucie wyjątkowości. Najważniejszą figurą sz ac h o w ą , 

będącą w dyspozycji człowieka, która została zamalowana w przegranej 

partu szachów, jest umysł Człowiek doprowadził do etapu gry, *  kiór«3 

jego Kroi zostaje schwytany w pułapkę Musi teraz wykonać roszadę 

I akim kontr posunięciem w wierszu j e « ,  d o ść  typowe dla k la s y k a h u m a ru tO -  

wprowadzeme komputera -  przeciwnika, barbarzyńcy i konkurenta -  w V°~ 

rządek kultury, aby wykazać niemal całkowitą nteprrytta wal note maszyny

* Por d r n u ib )  R P Г* /Ш  kttoľftvsm. W t n a »  I ł 4



do wymiaru ludzkiego doświadczenia Czy ten chwyt ma oznaczać zwycięstwo 

tradycji, czy leż jej przegrani0 Przede wszystkim służy ośmieszeniu zuchwałego 

Prostaka, który wkracza na zastrzezony obszar. Ma pokazać meprzynawainoćc 

»gresywnej nowości i tradycji, może również efektowne] sztuczki i wielkie;

sztuki.

Komputer przebierany przez poetę w różne wielobarwne stroje („smoka", 

..arlekina", barbarzyńcy wyrażającego radość z unicestwienia przeciwnika, 

„demona”) staje się karykaturą wyobrażeń przeszłości Chwyt ten może 

również stanowić próbę oswojenia nowośa, jej asymilacji. W галс niepo-

wodzenia pozostaje ironia, drwina, szyderstwo, ośmieszenie konkurenta 

Klasy к-humanista próbuje w ten sposób zneutralizować problem

Można zaryzykować stwierdzenie, i i  w warstwie językowej wiersza dzieje 

się niemalże to samo, co w sferze znaczeniowej tekstu Efektownie broniąca 

nazwa komputera Deep Blue, zostaje wprowadzona w świat języka 

poetyckiego, języka poet у-klasyka, stale wręcz przywołującego porządek 

Uadycji i przez jej pryzmat dokonującego diagnozy wspokze&nośo Nazwa 

komputera prezentuje się w środowisku językowym klasyka dość kontra-

stowo. dla widu odbiorców może sprawiać wrażenie ekmentu wyraźnie 

tntagonistycznego, wprowadzającego dysonans, wręcz stylistycznego zgrzy-

tu. Pojedynek komputera i człowieka jest przez poirytowanego komentatora 

traktowany również jako nieporozumienie, dysonans kulturowy i cywiliza-

cyjny

Dynamika i żywiołowość języka charakterystycznego dla komunikatu 

Prasowego lub innych środków masowego przekazu, które] ц  obecne 

w początkowym fragmencie tekstu, zostaje sparodiowana, ale i ujarzmiona 

przez wyważony, oszczędny, stabilny sposób wyrażania myśli w dalszej 

części utworu Nowość zostaje skonfrontowana z tradycją u t w  w warstwie 

językowej i stylistycznej

5.
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Metafora mówiąca ironicznie o ..poematach dojrzałych w ogrodach 

Andaluzji**, które me pomogły człowiekowi, i które w obliczu jego klęski 

już na nic nie mogą się przydać, potwierdza znaczenie szachów jako 

ekmentu tradycji i kultury wysokiej Poza obecnym w mej echem relacji



człowiek natury -  człowiek kultury, fragment ten przywołuje ważny aspek t 

historii kultury europejskiej, historii szachów, pochodzenia gry i dziejów  

upowszechnienia jej w nowożytne] Europie. Do Europy wprowadzili szachy 

Arabowie. Pierwszymi szachowymi „przyczółkami" były Hiszpania i SycyU* 

Pierwszy zapisaną wiadomość o grze zawiera tzw testament kauloński 
W Hiszpanii powstało również największe i najbardziej wartościowe do«*5
0 grach i szachach napisane w języku europejskim przez autorów średnio-
wiecznych -  imponujący rękopis z początku XIII w., napisany po hiszpańsku 

na zlecenie i pod osobistym nadzorem króla kastylijskiego, Alfonsa X Mąd-
rego Mowa o AJifdze o szachach, grach w kości i grach laNicowyck, 

nazywanej manuskryptem Alfonsa Mądrego. Dzieło to stanowi ważo* 

ogniwo łączące arabską i europejską literaturę szachowa Elementem arabskiej 
kultury na ziemiach hiszpańskich są również ogrody pałacowe, które mogły 

posłużyć poecie jako znaczący składnik metafory odsyłającej czytelnika do 

tradycji kulturowej szachów Poprzez tę metaforę poeta przywołuje te* 

obraz utraconego ideału, harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody, 
człowieka żyjącego w sferze natury i kultury, przeciwstawia komputerów« 

najdoskonalsze osiągnięcia ludzkiego umysłu, znakomite wytwory ludzkiego 

intelektu, dzieła powstałe w sposób naturalny, „czysto" ludzki, me wspierał* 

technologią, szczególnie zaś techniką próbującą, zdaniem komentator* 

rozgrywki, nieudolnie imitować działanie rozumu
Wielu szachistów, entuzjastów gry. o d  stuleci traktuje szachy j*ko 

swoiste dzieło sztuki. Śledzenie i analizowane partii, ich wariantów -  partu 

Pozyc y)°ej )*ko wzoru logiki i precyzji myślenia, partii k o m b in a cy jn y ch  

albo samych kombinacji -  jest wyrafinowanym, złozonym i dynamiczny® 

procesem dającym uczestnikowi i obserwatorowi gry satysfakcję i duchowa 

przyjemność porównywalną z walorami kontemplacji dzieła sztuki. Parti* 

szachów może posiadać walory estetyczne Szachy -  jak twierdzą e n t u z j * »

1 historycy gry mają swoje klasyczne piękno Mogą być zatem postrzeg*** 

i określane jako pełne napięcia i finezji procesy o dynamice i skali wTaże® 

porównywalnych z walorami dzieła sztuki Komputer Deep Blue jest więc 

ukazany jako profan odzierający sztukę szachowy z jej piękna P»ru* 

szachów rozgrywana z udziakm komputera jest tylko pokazem oszałamiaj**-'*? 
tprawności i skuteczności

Nazwanie komputera ..nuworyszem rozpychającym się po polach uszyty** 

z płaszcza arlekina dotyczy szerszego wymiaru zjawiska ekspansji nowych 

technologii na tereny zastrzezone dla humanistyki Nowa technolog»* 

brutalnie wkracza w zarezerwowane dla człowieka obszary i wypiera utrw aiooe 

w tradycji elementy kultury Komputer, zajmując miejsce arlekina postać 

kotnedu deiľarte, tuje się podziwianym przez widzów tpryaarzcm, nieudolnie 

udaje mądrzejszego, niż jest w rzeczywistości



6 . Wiersz Herberta można interpretować jako diagnozę wspołczesnosc 

dokonywaną pod presją nowych zjawisk kulturowych. Poeta próbuje zde-

cydowanie bronić sfery wyżaej kultury. Komputer, tako c*ę*ć techno-

logu, wytwór techniki, traktowany jest przez Herbertowskiego komen-

tatora jako najwyżej kiepskie odbicie sfery wyższej', w tym -  co najważ-

niejsze -  ludzkiego umysłu. Nazywa komputer pogardliwie „maszyna", 

.Automatem", „drwiącym ignorantem”. Dla niego szachy do sfery

kultury wysokiej, stanowią istotną część kulturowego dziedzictwa człowie-

ka Kulturze wysokiej zostaje zatem w wierszu przeciwstawiona kultura 

niska, humanizmowi -  technologia, kulturze ««chodu -  agresywna kul-

tura zachodu, uadycji -  współczesność, wychylająca się w przyszłość 

Człowiek-szachista ukazany jest zaś w wierszu jako gracz grający ze 

swoim człowieczeństwa. Przy szachownicy umieszczonej w świeoe przed-

stawionym utworu trwa więc wiek szachowych partu Szachy zyskują 

zatem w wierszu rangę symbolu odwiecznej konfrontacji, w jakiej uczest-

niczy człowiek jako partner w gne ze światem. Gra ta rozgrywa się 
w wielu wymiarach egzystencji.

Poeta odnotowuje zatem w swoim wierszu koniec pewnego etapu w dzie-

jach królewskiej gry, będącego również końcem określonej ery w <łwj»*-h 
kultury oraz w dziejach człowieczeństwa

7.
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Człowiek jest ukazany w wierszu jako pokonany i upokorzony wy-

gnaniec, wyparty z szachownicy, z przestrzeni kulturowej, w ktorej И/му) 

niepodzielnie panował* Jego najskuteczniejsza bron - umysł, najbardziej 

złażona i tajemnicza struktura w kosmosie, która daje mu р у д и у  wy-

jątkowości i pozwala uznać się za najwyzszą istotę, wręcz równą bóstwu. 

w starciu z obcą, nowa strukturą, posiadającą zbłizone, choć zwielok-

rotnione c/ęsciowo możliwości, okazuje się nieskuteczny Trzeba więc.
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być może, podjąć wysiłek przcdefimowama władnego człowieczeństwa, sięgną 

po wyobraźnię zlekceważoną i porzuconą gdzieś w drodze ku doskonałości

W wierszu jest doskonale widoczny nasycony kanezjansium duchem odruch 

niechęci humanisty wobec prób sprowadzenia umysłu do mechanizmu Umysł 

ma być, według poety, wyłączony spod władzy jakiegokolwiek mechanizmu 

Jest niemal boskim elementem, pierwiastkiem niematerialnym Paradoksalnie 

gracz idealnie racjonalny, jakim jest przeocz komputer, zostaje jednoznacznie 

określony jako partner nie-ludzki, chooaz naśladuje właściwości umysłu 

Komputer, mózg elektronowy, jest dla komentatora szachowej rozgrywki 

karykaturą umysłu, pierwiastka niemal boskiego. Jednak ten niedoskonały 

wytwór techniki w pewnym aspekcie działania okazuje się konkurentem, 

którego me sposób ignorować Przywoływany już J. David Bolter zauważa, że 

,,elektroniczny komputer cyfrowy po części przezwyaężył zastrzrzema co do 

matenalnośa umysłu Analogia ta jest coraz bardziej kusząca, gdyż wiadomo, 

że sam mózg składa się z elektrycznie pobudliwych komórek***. Jednak dla 

autora wiersza jest ona wyraźnie odpychająca. Poeta nie może zgodzić się m  

opisywanie ludzkiego iraysłu w kategoriach mechanist ycznych W tym miejscu 

warto przypomnieć przewrotne podniesienie komputera do rangi bóstwa, które 

można interpretować również jako wyraz niezgody poety na utożsamianą 

z mechanist ycznym wręcz racjonalizmem wizję świata bez pierwiastka bosk oso

-  elementu niematerialnego Dla skrajnie racjonalnego entuzjasty nowej ery nie 

ma miejsca na tajemnicę Nawet porządne demony zostają zastąpione przez 

maszyny

Skoro człowieczeństwo, na wzór oświeceniowej tradycji, zostaje przez 

poetę zrównane z umysłem, zaś wynik pojedynku szachowego zrównuje 

(przynajmniej częściowo) umysł z komputerem, to w takim razie z komputerem 

zrównany może zostać.. człowiek Taka perspektywa, nawet w ograniczonym 

zakresie, dla klasyka-humanisty jest przeocz nie do przyjęoa Aby więc 

zachować swoją ludzką tożsamość, człowiek musi wyjść poza szachownicę, 

poza sferę czysto rozumową i poszukać wsparcia, którym ma okazać się 

wyobraźnia W ten sposob klasyk, racjonalista wykorzystujący ironię, 

zostaje zmuszony do porzucenia racjonalistycznego modelu człowieczeństw a 

i świata W zakończeniu utworu klasyk-humanista su  je przed niewygodną 

koniecznością zrewidowania światopoglądu, otwaroa się na nową perspektywę, 

być może rowrnez pozbycia się krępujących ograniczeń

N. Programiści, informatycy, entuzjaśo nowych technologu i nowych 

sposobów ich wykorzystania cenią przede wvzyttksn skuteczność Nazywa 

się ich nowymi utopistami, wskazując na jedną tytko cechę, która nic

• J O R o l l e r ,  i f  m , i  1



pozwala postawić ludzi ery informatycznej w jednym rzędzie z twórcami 

utopu dawnych epok. Jest to dążenie do skuteczności, maksymalne; efek-

tywności, szybkości, sprawności, wyeliminowania działań błędnych, nieefek-

tywnych. W nowym, utopijnym moddu rzeczywistości odrzucony zosune 

więc czynnik humanistyczny, dlatego podmiot wiersza przyjmuje postawę 

wyraźnie antyutopijną. Drażni go najbardziej obezwładniająca człowieka 

agresywna skuteczność, jaką prezentuje w szachowym pojedynku Deep 

Blue, której człowiek nie może efektywnie aę przeciwstawić

Człowiek skonfrontowany z komputerem, najnowszym osiągnięciem 

technologu, staje przed problemem nowej informatycznej utopu skuteczności, 

efektywności Staje naprzeciw technologicznego, wspokzesnego mitu wielkiej 

liczby (.J...] drwiący ignorant , nafaszerowany / wszystkimi otwarciami /  a- 

Ukami obroną(. Komputer dysponuje możliwością błyskawicznego 

analizowania ogromnej liczby kolejnych, możliwych ruchów »  oągu jednej 

sekundy (ok. 200 milionow). Człowiek może przeciwstawić komputerowi 

analizę jedynie trzech ru c h ó w  Dla poety me ma większego siła

widkiq liczby. Wielka, ale skończona, liczba możliwych wariantów szachowej 

rozgrywki, którą dysponował Deep Blue, pokonała nieskonczoną inwencję 

człowieka. Tajemnica szachów została dla poety rażąco zredukowana do 

wymiaru algorytmizacji. Chłodna i bezduszna kalkulacja, dokonywana 

г matematyczną precyzją analiza, uzyskały -  według Herbertowskiego 

komentatora -  zbyt duzą przewagę nad aspektem irracjonalnym Być może 

również dlatego potrzebny jest człowiekowi powrot do wyobraźni

9. Komputer nazywany konsekwentnie maszyną (choć me jest przeocz 

maszyną w tradycyjnym, dziewiętnastowiecznym rozumieniu), zostaje porow- 

nany w dalszej wiersza z demonami, reprezentuje nieokiełznany

żywioł zagrazający człowiekowi rozum nami Maszyna przewrotnie przywo-

ływana w tym zestawieniu przez poetę jest rowmez swoistą karykaturą 

demonow znanych doskonale z historii sztuki ery literatury, lecz zostaje 

rowmez przeciwstawiona umydowi, jako element obezwładniający intelekt 

Porównanie maszyny z demonem ma jednak rowmez dodatkowe urasadmrme. 

odsyłające czytelnika do niektórych ro zd z ia łó w  htstoru człowieka rozumnego 

Historia nauki 1 filozofii zna przypadki, gdy abstrakcyjne modele, będące 

efektem eksperymentu myślowego uczonych i filozofów, określane były 

mianem demonow, ze względu na cechy edkowsoe pozałudzkie, możliwości 

niemal ..kosmiczne" stworzonych elementów sprawczych (Takim tworem 

był np demon Maawella oraz demon Lapiaoca Cechy demoniczne miały 

rowmez stworzooe w okresie powojennym perwsae modele maszyn logicznych, 

maszyna Tunnga 1 maszyna von Neumanna, które zapoczątkowały przygodę 

człowieka z komputerem) Przywołanie demonów Goyi prowokuje do



dodatkowego komentarza, mogącego uzupełnić znaczenie tego, dość jasnego, 

zestawienia (maszyna -  demon), gdyż wiąże się ono szerzej z „h iszpańskim  

śladem”, obecnym w wierszu. Mieszkańcy Hiszpanii przeżyli dwukrotnie 

najazd barbarzyński ludów wysoko cywilizowanych. Najpierw A rabow ie 

zajęli na długo znaczne obszary Hiszpanii, wnosząc jednak wysoką kulturę. 

W' tym i szachy. W ek stuleci później Goya przezył n a j a m n - c 7b»nmw 

ojczyzny rozumnej filozofii, Francuzów. W wierszu poety opisującego 

przygody człowieka myślącego czytelnik ma do czynienia z kolqnym 

barbarzyńskim najazdem rozumu. Tym razem jest to technologiczna agresja 

z zachodu Cywilizowana Europa, jak dotąd obawiała się barbarzyńców  ze 

wschodu Bliski krewny Pana Cogito. komentator szachowej rozgrywki, 

prowadzi zatem znowu przewrotną grę z historią

10. Zarysowana w utworze dość wyraziście opozycja: człowiek-komputer 

ma jeszcze dodatkowy aspekt, o którym warto pamiętać, dokonując inter-

pretacji Pozycję konfrontacyjną wobec nieludzkiego partnera rozgrywki, 

poza pokonanym graczem, zajmuje przeocz również przemawiający w utworze 

podmiot, komentator opisanych wydarzeń Postawa komentatora szachowego 

pojedynku, drwiącego i ironizującego z przeciwnika, przypomina reakcję 

oświeconego mędrca, wTęcr filozofa, skonfrontowanego z głupcem Wystarczy 

przywołać choćby niektóre utwory I. Krasickiego, aby przypomnieć tobte 

dość przewrotny sposób, w jaki oświeceni filozofowie opisywali przygody 

mądrośa z prostotą t głupotą. W Herbertowsłuej wersji tej opozycji prostak, 

spryciarz-komputer dzięki bezczelności, tupetowi, cwaniactwu pokonuje 

filozofa, człowieka rozumnego Oświecony mędrzec, filozof, szachista ustępuje 

wobec oszałamiającej skuteczności i efektywności (chciałoby się powiedzieć 

iż ..mądry przedysputował, ale głupi pobił”) Pozostaje więc tylko ironia, 

która również me spełnia swojego zadania Nie można ugodzić ironią 

kogoś, kto me potrafi właściwie zinterpretować intencji iron ist у Komputer 

niczego przeocz nie doznaje Ostrze ironu może zatem zostać skierowane 

w stronę twórców Deep Blue i entuzjastów nowej ery informatycznej. 

w której komputer będzie skutecznie konkurował z człowiekiem, wypierając 

go z zajmowanych dotąd obszar o w działalnośo Jednak poeta przygotował 

dla czytelników niespodziankę Ironia zostaje rowmez skierowana (choć 

pośrednio i nie wprost) w przeświadczenia samego iromsty*•, przeciw 

skrajnie i jednoznacznie krytycznej posuwie oraz katastroficznej diagnozie, 

a zatem częściowo przynajmniej przeciw samemu nadawcy ironicznego
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komunikatu Ironia, któn pozostaje jedyną bronią pokonanego, uświadamia 

gorycz przegrane] Bezradny mędrzec zdaje sobie sprawę ze twojego za-

kłopotania nowością. Przegrana jest bowiem faktem Komentator szachowe; 

rozgrywki zdaje sobie z tego sprawę, choc próbuje, ironizując, zakamuflować 

tę świadomość. Przeocz jeśli Deep Blue jest faktycznie tylko szafą nafasze- 

rowaną programami, automatem, maszyną, to me ma powodu, aby człowiek 

poczuł się w jakikolwiek sposob zagrozony konkurencją Z czego więc 

wymka prłna obaw — choć maskowani starannie dystansem — reakcja 

komentatora przedstawionych wydarzeń? Dlaczego poeta pisze wiersz po-

święcony błahemu wydarzeniu, które tylko pozornie ma znaczenie dla 

ludzkości, a w istocie jest kolejnym medialnym zamieszaniem' Mozę przenik-

liwy obserwator współczesności, jakim jest autor Раяа Coguo, zauwazył 

w całej tq historii ważny dla człowieka problem

11. Poznawczemu entuzjazmowi i optymizmowi twórców nowej technologu 

przeciwstawia poeta daleko idący sceptycyan humanisty i artysty Nie choc 

zastanowić się możliwością spożytkowania nowych rozwiązań i tochnołogu 

Dość konsekwentnie utrzymuje an lagom « yczny porządek W  wierszu dominuje 

układ opozycyjny, nawet konfrontacyjny -  pojedynek Komputer me jen 

dla komentatora gry partnerem Jest raczę] kłopotliwym konkurentem, 

barbarzyńcą, intruzem, któremu oto udało щ  upokorzyć człowieka Szkoda, 

iz poeta nie dostrzega (lub może nie chce dostrzec) trzeocj drogi. Nie bierze 

pod uwagę innej perspektywy, wyłaniającej aę z tego asuwiena współpracy 

człowieka z komputerem, harmonijnego współistnienia kulturosfery i tech- 

nosfery. Choć w wierszu me ma o tym mowy, nie można wykluczyć, że 

proponowana w końcowych wersach wędrówka ku wyobraźni jest, być 

może, również wyrazem uświadomienia юЫе takiej możliwości Umysł 

człowieka stanowi dla poety najwyraźniej sferę najwazniej&zą, której me 

chce nikomu „uzyczać". Nie godzi się na i grame tożsamością człowieka 

u progu ery informatycznej, ery wyraźnie barbarzyńskiej Daje o «obie znać 

w wierszu (ypowa dla klasyka-humanistу obawa przed światem stech-

nicyzowanym. zdehumantzowanym, przed możliwością częściowego choćby 

zrealizowania inform at yerno-technologicznej utopu

Podmiot liryczny wierna stoi zatem na roadroiu, pomiędzy sferą nauki, 

techniki a tradycyjnie definiowanym humanizmem, przed wyrwaniem, jakie 

stawia humaniście technika Ma jednak kłopoty z asymilacją nowych alei. 

postaw, nowego sposobu rozumienia człowwcaeńewa, now«} hierarcha wartoś-

ci Z niechęcią otwiera aę na perspektyw ę zaakceptowania komputera jako 

partnera człowieka, narzędzia mogącego zwiełokrotmć możliwości ludzkiego 

intelektu Skon trast owany w wierszu zostaje ideał skuteczności z ideałem 

wartości, deal technologu wspieranej naukami ścisłymi i humanistyki.



12.

[ -] trieb» ru nemo rozpocząć 

» p lro » t(  do «yobrum

Komputer je« dla poety tylko naśladowcą, imitatorcm, odtwórcą 

W jego aktywności me ma elementu twórczego. Konstruktorzy super 

komputera stworzyli nędzną kopię ludzkich umiejętności Wyobraźnia 

wydaje się dla poety niezbędnym dla tworczego myślenia dementem wspo-

magającym rozumowanie. Jeśli zatem, w wyniku rozegrania partii szachów 

pomiędzy komputerem a człowiekiem, ludzki uczestnik gry dowiedział s* 

czegoś o sobie, to -  według komentatora rozgrywki -  ową cenną informacją 

jest chyba uświadomienie sobie tego, ii wyobraźnia może okazać się 

elementem stanowiącym o istocie człowieczeństwa Dlatego „trzeba na nowo 

rozpocząć , wędrówkę do wyobraźni", która wspomaga ňn»l*mr intelektu 

Przywoływana w końcowym fragmencie wiersza wyobraźnia pozwala 

zakłopotanemu nieco człowiekowi rozumnemu umocnić i na nowo zdefiniować 

swoje człowieczeństwo Człowiek ma być przede wszystkim istotą twórczą 

Należy pamiętać, iż autor Pana Cogito korzysta również w swej twórczości 

z bogatych zasobów mowy potocznej, sięga po zakorzenione w języku 

potocznym frazeologizmy, aby — ukazując ich wieloznaczność -  wykorzystać 

je poetycko. Nie można odrzuac zatem i takiej możliwości, iż formułując 

końcowe stwierdzenie, zastosował podobną strategię Może poeta proponuje 

przewrotnie człowiekowi, ludzkości, cywilizacji podjęcie wyprawy ku wyobraźni 

zamiast przysłowiowego pójścia po rozum do głowy W ten sposób po rai 

kolejny zaakcentowana zostałaby organizująca problematykę utworu opozycja 

rozumność -  wyobraźnia Przeciwstawienie wyobraźni rozumowi można b) 

interpretować przeocz jako kolejną wersję starcia sfery czysto rozumowej 

i pozarozumowej, mógłby więc wiersz stanowić nowoczesną realizację 
konfrontacji postaw romantycznej i klasycznej

Brak ironu w końcowej częśo utworu oznacza, być moze. rezygnację 

z postawy poety wojującego z nowością na rzect optyki uczestnika dziwnych.

ważnych dla ludzkości wydarzeń, człowieka próbującego sprostać nowemu 

wyzwaniu Daje o *ob»e znać w końcowym fragmencie tekstu zawahanie, 

a moze nawet zwątpienie w celowość i zasadność oburzenia, sprzeciwu, 

potrzeba zrewidowania postawy bezkompromisowej 1 chyba ten kierunek 

interpretacji można uznać za najciekawszy. Pojedynek, jaki toczy poeta, 

artysta i humanista z nowym wyzwaniem, pozostaje jednak nierozstrzygnięty 

Komentator przegrane) partu odbywa więc drogę od umysłu, rozumu

i myslenia ku wyobraźni, od ironu ku zrozumieniu potrzeby poważnego, 

bardziej tolerancyjnego zastanowienia się nad problemem, od drwiącego 

sceptycyzmu i niechęci ku postawie uznającej znaczenie porażki Ten. który 

wydaje się wiedzieć i ironicznie komentuje opisywane zdarzenia, staje s*ę
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w z a k o ń c z e n iu  wierna tym, który pyta, poszukuje, próbuje odnaleźć 

Porządek i ład Zastanawia aę nad rzeczywistym znaczenian tego, co 

zd a rz y ło  się człowiekowi rozumnemu.

Jmotk LďvmOa

THE CLASSIC POET. THE HONY AND THE COM P t ТЕЛ


