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And God scattered them –
through the cities of Medes, beside the waters of Babylon (...)
and God looked and saw the Hebrews,
citizens of the great cities,
talking Hebrew in every language under the sun.
Charles Reznikoﬀ1
Jestem... czymś w rodzaju marana francuskiej kultury katolickiej.
Jacques Derrida, Circonfession2
Nie jest to ani miejsce, ani moment – jest za późno – na budzenie
wojen etymologii, ani też, co mnie tak często mogło kusić, wszystkich zjaw [fantômes], które kłębią się za kulisami tego „alchemicznego teatru” (...). Duch, który czuwa, powracając w zjawie, zrobi
wszystko pozostałe. Poprzez płomień lub popioły, ale jako całkiem
inny, nieuchronnie.
Derrida, O duchu

To żaden sekret, że lwia część pism Derridy kręci się właśnie wokół
sekretu. „To żaden sekret”: w ten zresztą sposób można by podsumować Derridiańską naukę o sekrecie, która oscyluje wokół tego,
co rzekomo tajne i poufne tak znacząco i intensywnie, że w końcu
wszystko zdradza, choć nigdy nie czyni tego wprost. Lekcji o tym,
jak unikać mówienia otwarcie (a jednocześnie powiedzieć wszystko), udziela esej Comment ne pas parler: Dénégations z tomu Psyche.
Inventions de l’autre z roku 1987. Swobodnie łącząc wątki psychoanalityczne z tematem teologii negatywnej, Derrida mówi o sekrecie
w terminach Freudowskiej denegacji (Verneinung): zaprzeczania,
które jest jednocześnie od-przeczaniem, czyli pośrednią asercją treści, od jakiej pacjent pozornie tylko się odżegnuje. De-negacja jest
1
The Poems of Charles Reznikoﬀ: 1918–1975, red. Charles Reznikoﬀ, Seamus Cooney, Black Sparrow
Books, New Hampshire 2005, s. 113 („I Bóg ich rozproszył –/ poprzez miasta Medesu, poza rzeki
Babilonu (...)/ I Bóg spojrzał i zobaczył Hebrajczyków,/ Obywateli wielkich miast,/ Jak mówili po
hebrajsku we wszystkich językach pod słońcem”).
2
Por. Jacques Derrida, Circumfession, w: Jacques Derrida, Jeﬀrey Bennington, Jacques Derrida,
University of Chicago Press, Chicago 1993, s. 170.
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więc zniesieniem „negatywności” sekretu, choć odbywa się niejako mimowolnie; sekret sam bowiem, jako paradoksalna struktura,
domaga się ujawnienia:
Istnieje zarówno sekret zaprzeczania [dénégation], jak i zaprzeczanie [dénégation]
sekretu. Sekret jako taki, sam w sobie, oddziela się i wytwarza własną negatywność, ale jest to negacja, która sama siebie neguje, czyli ulega de-negacji (…). Ta
denegacja nie przydarza się sekretowi przypadkowo; jest źródłowa i istotowa (…).
Zagadka polega tu na udzielaniu się sekretu, nie tylko mojemu pobratymcy z tajnego bractwa, ale także na sposobie, w jaki sekret dzieli się sobą z samym sobą,
na tym szczególnym „podziale” [partition] sekretu, który sprawia, że sekret musi
i może się objawiać temu, kto go ukrywa, w grze pozorów i symulacji: w symulowaniu symulacji. Nie ma więc sekretu w sobie; muszę temu zaprzeczyć. I to właśnie objawiam w sekrecie każdemu, kto się do mnie zbliży. Oto sekret bliskości3.

Nie jest też przypadkiem, że wykład O tym, jak unikać mówienia został
wygłoszony pierwotnie w Izraelu: „Wiedziałem, że muszę to zrobić
w Jerozolimie”4, zapowiada Derrida na samym początku, tajemniczo
zawieszając kwestię tak mocnego zobowiązania. To jednak wyjaśnia
się – pośrednio, mgliście i pogmatwanie, jak przystało dyskursowi
opartemu na denegacji – w trakcie wykładu, kiedy Derrida omawia
apofatyczne teologie wszystkich tradycji oprócz żydowskiej i islamskiej,
nieustannie podkreślając to wykluczenie i pozostawiając jego sens interpretacji słuchaczy: „Bo gdy chodzi o to, o czym nie można mówić, czy
nie lepiej wówczas milczeć? To wy odpowiedzcie sobie na to pytanie.
To można tylko zawierzyć innemu”5. Słowo „zawierzyć” nie pojawia się
tu ot tak: zawierza się bowiem tylko sekrety. Derrida stwierdza więc,
że nie może mówić o swoim biograﬁcznym splocie żydowsko-algierskim, i wymownie milczy, wiele jednocześnie pokazując – zgodnie
zresztą z parafrazą sentencji Wittgensteina, do której się ucieka, gdzie
to, o czym nie można mówić i co trzeba przemilczeć, można jednak
zademostrować. Co nieustannie też czyni. Choćby przypis 13 wyjawia,
że wykład o denegacjach, będący „najbardziej autobiograﬁczną mową,
3

Jacques Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, tłum. Ken Frieden, w: Languages of the Unsayable, red. Sanford Budick, Wolfgang Iser, Columbia University Press, New York 1989, s. 25.
4
Ibid., s. 3.
5
Ibid., s. 32.

4

Gra w trzy ognie

na jaką kiedykolwiek się zdobyłem”, stanowi istotne preludium do
znacznie późniejszej Circonfession, gdzie temat tu unikany – Derrida
jako „Żyd i Arab” – zostaje w końcu otwarcie podjęty. Derrida pisze:
„Ten mały autobiograﬁczny tekst potwierdza to pośrednio. Jest odegrany we wszystkich moich obcych językach: francuskim, angielskim,
niemieckim, łacinie, ﬁlozoﬁi, metaﬁlozoﬁi, chrześcijaństwie etc.”6
Który język zatem nie jest Derridzie obcy? Czy taki w ogóle istnieje? I czy jest nim, zgodnie z maraniczną metaforą Reznikoﬀa, hebrajski mówiony we wszystkich językach pod słońcem? Oto zagadka.

Heidegger, mój brat
Derrida ani zatem nie podkreśla swojej żydowskości, ani też jej nie
przemilcza; najwięcej mówi o niej nie wprost wtedy, kiedy właśnie
jej unika. Temat unikania wyłania się w kolejnym wielkim tekście z roku 1987, czyli O duchu, poświęconym Heideggerowi: „Myślę w szczególności o wszystkich tych sposobach «unikania», które
sprowadzają się do mówienia bez mówienia, pisania bez pisania,
używania wyrazów bez ich używania” (s. 10), pisze Derrida o Heideggerowskim vermeiden, ale w istocie robi tu kolejną aluzję do swojego
„sekretu”, którego nigdy nie zdradzi wprost, a jedynie zasugeruje, pozwalając wyrażać mu się w formie powtórzenia, jaką zwykle
przybiera ekspresja symptomu7.
To rzecz jasna świadomy zabieg ze strony Derridy – to podszycie się pod „język ciała”, ciała z wyrytym na nim piętnem obrzezania
i jego cielesnej, materialnej pamięci cięższej niż pamięć świadoma,
archiwum ukrytego głębiej, ale przez to tym bardziej realnego. Obrzezane ciało pamięta, mówi i wyznaje (świadczy o tym Circonfession,
obrzezo-wyznanie, jakie Derrida uczynił w roku 1991, pisząc trzystostronicowy przypis do książki Geoﬀreya Benningtona Jacques
6

Ibid., s. 62, podkreślenie moje.
Jacques Derrida, O duchu. Heidegger i pytanie, tłum. Barbara Brzezicka, WN PWN, Warszawa
2015. Wszystkie paginacje w tekście odnoszą się do tego wydania.
7
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Derrida), wdzierając się w ciągi słowne z własnym potykającym się
rytmem, obciążeniem, wytwarzając własne pole zaburzenia mowy,
w którym, jakby powiedział Lacan, ukrywa się Realne. Inaczej jednak niż Lacan, który w swojej terapii zalecał powrót do miejsca,
gdzie „to się wydarzyło”, czyli miejsca Prawdy i Realnego w psychice,
Derrida nie wierzy w lekcje powrotne: nie zamierza wracać do miejsca żadnej czystej, realnej, prawdziwej żydowskości; „nigdzie się nie
wybiera”, zostaje tu, nie wraca tam, decydując się wyłącznie na drogę
dalszej diaspory-dysseminacji, w proleptycznym i babelicznym geście wychylenia ku futurité, który – przekornie, jak zawsze u Derridy
– okazuje się w swej „zdradzie” wierniejszy źródłu niż wszelkie akty
wielkich powrotów i nawróceń, teschuva i alliyah. Skoro bowiem
u źródła słyszymy lekh lekha, czyli „opuść swoje źródło”, to powrót do
źródła zaprzecza samej treści źródłowego przesłania: wierność źródłu oznacza tu raczej kultywowanie w sobie zdolności do jego ciągłego opuszczania, do „wyjścia”, które unieważnia wszelkie powroty.
W tej upartej odmowie powrotu-nawrócenia Derrida okaże się więc
bardziej konsekwentnym czytelnikiem opowieści o Abrahamie niż
Levinas, który, choć kontrastuje ze sobą wędrówkę żydowskiego
patriarchy z grecką ideą nostos, jaka przyświeca Odyseuszowi, przeistacza abrahamiczny nomadyzm w osiadłość nowego zakorzenienia, czyli w pragnienie czystego idiomu żydowskiego, który mógłby
przeciwstawić językowi ﬁlozoﬁi8. Derrida, zawsze krytyczny wobec Levinasowskiego złudzenia puryzmu9, okaże się wierniejszym
potomkiem Abrahama właśnie w swoim puszczeniu się na żywioł
kontaminacji: zbrukania i pomieszania języków, gdzie nieczysta
Babel stanie się bardziej uprzywilejowanym miejscem objawienia
od przeczystego Synaju. „Tu stoję i nie mogę inaczej”, mówi Derrida
(jakby za Lutrem), albo „Nigdzie się nie wybieram” (jakby za Jakubem Frankiem), czyli deklaruje swoją przynależność do „francusko-katolickiej kultury”, co jednocześnie w żaden sposób nie oznacza
8

Por. Emmanuel Levinas, La trace de l’autre, „Tijdschrift Voor Filosoﬁe” 1963, t. 25, nr 3, s. 605–
623.
9
Por. zwłaszcza jego wczesny esej Przemoc i metaﬁzyka z tomu Pismo i różnica, tłum. Krzysztof Kłosiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2004.
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zerwania ze źródłem. Przeciwnie: oznacza bycie w tej kulturze, ale
na inny sposób, lekko odszczepiony od jej rdzenia przez niemal niewidzialne cięcie Apellesa, które wytwarza swoje własne unikatowe
widmo – sygnaturę Jacques’a Derridy, jedynego w swoim rodzaju
francuskiego marana10.
To właśnie osobliwe widmo unosi się – unikane, niewypowiedziane, ale obecne – nad tekstem O duchu. Heidegger i pytanie. Rok
1987 w Derridiańskiej biograﬁi w ogóle stoi pod znakiem Heideggera: wspomniane już Comment ne pas parler kończy się długą rozprawą
na temat apofatycznych uników „mistrza z Niemiec”; w tym też roku
wychodzi Chora, w dużej mierze poświęcona Heideggerowskiej wykładni Platona. To znowu „żaden przypadek” (ta fraza, podobnie jak
„to żaden sekret”, świetnie oddaje senną aurę naddeterminowanych
10
Motyw niepowracania-do-źródła i nigdzie-się-niewybierania pojawia się z całą mocą w niezwykłym tekście Adama Lipszyca na temat Jakuba Franka, który jest jednocześnie wyimaginowanym (albo i nie) manifestem polskiego frankizmu, dla nas ciekawym tu także o tyle, o ile bardzo
świadomie czerpiącym z maranicznej strategii samego Derridy: „Ponieważ Dom Niewoli i Ziemia
Obiecana to dwie postacie, które znajdują się na jednym miejscu, my, frankiści polscy, nigdzie się
nie wybieramy. Frankistowskie wyjście anulowało dla nas ostatecznie prosty geograﬁczny wymiar
idei mesjańskiej, który uzależniony był od wyrazistej, odrębnej świadomości wykorzenionego
ludu. Nie oznacza to jednak, że po prostu zdecydowaliśmy się zakorzenić, tak jak nie oznacza to,
że zrezygnowaliśmy z idei mesjańskiej. Nasza osobliwa kondycja wcina się klinem między nomadyzm a zakorzenienie, między mesjanizm niespełniony a mesjanizm spełniony: żyjemy zanurzeni
w przestrzeni i kulturze Edomu, ale przecież nie akceptujemy jej w takiej postaci, w jakiej się nam
jawi. Nie wierzymy już w inne miejsce, w którym powstanie Królestwo, nie wierzymy też w historyczny moment, w którym nadejdzie Wybawiciel, ponieważ Jakub Frank – nie zbawiając nas, nie
dając nam nawet autonomicznego okręgu na Podolu – wyprowadził nas z przestrzeni oczekiwania,
wyprowadził w pole Edoma. Po przyjściu ostatniego, fałszywego zbawcy trwamy w domu niewoli,
lecz nieskończenie blisko Królestwa. Po kryjomu, w mesjańskich gestach, odkształcamy i przemieszczamy świat, który nas otacza, wiedząc, że świat zbawiony jest już tu, lecz zawsze wygląda
trochę inaczej. Całkowicie wydziedziczeni, bez własnych rytuałów, przystrojeni w Ezawową szatę,
nie mamy własnej tożsamości. Jak mówił Jacques Derrida, mamy tylko jeden język i to nie jest nasz
język” (Adam Lipszyc, Wyznania Chmary (Czerwony List), „Literatura na Świecie” 2012, nr 9–10,
podkreślenie moje). Por. Jacques Derrida, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, tłum.
Andrzej Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 26. Z kolei o marranizmie samego
Derridy pisały trzy autorki: Hélène Cixous, Yvonne Sherwood oraz Urszula Idziak-Smoczyńska.
Oto słowa tej pierwszej: „Derrida się maranuje (...). Wciąż siebie odkrywa, odkrywa na nowo,
na niby i naprawdę, jako marana. To pojęcie dobrze oddaje jego zasadniczą zgodę na sekretność, na nieprzewidywalne udzielanie się sekretu” (Hélène Cixous, This Stranjew Body, w: Judeities. Questions for Jacques Derrida, red. Joseph Cohen, Raphael Zagury-Orly, tłum. Bettina Bergo,
Michael B. Smith, Fordham University Press, New York 2007, s. 55). Na temat maranizmu Derridy por. także: Yvonne Sherwood, Specters of Abraham, a zwłaszcza Urszula Idziak-Smoczyńska,
Deconstruction between Judaism and Christianity, w: Judaism in Contemporary Thought: Traces
and Inﬂuence, red. Agata Bielik-Robson, Adam Lipszyc, Routledge, London–New York 2014.
O problematycznej żydowskości Derridy pisze także Gideon Ofrat w The Jewish Derrida, Syracuse
University Press, New York 2001.
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wzajemnych powiązań, dokładnie tak jak w języku snów Freuda,
gdzie sekret stanowi sam „pępek snu”, wokół którego wszystko się
kręci). To nie przypadek, że myślenie o żydowskim sekrecie nasila
się u Derridy właśnie przy okazji Heideggera, Heideggera i tej kwestii (w domyśle: żydowskiej), Heideggera i mowy rektorskiej, która
właśnie niedawno, za sprawą publikacji Víctora Faríasa, wyszła na
jaw11, a przez lata pozostawała sekretem zagrzebanym w archiwach.
W swobodnym procesie asocjacyjnym, jaki nadaje myśleniu Derridy
niepowtarzalne piętno wolności, wzoru wolnomyślicielstwa nie do
podrobienia, jego własny sekret oraz sekret Heideggera interferują
– wbrew i naprzeciw wszelkim regułom przyzwoitości, które nakazywałyby trzymać je osobno, z dala od siebie, a najlepiej w moralnie
napiętnowanej opozycji. To moment, w którym Derrida mówi Heideggerem intensywniej niż zwykle, ale też pozwala, by w Heideggerze także przemówił jego sekret: nie ten jednak, dotyczący jego
działalności w NSDAP, lecz ten, kto wie, czy nie bardziej wstydliwy,
dotyczący jego ukrytego zadłużenia w tradycji, do której zwalczania
się przyłączył: „żydowskiej myśli ognia”, czyli dziedzictwa ognistej
ruah, której sekret płonie tak w Heideggerze, jak i w Derridzie. Zamiast opozycji zatem – osobliwy sekretny sojusz: „sekret bliskości”
[alliance]12.
Ta wspólnota sekretu to coś więcej niż tylko swobodne asocjacje biograﬁczne: to także poczucie pokrewieństwa – wręcz braterstwa
– na poziomie ﬁlozoﬁcznej strategii. Jest rok 1987, demaskacje Víctora Faríasa, zawarte w jego książce Heidegger i narodowy socjalizm,
krążą niczym widmo po Europie, Jacques Derrida zaś w wykładzie
w Jerozolimie wychwala Heideggera za to, że w swojej myśli dokonał „najśmielszego i najswobodniejszego powtórzenia tradycji”13,
sięgając poza nie wszystkie w stronę tego, co absolutnie źródłowe,
11
Francuskie tłumaczenie książki Faríasa Heidegger et le nazisme ukazało się w Paryżu właśnie
w roku 1987 (wyd. pol. Heidegger i narodowy socjalizm, tłum. Paweł Lisicki, Robert Marszałek, Aletheia, Warszawa 1977).
12
Ten niewypowiedziany i być może w ogóle niepomyślalny w heideggerowskim idiomie dług jest
tematem intrygującej książki Marlene Zarader, bezpośrednio zresztą inspirowanej Derridiańską
dekonstrukcją Heideggera (choć także krytyczną wobec jej nadmiernej wyrozumiałości), por.
Marlene Zarader, La dette impensée, Éditions du Seuil, Paris 1990.
13
Jacques Derrida, How to Avoid Speaking: Denials, s. 32.
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a czego w istocie nigdy nie udało mu się uchwycić. To niepowodzenie
w żaden sposób jednak nie stanowi o klęsce samego projektu: sięgając do źródła, które miało gruntować najprawdziwszą niemieckość,
Heidegger natraﬁł na Abgrund, na wiecznie wymykającą się otchłań
bezgruncia. Strategia ta, bliska samemu Derridzie, wiąże się nierozerwalnie z posiadaniem sekretu, który z istoty swojej nie daje się
posiąść, ponieważ jako sekret właśnie jest „bez dna”. Jego bezdenność jednak to nie aporetyczna niemoc, ale szansa: szansa na wymknięcie się wszelkiej z góry określonej tożsamości, która ogranicza
wolność myślenia i dociekania.
To „nie przypadek” (znowu!), że owa bezdenność, wymykająca się
wszelkiej dogmatycznej tożsamości, to najbardziej charakterystyczna cecha tajnego Bractwa Wolnego Ducha, do którego Derrida pragnie zaliczyć siebie, ale również Heideggera, którego nie chce wydać
bez reszty na pastwę kompromitującego oskarżenia14. Das Geistliche,
ten płomień wolnego ducha, o którym mówi Heidegger à propos Trakla
i który stanowi ﬁnalny obiekt rozważań Derridiańskiego komentarza O duchu, jest w swej strukturze nieodróżnialne od sekretu: samo
dla siebie stanowi zagadkę, a jako takie jest „od zarania heterogeniczne”, nie u siebie, zawsze na zewnątrz, zawsze w akcie zajmowania
ogniem czegoś, co do niego nie należy. Maraniczny sekret Derridy,
dzięki któremu sięga on poza źródłowość własnej tradycji, naprowadza go więc na odkrycie, że sam Duch jest maranem: nie ma tożsamości, no ﬁxed abode, jest źródłem poza źródłem i jest sobą tylko w byciu
poza sobą, w płonięciu obcymi archiwami i w całkowitym spalaniu archiwów własnych, po których zostaje ledwie spopielony ślad.
Jednocześnie, maran też jest duchem: jeśli bowiem wziąć za dobrą
monetę deﬁnicję marana jako mar anus, co w hebrajsko-aramejskim
14

O pewnej fascynacji Derridy spiritualsami, czyli Bractwem Wolnego Ducha, w którym płonęło mesjańskie, heretyckie, radykalnie wolnościowe chrześcijaństwo po to, by w końcu samemu
spłonąć na ołtarzu ortodoksji, świadczy ten oto przypis z O duchu (s. 11): „Od ducha do ognia – taki
bowiem mógłby być podtytuł tego przypisu – zwróćmy myśli ku heretykom od Wolnego Ducha.
Autorka Zwierciadła dusz prostych, Małgorzata Porete, została spalona na stosie w 1310 roku. Spalono również pisma sekty Ranters (Mówców), przeciwko którym w XVII wieku w Anglii wysuwano te
same zarzuty, co przeciwko adeptom Wolnego Ducha kilka wieków wcześniej”. Czy to nie ten sam
płomień wolnego ducha, niesiony przez tyle wieków sekretnie, w zmowie Różokrzyża i Illuminatów, oświetla mesjańsko-maraniczne pisma samego Derridy?
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znaczy „nawrócony siłą” (czyli w istocie nie nawrócony, lecz wciąż
praktykujący wiarę żydowską skrycie i pod pozorami chrześcijańskiej pobożności), to maran jest Żydem tylko z ducha, a nie z litery.
Jest Żydem dla siebie, w łonie swego sekretu, który udziela tylko sobie i najbliższym („sekret bliskości”), w głębi swej wewnętrzności –
a więc, paradoksalnie, w tym najczystszym żywiole uduchowienia,
jaki św. Paweł przypisał właśnie chrześcijaństwu, religii żywego ducha przeciwstawionej judaizmowi jako religii martwej litery. Maran
jest duchem, a to również znaczy, że jest bardziej konsekwentnym
chrześcijaninem niż ci, którzy się otwarcie i literalnie do chrześcijaństwa przyznają. To rozpoznanie – „oświadczenie bardziej
prowokujące, wstrząsające, wdzierające się”, jak je określi Derrida
w O duchu (s. 123) – gwałtownie przecina najbardziej fundamentalne
rozdziały i porządki, które rządzą naszymi tradycjami. I taka też ma
być dekonstrukcja: ogień poddany dyscyplinie, który nadpala pozornie solidne fundamenty, metodycznie rujnując wszystkie „domy
tradycji”, ale też odsłaniając to, co ukryte pod ich arche-źródłami,
podwalinami, założycielskimi aktami archiwów. Sekrety tradycji
i języków; sekrety wcześniejsze niż w pełni uobecnione początki
i aksjomaty, a niemal całkiem przez nie pogrzebane.
Jak jednak ujawniać takie sekrety? Jednocześnie za i przeciw
Heideggerowi, Derrida stwierdzi, że jest już za późno na rozbudzanie „etymologicznych wojen”, których celem miałoby być dotarcie
do najbardziej dziewiczych, czystych, jednorodnych źródeł. Ta ambicja absolutnej wczesności (Frühe), która jeszcze przyświecała Heideggerowi, pragnącemu przedrzeć się do tego, co absolutnie greckie
i tam ufundować „nowy początek” (i którą, po drugiej stronie etymologicznej barykady, przypisać można także Levinasowi z analogicznym programem ponownego odkrycia hebrajskości), sama
jest już dziś, jakby powiedział Nietzsche, niewczesna. Za późno: to
deklaracja charakterystyczna dla współczesnego (w-czesnego) marana, który wie, że nigdy nie wyplącze się z „aleksandryjskiej mieszaniny” żydo-greckości i greko-żydowskości, ale wcale też tego
nie pragnie. Przeciwnie, gotów jest znosić ten trudny żywioł naddeterminowania, gdzie wszystkie słowa – a już zwłaszcza „duch”
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– znaczą więcej niż potraﬁą unieść i świecą wszystkimi możliwymi,
wielobarwnymi widmami.

Mesjańskie widmo
Związek między sekretem a Duchem jest więc silniejszy, niżby się
z początku wydawało: i to nie tylko w Widmach Marksa, które adaptują analizę spektralną na dekonstrukcyjne potrzeby, rozpisując
Ducha na całą paletę widm. Wedle deﬁnicji encyklopedycznej analiza widmowa albo spektralna jest rodzajem teleanalizy, czyli badania prowadzonego z odległości, którego celem jest odkrycie składu
chemicznego obiektu wytwarzającego widmo dzięki pomiarowi jego
fal za pomocą tak zwanego spektrometru. Jak zaznacza fachowy opis,
do analizy widmowej wystarczą śladowe ilości badanej substancji.
Nie musi być ona blisko, w naszym zasięgu; może być bardzo odległa
i może być jej bardzo niewiele – jak w przypadku rzadkich pierwiastków, z jakich zbudowane są gwiazdy. Tak też rzecz się ma w przypadku sekretu i jego śladowego wydzielania-sekrecji – ale i w przypadku Ducha, który jest tak samo obcy, daleki i w swych manifestacjach
nader nieczęsty. Duch objawia się bowiem wyłącznie widmowo jako
„rzadki gość”, jakby powiedział analizowany przez Heideggera, a potem Derridę, Georg Trakl. Jest czymś „najwcześniejszym”, uprzednim wobec wszelkiego widzialnego początku Rzeczy Pierwszych,
a zarazem czymś „najpóźniejszym”, co ledwie zapowiadają Rzeczy
Ostatnie; przed alfą i po omedze; wciąż niby-obecny, wciąż nawracający (revenant), zjawiający się nagle i równie nagle znikający – a przy
tym zupełnie nieuchwytny. Samozacierający się ślad i półbytujące
widmo. Wielki sekret.
Od samego początku zatem, czyli już od Glas, gdzie pierwszy awatar Ducha, czyli „istota świetlna” z Heglowskiej Fenomenologii, wymazuje się ze wszechobecności, by zrobić miejsce dla świata, aż po
ostatnią pozycję w spirytualnej trylogii, czyli Widma Marksa, gdzie
słowo to pada explicite, Derridiańska pneumatologia jest „ontologią
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widmową” albo „ontologią nawiedzaną”, czyli hauntologie. Zamysł
dojrzewa więc przez dobre dwie dekady i nieustannie towarzyszy
Derridzie w jego precyzowaniu dekonstrukcyjnej metody; niewykluczone, że to Duch i jego duchowe sekrety stają się powoli uprzywilejowanym obiektem Derridiańskiej dekonstrukcji15.
Wszystkie trzy księgi o duchu są niezwykle bogate w wielowątkowe treści, ale gdyby pokusić się o odnalezienie nici, która je zszywa,
ale też dokądś prowadzi, to kierunek ten można by opisać tak oto: pojęcie Ducha rozwija się i rozkłada w tej widmowej analizie po to, by
przejść od ambiwalencji do antynomii. Przejście to polegałoby na rozwikłaniu straszliwej dwuznaczności Ducha, który odpowiedzialny
jest za absolutne Dobro i równie absolutne Zło, i w końcu na podstawieniu pod tę z pozoru nierozwiązywalną ambiwalencję zupełnie innej ﬁgury ﬁlozoﬁczno-teologicznej, czyli właśnie antynomiczności.
I choć imię to nie pada wprost w żadnej z ksiąg trylogii, to samą ideę
tego przejścia Derrida zawdzięcza niewątpliwie Levinasowi i jego
próbom wprowadzenia do ﬁlozoﬁcznego słownika Zachodu odmiennej „in-spiracji”, czyli „u-duchowienia” czerpiącego z alternatywnej
tradycji żydowskiej. To właśnie Levinas, choć nieustannie przez niego krytykowany, przypomina Derridzie o żydowskiej apokalipsie, o codziennym zmaganiu się z tym ogniem Dobra-ponad-byciem, który
i spala, i nie spala, a którego apokaliptyczny napęd Derrida powoli wpisuje w tryby dekonstrukcji, by z czegoś, co początkowo mogło
uchodzić za intertekstualną grę-zabawę, uczynić właśnie narzędzie
Ducha. To Levinas zatem, który ożywia tę „apokaliptyczną bryzę”,
by wstrząsnąć dobrze uporządkowanym domem ﬁlozoﬁi, okazuje się
owym „duchem ojca”, nachodzącym hamletyzującego Derridę i nakazującym mu uciąć jego pytajne deliberacje w punkcie, który naraz
staje się niekwestionowanym i niedekonstruowalnym fundamentem, a którym jest radykalna sprawiedliwość. To dla Derridy oznacza
„dzień żałoby i pamięci”, czyli Jom Kippur: yom coupure, dzień krytycznego cięcia i decyzji, jednocześnie zerwania i wierności.
15

Por. całą duchową trylogię, czyli: Jacques Derrida, Glas, Galilée, Paris 1974; idem, De l’espirit,
Galilée, Paris 1987 (O duchu. Heidegger i pytanie); oraz idem, Spectres de Marx, Galilée, Paris 1993.
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Postać Hamleta, od której rozpoczynają się rozważania nad „widmami Marksa”, pojawia się bowiem także z klucza intelektualnej autobiograﬁi. Ojcowskie widmo Levinasa nawiedza Derridę, by przypomnieć mu o tym, czego on sam skrzętnie unika, albo o czym mówi,
jednocześnie „unikając mówienia”, czyli o swym zadłużeniu w tradycji judaistycznej (Spectres traktują wszak także o „długu”): tradycji ojcowskiej, z pozoru zapomnianej, ale jednak nadal niesionej na
sposób, który Derrida w końcu odważy nazwać się „maranicznym”.
Przypomnijmy jego słynną autodeklarację z Circonfession, czyli „wyznań obrzezanych”, gdzie słowo circoncision zostaje niemal w całości
wpisane w kryjące je augustyńskie słowo confession, ale jednak pewna niewchłonięta reszta wystaje w postaci tajemniczego cir, sygnalizującego okrąg, halo – być może kolejną widmową emanację, jaka
unosi się na tym „cięciem” (cision, coupure). Deklaracja głosząca, że
jest on „maranem francuskiej kultury katolickiej”, jest jedną z tych
autodeﬁnicji, które radykalnie zmieniają naszą percepcję Derridy,
ze wszystkim, co napisał: od początku do końca. Fakt, iż porównał
siebie do sefardyjskich „przymuszonych”, czyli Żydów przemocą nawróconych na chrześcijaństwo, którzy mimo to zachowali judaizm
jako „wiarę ukrytą”, rzuca na wszystkie jego dzieła nowe światło –
ukośny promień sekretu – domagając się od nas jeszcze większej
czujności interpretacyjnej, jeszcze „czulszego języka” deszyfracji
zdolnego spenetrować ten bardzo szczególny gatunek pisania, jakim
jest Derridiańska ﬁlozoﬁczna littérature au secret. A już zwłaszcza
jego nader pogmatwaną trylogię o Duchu – o tym pierwszym niewyznanym Duchu, którego powszechnie unikane imię brzmi ruah,
i o tym nachodzącym go „ojcowskim duchu”, którego niewymówione
(przynajmniej tu, w tym trójksięgu) imię brzmi Levinas.
Duch ojca, Father Ghost (będący także Duchem-Ojcem, Bogiem-Ojcem), unikany i wypierany, ale właśnie dlatego powracający, jak
każdy „powrót wypartego”, nawiedza Derridę w tym samym celu,
co ojciec Hamleta: pragnie mu przypomnieć, przypomnieć o sprawiedliwości. „Będziesz pamiętał!”, zakhor, to jedyny imperatyw, do
jakiego sprowadza się interwencja tej zjawy, przywołująca marnotrawnego, hamletyzującego syna z pustyni wygnania i rozproszenia,
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galut (którego, żeby było jasne, ten syn nie zamierza wcale porzucić). Tylko raz, kiedy ogień Ducha rozżarzy Derridiańskie pismo do
białej gorączki (tego weisses Glühn, jaki duchowemu żarowi przypisuje Rilke) i zaczną płonąć archiwa, fundacje wszelkich tradycji,
pamięci i tożsamości, Syn pozwoli sobie na niezwyczajną otwartość, uchylając rąbka tajemnicy, splotu długu i buntu, archiwicznej
wdzięczności i an-archicznej rebelii, tak osobliwego i własnego,
jak idiosynkratyczny może być tylko sekret-symptom. Spierając
się z Yosephem Yerushalmim (jeszcze jedną ojcowską ﬁgurą), który w swojej książce pod pamiętnym tytułem Zakhor podkreśla unikatowość, a przez to także partykularne powołanie religii żydowskiej, która kultywuje siebie w narastającym „archiwum pamięci”,
Derrida nastaje na akt archiwiolityczny, zmierzający do podpalenia
tego archiwum – ale nie w imię pustej anarchii, lecz właśnie w imię
Ducha, ducha tej samej tradycji, która te archiwa zgromadziła. Jeśli bowiem tym Duchem jest mesjańskość – uniwersalne przesłanie
skierowane w przyszłość dla całej ludzkości (a może także dla całego świata, w tym świata natury) – to Duch ten ma prawo przekroczyć Prawo, czyli poszczególną judaistyczną tradycję, w jakiej przesłanie to się zakorzeniło. Podobnie więc jak inny żydowski maran,
a jednocześnie mesjasz-odstępca, Sabbatai Zwi, który twierdził, że
ostatecznym celem studiowania Tory jest „pogwałcenie Tory”, Derrida napisze, że właściwym powołaniem żydowskiego archiwum jest
zamienić się w kupę popiołu: „Tym sekretem [sekretem mesjańskim – ABR] jest spopielenie archiwum”16. I o tym nade wszystko
trzeba pamiętać.
To głęboko idiosynkatyczne i marraniczne postrzeganie zakhor –
bardziej jako inkantacji niż znaczącego – wyłania się po raz kolejny
w jednym z ostatnich esejów Derridy Abraham, ten Inny i znów łączy
się z wątkiem sekretności. Nawiązując do swojej analizy z Gorączki
archiwum, którego podtytuł brzmi „Freudowska impresja”, Derrida
nadaje zakhor ciężar i materialność Freudowskiego Eindruck (czyli
16

Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, tłum. Eric Prenovitz, Chicago University
Press, Chicago 1998, s. 100.
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w-rażenie), osadzającego się na dnie psyche w postaci Niederschrift,
czyli pisma głębokiego. To znów kolejna wersja cielesnego obrzezania – ﬁzycznie wrażonego w psychikę na wzór Izajaszowego prawa
wpisanego w ciało, ale już także na wzór Pawłowego „obrzezanego serca” – które przecina i zaburza zwyczajowy podział na Żydów
i Chrześcijan, wyznaczając własną przestrzeń naznaczenia, między
zewnętrznym prawem a w pełni uwewnętrznioną łaską:
I odtąd nachodzi mnie to prawo, to prawo, które jawi się jako antynomiczne; prawo podyktowane mi, przedwcześnie i niejasno, wrażone światłem, którego promienie nigdy się nie uginają; ta hiperformalna formuła przeznaczenia oddanego
sekretowi (…). Dlatego też coraz częściej bawię się na poważnie ﬁgurą marana:
im mniej odsłaniasz się jako żyd, tym lepszym żydem będziesz. Im bardziej radykalnie zerwiesz z pewnym dogmatyzmem miejsca albo więzi, tym wierniejszy
okażesz się temu hiperbolicznemu, nadmiarowemu żądaniu, tej hubris (bo tak
to też można nazwać), która domaga się uniwersalnej i asymetrycznej odpowiedzialności wobec tego, co pojedyncze w każdym innym17.

Hiperetyczna i hiperpolityczna odpowiedzialność „płonie w najbardziej irredentnym rdzeniu tego, co zwie się żydem”18. Ten rdzeń
– sekretny, widmowy i resztkowy; odmawiający wchłonięcie przez
jakikolwiek ﬁlozoﬁczny idiom „przynależny byciu”; antynomiczny
w swym prawdopodobnym nakazie, by zerwać z wszelkim prawem
i zważać wyłącznie na pojedynczość innego; absolutnie powszechny
w swojej nieprzypisywalności do żadnego miejsca i dogmatu – ten
rdzeń żydowskości płonie nieustannie i nie wygaśnie dopóty, dopóki nie odzyska tego, co zostało utracone: poczucia jednej i zjednoczonej sprawiedliwości mesjańskiej, teraz rozdzielonej i pochowanej pod piramidami rozdzielonych archiwów, tworzących „religie
Abrahamiczne”. Tak zatem jak polityczny irredentyzm usiłuje połączyć w jedno to, co rozproszone, tak religijny irredentyzm Derridy usiłuje sekretnie zjednać potomków Abrahama, dając im jedno „państwo” w postaci mesjańskiego królestwa – prawdziwego
Królestwa Ducha.
17
18

Idem, Abraham, The Other, w: Judeities. Questions for Jacques Derrida, s. 13, podkreślenie moje.
Ibid.
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W eseju Wiara i wiedza Derrida, znów sekretnie umieszczając się
w maranicznym „pomiędzy”, opisze tę antynomiczną mesjańskość
jako coś, je-ne-sais-quoi, co, jak każde widmo, wymyka się prostej
identyﬁkacji: „Ten wymiar mesjański nie zależy od żadnego konkretnego mesjanizmu. Nie podlega żadnemu określonemu objawieniu. Nie należy do żadnej z religii Abrahamicznych”19. A zarazem należy do każdej z nich. W tej maranicznej nauce Derridy słychać echo
ezoterycznych nauczań Natana Mędrca, postaci stworzonej przez
Lessinga, na temat utraconego pierścienia: niewidzialnej, czy raczej
widmowej, części wspólnej, która jednocześnie jest i nie jest elementem religii oﬁcjalnych. Tak samo jak jest i nie jest elementem tego
świata, lecz – podobnie jak duchy i inne zjawy – zaledwie bywa, nachodząc ziemski padół w niespokojnym rytmie nagłego pojawiania
się i znikania, budzenia nagłego entuzjazmu, a potem odchodzenia
na wieki, które upływają jałowo pod znakiem „duchowego stuporu”
(by użyć w tym miejscu niezwykle trafnego wyrażenia Jacoba Taubesa, którego „pneumatologia” bliska jest Derridzie). Ten antynomiczny moment mesjańskiego widma, które nigdy nie może zagościć na
ziemi na dobre, lecz niczym duchowa anty-materia będąca „inaczej
niż być”, poza bytem immanentnym i jego regułami, może co najwyżej objawić się chwilowo i nie wprost, wizytując nas incognito; ten
antynomiczny moment innego, transcendentnego wymiaru i jego
etycznej „przeciw-światowości” (Gegenweltlichkeit Taubesa) sprawia,
że mesjańskość musi silnie i zdecydowanie odróżnić się od wszelkiej
utopijności. W serii odpowiedzi na krytyczne głosy w sprawie Widm
Marksa, Derrida tak zareplikuje Fredricowi Jamesonowi, który zarzucił mu stępienie pozytywnej wizji utopijno-politycznej u Marksa:
Nic chyba nie jest dalsze od Utopii i Utopianizmu, nawet w ich „podziemnej”
wersji, niż spektralna mesjańskość będąca u źródeł Widm Marksa (...). Mesjańskość, którą uważam za powszechną strukturę doświadczenia nieredukowalną
do żadnego konkretnego mesjanizmu religijnego, nie ma nic wspólnego z utopijnością: odnosi się, w każdym tu i teraz, do wyraziście rzeczywistego konkretnego
19
Idem, Faith and Knowledge, tłum. Samuel Weber, w: Religion, red. Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Stanford University Press, Stanford 1998, s. 18.
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wydarzenia, które nadchodzi w całej jego absolutnie heterogenicznej inności
(...). Zupełnie nie-utopijna, mesjańskość nakazuje nam zrywać tak zwany naturalny bieg zdarzeń; to aﬁrmacja inności i sprawiedliwości20.

Utopia zatem to projekt, który wydaje się abstrakcyjny, w istocie
jednak wywodzi się z naszych codziennych oczekiwań, dlatego też
mieli wciąż te same treści w pozornie nowej i lepszej konﬁguracji.
Z pozoru wychylony w przyszłość, projekt utopijny redukuje nadzieję
do dobrze znanych reguł „zasady rzeczywistości”, z którą nie walczy
dostatecznie radykalnie. Stąd kolejna odpowiedź Derridy, tym razem
wystosowana do Warrena Montaga i Antonio Negriego, dwóch neospinozystów, którzy chcieliby uprawiać „nową ontologię” trzymającą
się trzeźwo tego, co aktualne i co w ramach tego możliwe: taki program, mówi Derrida, „zawiera ryzyko, że zostanie przywrócony absolutny porządek: być może będzie to Nowy Wspaniały Ład, ale jednak ład”21. W przeciwieństwie to tak pojętej utopijności, oczekiwanie
mesjańskie stawia na zrywający każdy ład moment antynomicznej
i nieprzewidywalnej inności, w której zawiera się radykalna sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która jest całkiem inna od tego świata
i która jest tym, co nie istnieje, już albo jeszcze nie – dokładnie tak
jak zjawa, która nawiedza jako revenant, z zamierzchłej przeszłości
i obiecanej przyszłości jednocześnie. Sprawiedliwość, którą tradycja
gnozy mesjańskiej słusznie nazywa iustitia aliena: obcym widmem,
widzialnym tylko rzadko i w specjalnych warunkach.
Widmo to ani jest, ani nie jest: widmo bywa. Albo jeszcze lepiej:
widmo krąży. Widma Marksa rozpoczynają się od analizy pierwszego zdania Manifestu komunistycznego Marksa, które mówi o widmie
komunizmu krążącym nad Europą. Wprawdzie Marks pisze: Ein
Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus, a w tłumaczonej przez siebie wersji angielskiej: A spectre is haunting Europe
– the spectre of communism, ale Derrida dostrzega w widmie, jakim
promieniują oba te słowa, umgehen i haunting, blask odleglejszego
20
Idem, Marx & Sons, w: Ghostly Demarcations. A Symposium on Jacques Derrida’s „Specters of Marx”,
red. Michael Sprinker, Verso, London 1999, s. 248–249, podkreślenie moje.
21
Ibid., s. 257.
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w czasie oryginału: Lutrowskiego schweben, a pod nim lśnienie jeszcze starszego, bardziej archaicznego praźródła: hebrajskiego merahefet. Tak jak widmo krąży nad Europą, tak niegdyś boski duch, ruah
Elohim, krążył nad wodami jeszcze niestworzonej, jeszcze niegotowej ziemi. Merahefet to trudne słowo biblijne, tak zwany hapax, który
znaleźć można w Piśmie jeszcze tylko w jednym miejscu: w Księdze
Powtórzonego Prawa, gdzie słowo to opisuje orlicę unoszącą się nad
gniazdem i doglądającą swoich młodych. Słowo to jest więc emocjonalnie ambiwalentne: z jednej strony odnosi się do wzniosłej i groźnej manifestacji Ducha, który krąży ponad wodami chaosu, niczym
skrzydlaty drapieżnik biorący to, co pod nim, w suwerenne panowanie – z drugiej zaś opisuje troskliwe zachowanie ptasiej matki
czuwającej nad pisklętami. Ta sama ambiwalencja towarzyszy przekładowi Lutra: und der Geist Gottes schwebte über den Wassern oświetla
akt Schweben jako dwuznaczny akt opiekuńczego nadzoru, ale także
skondensowanej i potężnej woli stwórczej (później, w niemieckim
idealizmie, Schweben stanie się ulubioną aktywnością Ducha, który, „oscylując”, będzie się wymykał wszelkim klasyﬁ kacjom). Obraz
otwierający Manifest komunistyczny jest więc monstrualnie naddeterminowany: mieści się w nim nie tylko zapowiedź zemsty, z jaką
radykalna komunistyczna sprawiedliwość rozprawi się z nieprawością kapitalizmu, ale też wszystkie inne wcześniejsze konotacje ruah
Elohim, który krąży, unosi się, namierza, szykuje się do stwórczego
skoku – a zarazem dogląda, nadzoruje, baczy.
Nie w tym rzecz jednak, by zdiagnozować samą ambiwalencję
owego merahefet, ale o to, by zrozumieć antynomiczną integralność
obu aspektów. To krążenie, unoszenie się, nachodzenie sygnalizuje
bowiem możliwość trzeciej pozycji, przecinającej opozycję tego, co
transcendentne i tego, co immanentne: między pełnym wcieleniem
Ducha (chrześcijaństwo) a jego wiecznym oddaleniem (judaizm);
między inkarnacją a alienacją; między całkowitą immanentyzacją
iskry inności w pojednaniu ze światem a jej transcendentną obcością. W akcie „unoszenia się” Duch utrzymuje swoją negatywność
i różnicę wobec świata, ani się z nim nie jednając, ani go nie niszcząc; nawiedza żywych (haunts the living), zakłócając im naturalny
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bieg rzeczy i raz po raz „in-spirując” czymś całkiem innym, nadzieją
na inne, sprawiedliwsze życie. Inaczej niż Heideggerowski duch Wydarzenia, który „pozwala bytom być” (Seinlassen), ten ognisty Duch
przejawia się raczej w nieciągłym i nieprzewidywalnym Seinsstören,
które przeszkadza bytom bytować zgodnie z ich immanentną naturą,
ale zarazem powstrzymuje się przed ich ostateczną anihilacją.
Ten Duch to powstrzymywana apokalipsa – czyli apokalipsa,
która nie przychodzi raz a dobrze, kładąc w akcie Sądu Ostatecznego kres całemu bytowi, lecz nachodzi i nawiedza byt, przypominając
mu, że dzieło stworzenia jeszcze nie zostało ukończone, że „jeszcze
jeden wysiłek, obywatele”, bo idea sprawiedliwości wciąż domaga się
zauczynienia. Nie chodzi więc o to, by zginął świat, a królowała sprawiedliwość (pereat mundus, sed ﬁat iustitia), lecz o to, by świat w końcu
stał się królestwem sprawiedliwości. Ale by tak się stało, świat musi
dać się wyrywać ze swojej leniwej „dogmatycznej drzemki”, w jaką
co i rusz popada, pielęgnując swoje autoimmunologiczne porządki, i pozwolić się zainfekować tej obcej iskrze. Derrida jest bowiem
przekonany, że zbyt silna odporność świata na wszystko, co całkiem
inne – ta autoimmunologia sfery immanentnej, dbająca o absolutną
i nienaruszalną wewnętrzność – w rezultacie zwraca się przeciw samej sobie. Prawdziwe „zdrowie” (Heil, czyli, jak podkreśla Derrida
w Wierze i wiedzy, także „zbawienie”) polegałoby raczej na umiejętności łapania, a następnie znoszenia infekcji: na dobrym chronicznym
chorowaniu na transcendencję, czyli na permanentnym zapaleniu,
które wynika z wpuszczenia do immanentnego krwioobiegu jej
ognia. Tuziemskie wnętrze musi opuścić gardę, przestać się bronić
w histerycznym odruchu ateizacji, który usiłuje stworzyć świat „immanencji radykalnej”, i – dla swojego własnego dobra – otworzyć się
na transcendentną gorączkę. Jeśli tego nie uczyni, nadal inwestując
w zabiegi immunologiczne, czekać nas może tylko nuda wiecznego
powrotu tego samego, ﬁzjologicznego cyklu biopolityki i monotonnej egzystencji Nietzscheańsko-Kojeviańskich „ostatnich ludzi”,
którzy spokojnie i biernie (gelassen) oczekują swego końca.
To zresztą zarzuca Derrida także Marksowi, który, choć inwokuje zjawę (Gespenst) na początku swojego manifestu, potem zupełnie
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porzuca widmowy wymiar polityczności i odtąd mówi o transformacji społecznej physis zupełnie tak, jakby była ona częścią przyrodniczej immanencji: „Myślę, że najbardziej problematyczny aspekt
Marksa polega na akcesie do klasycznej (ośmielę się dodać: Platońskiej) idei ﬁlozoﬁcznej, która chciałaby wyegzorcyzmować wszelkie
widmo, ażeby mieć dostęp do pełnej, konkretnej realności procesu
ukrytego za widmową maską”22. Fakt, że Marksowi ten egzorcyzm
nie wychodzi – fakt bądź to opłakiwany, bądź ignorowany przez
„Marx & Sons”, wielką światową korporację marksizmu – Derrida
obraca na korzyść samego Marksa, podkreślając, że to jego zadłużenie w „obcym ogniu” (esz zara), w innej, mesjańskiej linii nie stroniącej od zjaw i duchów, jest jego największą zaletą: odstępstwem od
twardej ﬁlozoﬁcznej ontologii, trzymającej się zawsze tylko tego, co
jest, na rzecz hauntologie, czyli „ontologii widmowej”, która buntuje się przeciw tyranii faktów. I tylko ta spektralna cząstka Marksa
w istocie przeżywa. Po śmierci komunizmu jako idei w pełni wcielonej w faktyczną immanencję, po śmierci samego Marksa jako ojca
komunistycznej utopii, pozostaje tylko widmo Marksa: lekko odszczepione od tej ﬁ lozoﬁczno-utopijnej linii, która twardo stąpa po
ziemi, widmo Marksa mesjańskiego, odwołujące się do radykalnej
sprawiedliwości, która jest nie z tej ziemi – obca, wciąż z nami niezgodna, wciąż wywołująca w nas mdłości i gorączkę, iustitia aliena.

Źródłowa niesamoistność
Motyw zapalenia, gorączki, inﬂamacji pojawia się także w O duchu: zwłaszcza w wieńczącej wykład brawurowej kodzie poświęconej Heideggerowskiej interpretacji Hölderlina i Trakla, gdzie długi
i meandryczny korowód niemal już komediowych qui pro quo, masek i kostiumów zapewniających Duchowi incognito (nie tylko w pismach samego Heideggera, ale całej ﬁlozofującej tradycji zachodniej,
22

Ibid., s. 258.
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dla której Heidegger służy tu jako pars pro toto), w końcu ustaje i następuje, jak to w boskiej komedii, radosne rozpoznanie: ach,
to przecież ognista ruah, najstarszy ogień nie z tego świata! Heidegger wije się, jak może, by uniknąć (vermeiden) tej identyﬁkacji;
wypiera ją, by hebrajskość duchowego ognia zastąpić początkiem
„najwcześniejszym”, bardziej porannym od wszystkich poranków,
czystym i pragreckim, jednakże materia, jaką stanowią hymny Hölderlina i wiersze Trakla, stawia opór. „Przypominając jedynie to,
co pozwala odczytać całą myśl żydowską jako niewyczerpaną myśl
ognia” (s. 115), Derrida czyta więc obu poetów wraz z Heideggerem,
ale i przeciw niemu:
Czym jednak jest duch? W swoim ostatnim wierszu, Gródek, Trakl mówi o „gorącym płomieniu ducha” (heissen Flamme des Geistes) (KL, 93). Duch jest czymś płomiennym (das Flammende: duch w płomieniach) i dopiero jako taki jest być może
czymś zwiewnym (kiedy jest powiewem, ein Wehendes). Trakl nie pojmuje ducha
zrazu jako tchnienia (pneuma), spirytualnie [nicht spirituell: bardzo rzadkie wystąpienie tego słowa u Heideggera], lecz jako płomień, który rozpala [lub rozpala
się: entﬂammt – tym, co właściwe duchowi, jest ta samopobudzająca się spontaniczność, która nie potrzebuje żadnej zewnętrzności, żeby zająć się ogniem lub
żeby dać ogień, żeby ekstatycznie przejść poza siebie; daje sobie bycie poza sobą,
jak zobaczymy: duch w płomieniach – daje i bierze ogień całkiem sam, na dobre
i na złe, ponieważ pobudza się również złem i dlatego, że jest przejściem poza siebie], płoszy (aufjagt), przeraża [lub przemieszcza lub przestawia, transportuje lub
transponuje, deportuje, znosi z kursu: entsetzt, słowo, cała semantyka, która odgrywa ważną rolę w tym tekście, niebawem pojawi się ponownie w etymologicznym wyprowadzaniu „Geist”], wytrąca z równowagi [czyni nieuchwytnym, ausser
Fassung bringt]. Płonięcie jest rozżarzającym się świeceniem. Płonące jest czymś
poza-sobą (das Ausser-sich), co pozwala przejaśnieć i rozbłysnąć, co jednak może
także (indessem auch) rozszerzać się i trawić wszystko w biel popiołu (in das Weisse
der Asche verzehren kann) (s. 110–111).

Znów zatem ta sama trapiąca ambiwalencja, jak w źródłowym przypadku ruah krążącej ponad wodami: Duch, ten samowzniecający
się ogień, który jakby nie ma swojej własnej substancji, lecz płonie zawsze „poza sobą”, zajmując ogniem wszystko inne, jest wehikułem ekstazy (wyjścia poza siebie), ale także złej traumy, w której
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spotkanie z ogniem spopiela. Deponuje, wyprowadza z równowagi,
ent-setzt – ale, zgodnie ze zwyczajowym znaczeniem tego słowa, także
przeraża. Z jednej strony więc blask inspiracji i ożywienia, który wytrąca z kolein zwykłego biegu rzeczy – z drugiej zaś morze białych popiołów, bezkrwawego zniszczenia, którym Duch znaczy swój pochód
przez dzieje. Imię to nie pada w tej akurat analizie, ale niewątpliwym
odniesieniem dla Derridy jest tu Walter Benjamin i jego rozważania o „boskiej przemocy”, która razi ogniem i w przeciwieństwie do
„przemocy mitycznej”, czyli właściwej światu immanentnemu, obywa się bez krwi. Także dwuznaczność samego ent-setzen jest Benjaminowska: w deponujące i dezorientujące działanie Ducha wpisane
jest ryzyko – traumy albo ożywczej, albo tylko niszczącej. Niemiecki
Geist wywodzi się wszak od gheis, który oznacza: „być roznieconym
(rzuconym, aufgebracht), odtrąconym [lub przemieszczonym, deportowanym: entsetzt, raz jeszcze – i jest to, jak sądzę, najbardziej determinujący predykat], być poza sobą (ausser sich)” (s. 111).
Osobliwa jest ta alchemia Ducha: ognistego widma, które jest
„u początku”, ale nie jako solidne arche, nie jako samowystarczalna
istota causa sui, jak to zwykle teologia wyobrażała sobie Boga, lecz
jako źródłowa niesamoistność, która potrzebuje innego (wód, chaosu, bytu), by się nim żywić, trawić go w płomieniach i powstawać na
nowo z jego popiołów. Trakl, Heidegger, a wraz z nimi Derrida zstępują, jak Hölderlinowski Empedokles, w głąb tego ognistego żywiołu, by zaznać jego traumatycznej ambiwalencji, jednak myślicielem,
który tej ambiwalencji oddał się bez reszty, okazuje się nade wszystko Hegel. Przeczytajmy w całości fragment, z którego wzięliśmy
nasze motto:
Nie jest to ani miejsce, ani moment – jest za późno – na budzenie wojen etymologii, ani też, co mnie tak często mogło kusić, wszystkich zjaw [fantômes], które kłębią się za kulisami tego „alchemicznego teatru”, jak powiedziałby Artaud.
A jedną z najbardziej dręczących zjaw wśród ﬁ lozofów tej alchemii byłby jeszcze
Hegel, który – jak starałem się wykazać gdzie indziej – sytuował przejście od ﬁ lozoﬁi natury do ﬁ lozoﬁi ducha w tym spalaniu, z którego, niczym wzniosły wyziew
fermentacji, Geist – gaz – wznosi się lub ponownie wznosi ponad martwych w stanie rozkładu, żeby się uwewnętrznić w Aufhebung (s. 113, podkreślenie moje).
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To obraz wiodący Glas, pierwszej księgi z duchowej trylogii: proces
uduchowienia świata, w którym byt rozpoznaje swoją ukrytą duchową naturę, odbywa się na wzór alchemicznej sublimacji, w której ze
spalania ciała stałego powstaje duch-gaz, „wzniosły wyziew”, pozostawiający w dole stosy ciał w stanie rozkładu i spopielenia. Tak jak
w O duchu Derrida czyta Heideggera-Trakla Benjaminem, tak w Glas
tym drugim-innym, który wytrąca nas z „dialektycznej drzemki”,
w jaką pogrąża nas Heglowska teodycea Ducha, nie jest wcale, jakby się wydawało z kompozycji dzieła, Jean Genet, ale autor znacznie
bardziej poślubiony „uroczystościom żałobnym”, czyli Paul Celan
(któremu Derrida także poświęci osobne eseje, począwszy od Sziboletu, a na Poetyce i polityce świadczenia kończąc).
Dlaczego Celan? Bo – siostra, Antygona, popioły, widma i cienie.
Zespół, który także dla Derridy okaże się kompleksem oskarżycielskim wobec Ducha i jego niefrasobliwego procesu wszechspalania.
Dla Derridy Celan to jedyna w swoim rodzaju „mowa popiołów”,
która z rozproszonych białych prochów usiłuje zebrać i ulepić wyparowane ciała – nie po to jednak, by je wskrzesić, ale po to, by je
pochować. W tym sensie jest Celan męskim odpowiednikiem Antygony, poszukującym ciała swojej siostry, której odmówiono pochówku – siostry symbolicznej, ponieważ w rzeczywistości Celan żadnego rodzeństwa nie miał. To, być może, tłumaczy powód, dla którego
Glas rozpoczyna się właśnie od długiej ekspozycji na temat Antygony. Tylko w oczach Kreona Antygona jest anty-gonos, czyli śmierciolubną istotą przeciwstawiającą się prawom życia; w swoim własnym
mniemaniu jest ona reprezentantką innego życia i innej sprawiedliwości, która w imię bratersko-siostrzanej miłości przeciwstawia się
publicznemu (i „duchowemu”) „prawu dnia”. To żądanie imiennego,
pojedynczego zadośćuczynienia, jakie u Celana – ale także Derridy
– towarzyszy cieniom-widmom „nawiedzającym królestwo żywych”
(hebrajsko-niemieckie an-Cel można także tłumaczyć jako „na(d)chodzący-Cień”: jeszcze jeden duch, jeszcze jedno widmo Ducha),
okazuje się więc imieniem miłości, wyjętej spod prawa miłości siostrzanej, która w imię tego, co pojedyncze, przeciwstawia się sublimacyjnym praktykom Ducha jako heglowskiego Weltgeist.
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W tym osobliwym czytaniu Fenomenologii ducha, jakim jest Glas,
rozdział o Antygonie, z którą, jak pamiętamy, Hegel załatwia się
dość szybko, funkcjonuje tak, jak kamyk wrzucony w tryby dialektycznej machiny: zacina ją, przerywa jej gładki ﬂux, piętrzy przed
nią blokadę w postaci aporii. Cała poprzednia część służy ekspozycji
pojęcia miłości u Hegla, którego Derrida przedstawia jako mistrza
ﬁlozoﬁcznego Erosa, wznoszącego się niepowstrzymanie w akcie
triumfalnej sublimacji: seksualna miłość przeradza się w miłość
małżeńską, ta zaś przeradza się w miłość rodzicielską, a ta z kolei,
zawiązując podstawową komórkę życia społecznego, czyli rodzinę,
wyznacza gładki moment przejścia między naturą a kulturą, gdzie
odtąd miłość żyje w postaci sublimowanych więzi wspólnotowych.
Ten erotyczny Triumf Życia, gdzie miłość, jak w aforyzmie Goethego, „spaja wszystko”, rozgrywa się na lewych kolumnach Glas – po
prawej stronie jednak, niczym w lustrzanym odbiciu, rozgrywa się
dramat śmierci, czyli uroczystości żałobne Jeana Geneta, który opłakuje zgon i gnicie ukochanego. Tak jak lewa kolumna (czy też może
lewa seﬁra) tętni obﬁtością powstawania i niepohamowanej generacji, gdzie erotyczny Duch prze do przodu, jednocząc coraz większe
totalności – prawa kolumna-seﬁra zatrzymuje się przy ginięciu, gniciu, zanikaniu tej materii, której spalony krematoryjny swąd ulatuje
w powietrze razem z lotnym duchem. Derrida, zbyt subtelny i „maraniczny”, by mówić o Zagładzie wprost, mówi jednak za sprawą Geneta
(i ukrytego w nim Celana) wszystko: Heglowski Duch to nic innego
jak alchemiczny wytwór spalania materii, czyli sublimacji w pierwotnym sensie tego słowa jako ulatniania substancji gazowej z substancji stałej. Cały świat jest więc niczym innym jak tylko całopalną
oﬁarą dla wiecznego wznoszenia się Ducha. Fenomenologia ducha to
wielkie dzieje Szoah, wydarzenia wyjątkowego tylko w tym sensie, że
potwierdza ona ukrytą regułę, tajny mechanizm historii. „Wszystko, co stałe, wyparowuje” – powie później Marks o nowoczesności,
w której historia Ducha jeszcze przyspieszyła swój bieg.
Pojawienie się Antygony w tym kontekście nie ma z pozoru żadnego uzasadnienia: jej mały agon wydaje się nic nie znaczyć na tle
wielkiej kosmicznej wojny między Życiem, które karmi się śmiercią,
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a Śmiercią, dla której życie to tylko produkcja zwłok. A jednak. Mały
agon Antygony, podjęty w imię partykularnej miłości siostry do brata, posiada w ujęciu Derridy najwyższą moc – moc powstrzymania
dialektycznej machiny. Albowiem z punktu widzenia ﬁlozoﬁcznego
Erosa, który puchnie i rośnie w niepohamowanym pędzie sublimacji, ta mała miłość jest absolutnie statyczna: jest sobą i uparcie tylko
sobą, a jako taka nie może stać się podstawą dla wielkiej metaboli
Ducha, która wszystko, co poszczególne, zamienia w ogólne i uniwersalne. Jest miłością nieerotyczną, a przez to wyzbytą energii, jaką
można by przeznaczyć na sublimacyjne cele – a jednak jest miłością.
I jest miłością do ciała, które Antygona za wszelką cenę usiłuje odzyskać – choćby po to, by je pogrzebać.
Dokładnie ten sam antyheglowski upór można wyczytać z dwóch
wierszy Celana z tomu Niemandsrose: Es war Erde in ihnen oraz Chymisch, które odwracają zwykły proces alchemicznej sublimacji i z ducha-powietrza, gdzie unosi się krematoryjny swąd, chcą na powrót
odzyskać ciało i dzięki temu wytoczyć proces Duchowi jako twórcy
historii, zgodnie z twierdzeniem samego Hegla, że Weltgeschichte ist
Weltgericht, „historia świata jest tym samym, co sąd nad światem”.
Sąd ten możliwy jest tylko wtedy, kiedy „mamy ciało”: habemus corpus. Inaczej bowiem, gdy „wszystko, co stałe, unosi się w powietrzu”,
nie ma dowodu na ludobójcze procedury Ducha, który w zacieraniu
materialnych poszlak odzyskuje niewinność i unika kary. Chymisch
to zatem oskarżycielski hymn (Hymnisch) wystosowany przeciw hymenowi Ducha, który zachowuje swą wątpliwą cnotę wobec braku
trupa, którego uśmiercił. To jednak także pean na cześć nowych „alchemicznych zaślubin” (Chymische Hochzeit Christiana Rosenkrantza) brata z siostrą, Antygonosa z jego martwą oblubienicą; to na jej
palcu, odzyskanym z powietrznych grobów, wykwita w końcu pierścień. Jednocześnie jest to tylko odwrócona alchemia – a więc inwersja w łonie czystej mrzonki, pragnienia paradygmatycznie niemożliwego. Tak bowiem jak tradycyjne dzieło alchemiczne dąży do
tego, by stworzyć nowe życie – żywy lapis philosophorum w formie homunculusa – i w swym dążeniu nieuchronnie potyka się o konieczności natury, tak antyalchemia Celana pozostaje jedynie wyrazem
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pragnienia, które nie może się spełnić: nie będzie ciała, nie będzie
dowodu, na zawsze pozostanie tylko niepewne medium świadczenia23. Jednostka niewiele może wobec Ducha i jego wszechspalającej
ogólności – choć zarazem przecież, ten radykalny zew sprawiedliwości absolutnie pojedynczej, wyznaczający niedekonstruowalny ideał
wszelkiej dekonstrukcji, także od Ducha pochodzi. Znów zatem ambiwalencja: zawrót głowy, vertigo, aleksandryjski misz-masz, poczucie, że już „za późno”, by cokolwiek tu rozplątać...
Jeszcze raz zatem, encore: jeszcze jeden wysiłek, by przekształcić
tę dwuznaczność w moment antynomiczny i jego trudną (i do pojęcia,
i do wytrzymania) integralność. Podczas gdy dialektyka jest drogą
siły – mozolnego i przemocowego pokonywania spirali sprzeczności
przez chytry rozum, który musi dopiąć swego – dekonstrukcja stawia
na technikę osłabiania, czyli na redukcję przemocy, jaka zawiera się
w każdej wyrazistej tezie, antytezie i syntezie. Taki jest też cel tego
wielkiego przedsięwzięcia dekonstrukcyjnego, jakiego podejmuje
się Derrida w swojej trylogii o duchu, którą rozpoczyna Glas, poświęcona Heglowi, kontynuuje przedstawiony tu wykład o Heideggerze, wieńczą zaś Widma Marksa. Duch, ognista potęga, towarzysząca
ludzkości od jej „najwcześniejszego poranka”, ma z tych lektur wyjść
oczyszczony: sam dotąd suwerennie władający procesami puryﬁkacji, fundując ludzkości niejedną „krwawą łaźnię”, ma teraz poddać się aktowi oczyszczenia i wyrzec się licencji na przemoc. Choć
przez wieki uwikłany we wszelkie pożogi trawiące historię, ma teraz
znów stać się płomieniem, który nie spala – zgodnie z najstarszym
wyobrażeniem „życiodajnego ognia”, jaki podsuwa obraz Ognistego
Krzewu: obraz ruah, ognistego tchnienia-ducha, płonącego w listowiu, którego nie tylko nie niszczy, lecz podtrzymuje w istnieniu.
23

Na temat aporii świadczenia, które nie jest w żadnym sensie dowodne, dobrze mówi Derrida, pisząc o wierszu Celana Aschenglorie: „Ktokolwiek niesie świadectwo, nie dostarcza dowodu;
jest tym, kogo doświadczenie, z konieczności pojedyncze i niezastępowalne zaświadcza, że jakaś
«rzecz» wydarzyła się w jego przytomności (...). W tym też kontekście Aschenglorie pozwala usłyszeć, wypowiedziane między słowami, powstające z samych popiołów, westchnienie rozpaczy:
nie ma świadka dla świadka w tej perwersyjnej sytuacji, która na zawsze już pozwoli wszelkim
sędziom, arbitrom i historykom utrzymać rewizjonistyczną tezę jako w istocie niepodważalną”
(Jacques Derrida, Poetics and Politics of Witnessing, w: idem, Sovereignties in Question. The Poetics of
Paul Celan, tłum. Thomas Dutoit, Fordham University Press, New York 2005, s. 77, 90).
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Dobro w złu, zło w dobru; destrukcja w łagodności i miłosierdzie
odwleczonej apokalipsy; przemoc samego dobra i dobro ukryte w boskiej przemocy. To, co u Schellinga, Heideggera i Trakla objawia się
jako szaleństwo Ducha, sama istota jego schizofrenicznej dwoistości
– der Riss, źródłowe rozdarcie na absolutne Dobro i równie absolutne
Zło – w transformacji Derridy znów ma stać się jednością: jednym
widmem dobra, które nawiedza, prześladuje i rani. Ten opis mógłby równie dobrze wyjść spod pióra autora Inaczej niż być, Emmanuela Levinasa, jest tymczasem Derridiańską parafrazą Heideggera
czytającego Trakla:
W duszy rządzi zatem podstawowy rys (Grundzug) bólu. Jest jego istotą. I jest istotą Dobra. Zgodnie z tym samym podstawowym rysem Dobro jest Dobrem tylko
w bólu. Ten zaś porywa (fortreißt), porywa właściwie (eigentlich) w wycofaniu swojego rozrywającego rysu (als zurückreissender Riss) (...). Jeden tylko cytat: „Kto jednak strzeże tego przemożnego bólu, że karmi on gorący płomień ducha? Wszystko
porażone tym duchem (Was vom Schlage dieses Geistes ist) wyprowadza na drogę.
To, co jest porażone tym duchem, zwie się „geistlich” (s. 121).

Wróćmy jeszcze na chwilę do Glas, gdzie ten rys bólu, znamionujący głęboki konﬂikt duchowych fakultetów, przybiera postać gnostyckiego agonu między pneuma i psyche, Duchem i Duszą. Za jego
pomocą Derrida przedstawia tu także opozycję judaizmu i chrześcijaństwa, gdzie pneuma reprezentuje zasadę radykalnej sprawiedliwości, psyche zaś przeciwstawia jej równie radykalną miłość.
Z jednej strony napiera więc żydowski Duch w postaci pneumy, który
w imię sprawiedliwości nie cofnie się przed zniszczeniem tego świata (pereat mundus, sed ﬁat iustitia) – z drugiej natomiast, Duch wcielony w chrześcijańską psyche dąży do miłosnej aﬁrmacji wszystkiego, co istnieje, które chce złączyć we wszechobejmującym geście
pojednania. Widziana z perspektywy psyche, działalność pneumy
jest czysto tanatyczna i destrukcyjna, ponieważ pragnie tylko pozrywać wszystkie „więzy miłości” i wytworzyć próżnię wolną od jakichkolwiek ontologicznych przywiązań (stąd też Hegel może być czytany
jako wzorcowy myśliciel Śmierci, jak to się dzieje choćby u Aleksandra Kojève’a). Ale z kolei widziany z perspektywy ognistej pneumy,
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psychiczny świat chrześcijańskiej miłości jawi się jako immanentne więzienie, w którym Hölderlinowskie Liebesbände natychmiast
zamieniają się w pęta, Stricke, i w którym miłość staje się duszącym
instrumentem wewnątrzświatowej władzy, w ten sposób unikającej
sądu i sprawiedliwości (stąd też Hegel może być czytany jako ostatni
przedstawiciel teodycei i konserwatywny apologeta państwa pruskiego jako ziemskiej potęgi). Wskazując na te dwie możliwe lektury
Hegla – jedną, która przedstawia go jako Benjaminowski pneumatyczny „charakter destrukcyjny” i drugą, która czyni zeń psychicznego obrońcę status quo – Derrida unaocznia dwuznaczną naturę
Ducha, który z łatwością zmienia fronty, przeskakując, niczym nieuchwytna iskra, z Hegla – obrońcy Świętej Rodziny, na Hegla – agitatora rewolucyjnej „furii zanikania”. Myśl Hegla, choć oﬁcjalnie
chrześcijańska, staje się wówczas areną walki między żydowskością
a chrześcijańskością, w którym pneumatyczne żądanie sprawiedliwości nieustannie zmaga się z psychiczną wiarą w miłość, i vice versa.
Pytanie, które Derrida stawia Heglowi, okazuje się więc tym samym, które wyłania się pod koniec wykładu O duchu: czy możliwa
jest historia, w której byt nie jest ani miłośnie aﬁrmowany w swoim
status quo, ani też bezwzględnie negowany przez nieprzejednany ideał sprawiedliwości, ale podlega ciągłej transformacji? Czy możliwa
jest wyższa dialektyka Ducha, dzięki której to „ogniste Dobro”, które
jest jego udziałem, mogłoby także udzielić się światu?
Już w Glas pojawia się sugestia, że sposobem na to wyższe „pojednanie” jest zmiana relacji między pneumą a psyche: zamiast toczyć ze sobą wojnę aﬁrmacji z anihilacją, powinny one raczej wejść
w sojusz, w którym trzymałyby się nawzajem w dekonstrukcyjnym
szachu. Sprawiedliwość nie musi bowiem występować przeciw miłości ze swojej uparcie transcendentnej pozycji: może wniknąć w immanentny świat „więzów miłości” i pracować nad nimi od wewnątrz,
przekształcając je tak, by ogólna harmonia bytowych wszechpowiązań nie przykryła sobą pojedynczości i jej roszczeń do bycia osobną,
do własnego votum separatum. Miłość zaś nie musi zrywać ze sprawiedliwością i prawem, by rozpłynąć się w strumieniu wszechaﬁrmującej łaski; może zachować prawo do dekonstrukcji prawa,
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do uchylania jego powszechnego obowiązywania na rzecz tego, co
pojedyncze i co wymyka się regule. Dobrze obmyślany sojusz wzajemnej dekonstrukcji działałby więc na rzecz tego, co Derrida uważa
za najcenniejsze dziedzictwo Ducha: dobro tego, co inne, pojedyncze, heterogeniczne, nieredukowalne do całości. Od Glas aż po Widma Marksa Derrida podtrzymuje ten sojusz – czy raczej owocny agon
– jako jedyny sposób na aﬁrmację pojedynczości. Sugestia ta pojawia
się także w O duchu, gdzie dusza staje się „naczyniem Ducha”: choć
doświadcza bólu, uczy się płonąć jego ogniem, przyjmuje trudną in-spirację w paradoksalnej lekcji bycia „inaczej niż być” – czyli nie na
sposób zgodnej części całości, lecz na sposób „mesjańskiej resztki”:
der Ausgerissene, „oderwanego”, odjętego od sumy bytów i wykolejonego z ontologicznej harmonii.
W innym zaś jeszcze wymiarze, który wiąże się z maraniczną
strategią Derridy, kwestia ta – albo właśnie to pytanie, które Derrida stawia Heglowi, Heideggerowi i Marksowi – przybierze także i tę
postać: czy możliwe jest prawdziwe judeochrześcijaństwo, wspólne
dziedzictwo jednego Ducha, nierozproszone na wrogie sobie obozy,
lecz zdolne do tak pojętej dekonstrukcyjnej współpracy? Wysiłek
Heideggera, by cofnąć się do tego, co „najwcześniejsze” – poza reguły
gry ustalone przez Platońską metaﬁzykę i wynikłą z niej onto-teologię – można by wówczas wyzyskać do zupełnie innego celu niż ten,
który mu oﬁcjalnie przyświeca: nie do odkrycia owej mitycznej greckości, która rzekomo płonie w wierszach Trakla, lecz do przypomnienia jeszcze innego ognistego źródła, które od zarania paliło wszystkie swoje archiwa (i tego też żąda od swoich wyznawców: burn after
reading!), nie chcąc zmieścić się w żadnym konkretnym testamencie:
Najbardziej poranna z Frühe, w jej najlepszej obietnicy, byłaby w rzeczywistości innym narodzeniem innej istoty, heterogeniczna od źródła [hétérogène à l’origine] wobec wszystkich testamentów, wszystkich obietnic, wszystkich zdarzeń,
wszystkich praw i przypisań, które stanowią samą naszą pamięć (...). To przez
odniesienie do bardzo konwencjonalnej i doksycznej sylwetki chrześcijaństwa
Heidegger rzekomo dechrystianizuje Gedicht Trakla. To, co jest heterogeniczne od
źródła, byłoby zatem – a nie jest to nic – tylko źródłem chrześcijaństwa: duchem
chrześcijaństwa lub istotą chrześcijaństwa (s. 122–123).
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Stąd już tylko krok, by pouczyć Heideggera:
A zatem pierwsi z nich, ci, których nazywałem teologami, i wszyscy ci, których
mogliby oni reprezentować, powiedzieliby Heideggerowi: „Ależ to, co nazywa
pan arche-źródłowym duchem i co uważa pan za obce chrześcijaństwu, to właśnie to, co w chrześcijaństwie najbardziej istotne. Podobnie jak pan, to właśnie
chcielibyśmy obudzić pod teologemami, ﬁ lozofemami i potocznymi przedstawieniami. Składamy panu podziękowania za to, co pan mówi, ma pan prawo do
całej naszej wdzięczności [reconnaissance] za to, co daje pan do zrozumienia i do
myślenia – i co właśnie uznajemy [reconnaissons]. Tego właśnie od zawsze szukaliśmy. A kiedy mówi pan o obietnicy, tym Versprechen, bardziej niż porannym świcie poza początkiem i o końcu historii poza Wschodem i Zachodem, czy wie pan,
do jakiego stopnia jest pan nam bliski? (...) Mówi pan to, co można powiedzieć
najbardziej radykalnego, kiedy jest się dzisiaj chrześcijaninem. W tym punkcie,
przede wszystkim kiedy mówi pan o Bogu, o wycofaniu, o płomieniu i o piśmie
ognia w obietnicy, w zgodzie z obietnicą powrotu do kraju przed-arche-źródłowości, nie jest pewne, czy nie otrzymuje pan analogicznej odpowiedzi i podobnego
echa do mojego przyjaciela i współwyznawcy, mesjanistycznego Żyda. Nie jestem
pewien, czy muzułmanin i kilku innych nie dołączyłoby się do tego koncertu lub
hymnu. A przynajmniej wszyscy ci, którzy w religiach i ﬁ lozoﬁach mówili o ruah,
pneuma, spiritus i czemu nie o Geist” (s. 124–126).

Na co Heidegger odpowiada ustami samego Derridy, ale nie jest to
odpowiedź całkiem wierna Heideggerowskiej literze. Są to bowiem
usta marana, który podszywa się pod Heideggerowski idiom, a zarazem, oddychając nim, go odchyla, zmieniając jego znaczenie, być
może nawet zgodniej z jego duchem:
„Ależ twierdząc, że Gedicht Trakla – i wszystko, co wraz z nim mówię – nie jest
ani metaﬁ zyczny, ani chrześcijański, niczemu się nie przeciwstawiam, przede
wszystkim nie chrześcijaństwu ani wszystkim tym dyskursom o upadku, klątwie, obietnicy, zbawieniu, zmartwychwstaniu, ani dyskursom o pneuma i spiritus, ani nawet, byłbym zapomniał, o ruah. Próbuję tylko skromnie, dyskretnie
myśleć o tym, co obrane za punkt wyjścia [ce à partir de quoi] sprawia, że wszystko
to jest możliwe. To (to, co obrane za punkt wyjścia...), ponieważ od zawsze było
zakryte, nie jest jeszcze tym, co umożliwia. To «obrane za punkt wyjścia», ta bardziej niż źródłowa Frühe nie daje się jeszcze pomyśleć, pozostaje przyszła. Okrąg
ciągnie tę Frühe z dnia przed dniem poprzednim aż do tego poranka, który jeszcze
nie nadszedł, i ten okrąg nie jest – jeszcze nie lub już nie – okręgiem europejskich
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metaﬁ zyk, eschatologii, mesjanizmów lub apokaliptyzmów wszelkiego rodzaju.
Nie powiedziałem, że płomień jest czymś innym niż pneumatologiczny lub duchowy oddech, powiedziałem, że to wychodząc od płomienia, myśli się pneuma i spiritus lub, ponieważ państwo nalegają, ruah itp. Powiedziałem po prostu: Geist nie
jest po pierwsze tym, tamtym lub jeszcze tamtym (s. 126–127).

W tym bowiem cała rzecz, by z góry nie przesądzić tożsamości Ducha:
nie zamknąć go w żadnym „okręgu”, żadnym teologicznym „izmie”,
nie zneutralizować jego płomienistej futurité żadną zaprzeszłą manifestacją – czy to w postaci pneuma, spiritus, czy, skoro już nie da się
tego imienia uniknąć, ruah. Ale trzeba też pamiętać, że to ostatnie
imię, ruah, jest szczególne, ponieważ samo siebie unika, samo siebie
ukrywa. W Heideggerowskim vermeiden, które na pierwszy rzut oka
zawiera w sobie wiele złej wiary i zwykłego kulturowego antysemityzmu, Derrida odkrywa iskrę innego uniku: samowymazywania
się ruah jako nieuchwytnego imienia bez tożsamości i bez trwałego
umocowania w żadnej tradycji.
* * *
O duchu to nie tylko majstersztyk dekonstrukcji. To także wzorcowy akt „podniesienia iskry” – cząstki Ducha – która upadła daleko w głąb obcej sobie domeny, ale jednak nigdy całkiem nie zagasła.
Zgodnie z doktryną Michała z Cardozo (drugiego po Natanie z Gazy
naczelnego ideologa sabataistów), do zadania tego, jakim jest polowanie na upadłe i rozproszone iskry, najlepiej nadają się właśnie
marani, ponieważ sami są nieczyści i dlatego też mogą penetrować
„obcą stronę”, bez szkody dla siebie nurkując w jej mroczne głębie.
A Derrida jest jednym z najśmielszych nurków: niestraszne mu
odmęty, w jakie upadł był niegdyś Paul de Man (ta tytułowa muszla wyrzucona na piasek: czy nie jest to bledszy odpowiednik iskry-perły odławianej z otchłani?24) albo sam Martin Heidegger, ten
upadły numer jeden, którego Derrida nigdy nie przestał czytać (jak
24

Czyli: „Jak głos głębokiego morza ukryty w muszli: wojna Paula de Mana”. Por. Jacques Derrida,
Like the Sound of the Sea Deep within a Shell: Paul de Man’s War, tłum. Peggy Kamuf, „Critical Inquiry” 1988, nr 14.
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sam przekornie dodaje, zawsze z nutką rozbawienia), nawet – a może
zwłaszcza wtedy – gdy wielu żydowskich myślicieli, z Levinasem na
czele, obłożyło go anatemą.
Tej rozbawionej ironii nie można jednak oddzielić od poczucia
absolutnej swobody, jaką Derridzie daje jego maraniczna nietożsamość – ironii tym większej, że po hebrajsku, czyli w języku znanym
mu bardzo pobieżnie, marana zwie się „przymuszonym”. W niewiedzy, co termin ten „naprawdę” znaczy; w nieznajomości ortodoksyjnej tradycji, która z góry napiętnowała maranizm wrogą konotacją,
zawiera się cała wolność tego najbardziej wolnego z duchów, jakim
był brat Derrida: jedyny taki, który umiał mówić po hebrajsku we
wszystkich językach pod słońcem.

