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Ciało: obiekt, narzędzie, doświadCzenie

barbara kornacka (2013). Ucho, oko, ciało. O prozie „młodych pisa-
rzy” lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech. Poznań: 
wydawnictwo naukowe UaM, ss. 275.

Ludzka cielesność, z całą swoją fizjologią i symboliką, pozostaje sta-
łym elementem naszej kultury. Można bez przesady stwierdzić, że 

od François Villona do poezji barokowej, od naturalistycznych powieści 
do Jamesa Joyce’a ciało stanowi narzędzie poznania, obiekt zakazów 
i nakazów, dowód chwały i nędzy człowieka. znaczenie ciała jako pod-
stawowego narzędzia doświadczenia rzeczywistości w najnowszej lite-
raturze włoskiej bada barbara kornacka w swojej znakomitej książce, 
jak najsłuszniej wyróżnionej prestiżową nagrodą Premio Flaiano 2014.

Co oznacza kategoria „młodych pisarzy”? wyznacznikami są, 
oprócz daty urodzenia i literackiego debiutu, wspólna tematyka ich 
tekstów, język narracji, pokoleniowy autoportret, wpływ Piera Vittoria 
tondellego. ten właśnie wyrasta na prawdziwego mistrza nowej litera-
tury, tworzonej przez młodych dla młodych, wykluczającej za pomocą 
języka, lecz również odniesień do muzyki, komiksów itd. wszystkich 
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tych, których nie może objąć podobna kategoria pokoleniowa. Główną 
intencją autorki, a także jej oryginalnym pomysłem badawczym, jest 
gruntownie udowodniona teza, że wbrew panującemu przekonaniu, iż 
żyjemy w cywilizacji obrazu, to nie wzrok, lecz inne zmysły, a także 
szeroko pojęta cielesność dominują w literaturze schyłku XX w., co 
ma daleko idące konsekwencje poznawcze i kulturowe. Perspektywa 
literacka łączy się tutaj stale z perspektywą filozoficzną, socjologiczną, 
antropologiczną, zgodnie proklamującymi powrót do cielesności jako 
reakcję na abstrakcyjny intelektualizm nowoczesności. autorka wyka-
zuje, że literatura lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, również 
we włoszech, sytuuje się w kręgu postmodernizmu postrzegającego 
człowieka jako kolekcjonera wrażeń (zygmunt bauman), zwracające-
go się ku cielesności w opozycji do logocentryzmu (Jacques derrida, 
Julia kristeva); uwzględnia ona także w swoich analizach myśl femi-
nistyczną związaną z gender studies (Judith butler, Luce irigaray), nie 
zapominając wszakże o klasykach rewindykacji cielesności przeciwko 
systemowi władzy i opresji (Michaił bachtin, Michel Foucault). Prze-
konująco wypada dobór tekstów, z jednym wszelako wyjątkiem: an-
tonio tabucchi w żadnym razie nie mieści się w kategorii młodych pi-
sarzy; można by uznać, że nie mieści się w żadnej kategorii zbiorowej.

w pierwszej części książki kornacka sugestywnie przedstawia 
prawdziwą wymianę narzędzi epistemologicznych, jaka następuje 
u schyłku stulecia: kryzys władzy wzroku oznacza zarazem kryzys pi-
sma, kontestację logocentryzmu. kultura głosu, oralność objawiają się 
w literaturze włoskiej począwszy od tondellego. będzie to, jak chciał 
ten ostatni, literatura emocjonalna, pisarstwo „mówione”, stosujące 
młodzieżowy żargon, słownictwo rozmaitych subkultur, neologizmy, 
wulgaryzmy, a sprzeciw wobec norm pisma nakładać się będzie na 
bunt przeciw normom społecznym. Precyzyjne analizy tekstów ujaw-
niają również pojęcie tzw. wtórnej oralności, czyli wykorzystanie 
w tekstach literackich szeroko pojętej kultury multimedialnej, która 
poprzez telewizję, reklamę, audycje radiowe dostarcza literackim bo-
haterom całego repertuaru stylów życia i form wypowiedzi, a telewi-
zyjny zapping staje się modelem narracji, jak dzieje się to u alda no-
vego.
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Przejmując rozróżnienie kristevej: postrzegane/powiedziane, au-
torka konsekwentnie skupia się na przeciwieństwie cielesnej semiozy 
i językowej symbolizacji. droga, jaką kreśli, prowadzi od ostatniego 
okresu twórczości itala Calvina z jego zainteresowaniem percepcją 
zmysłową i przypisywanym jej walorem epistemologicznym, objawia-
jącym się przede wszystkim w Palomarze, poprzez próby zapisania 
dźwięku u alessandra baricca (Zamki z piasku), aż do znaczenia mu-
zyki jako subkodu w tekstach tondellego. element muzyczny staje się 
odtąd hasłem wywoławczym, symbolem konotującym i denotującym 
określone treści; jak pisze kornacka, buduje tożsamość i przynależność 
do grupy. z takiej perspektywy wyłamują się debiutanckie powieści an-
drei de Carla i daniele del Giudice, gdzie wzrok, obserwacja, związ-
ki ze „szkołą spojrzenia” odgrywają niepoślednią rolę. katalogowanie 
rzeczywistości (de Carlo) czy chromatyczna wrażliwość (del Giudice) 
nie prowadzą jednak, zdaniem autorki, do modernistycznej dominacji 
zmysłu wzroku, lecz, jak przekonująco udowadnia, do postmoderni-
stycznego przekonania, że świat stał się jedynie dostarczycielem wra-
żeń, rozrywki. w ramach podobnej tematyki, powiązanej wciąż jednak 
ze wzrokiem, patrzeniem, mieści się także z pewnością niewzięta pod 
uwagę ekfraza, intensywnie obecna u niektórych przywoływanych tu 
pisarzy, m.in. baricca czy późniejszego del Giudice.

zmysł dotyku i jego ambiwalencja, węch i smak, a także ich kul-
turowe nacechowanie znajdują również we włoskiej literaturze schył-
ku XX w. swoje liczne egzemplifikacje, które stają się w niniejszej 
książce przedmiotem analizy. dotyk, zgodnie z tezami derridy, czyni 
świat przyjaznym i znajomym, lecz dotyk może być również nieczysty, 
skażony, prowadzić do lęku przed kontaktem i nieufności wobec ciała. 
równie przekonująco wypadła analiza węchu i smaku, ich aspektów 
kulturowych (powonienie jako zmysł dyskryminujący innych), memo-
rialnych (motyw pamięci mimowolnej), a także ich „nieaktualności”, 
jak pisze kornacka (czy raczej „niewczesności”, bo chodzi o termin 
Friedricha nietzschego), w świecie, gdzie zapachy są stygmatyzowane, 
a smaki ujednolicone.

w części poświęconej ekspresjom i reprezentacjom ciała, wpisa-
nym w szeroki dyskurs współczesnej humanistyki, cielesność powią-
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zana zostaje prowokacyjnie przez „młodych pisarzy” z wątkiem defor-
macji, transgresji, patologii. Ciała ułomne, chore, groteskowe, sztuczne, 
występujące licznie we włoskiej literaturze od tondellego do „kaniba-
li”, pozwalają na sformułowanie nowego statusu ciała, wyzwolonego 
od opresji norm. autorka kolejny raz sięga do prac kristevej, tym ra-
zem do Potęgi obrzydzenia, i jej pojęcia wstrętu. epatowanie obrazami 
deformacji, odpadów i wydzielin, jakich pełno w analizowanej prozie, 
rozumiane jest przez kornacką jako transgresja wobec ustanowionego 
porządku, groteskowe połączenie komizmu i grozy, bachtinowska hi-
perbolizacja „dołu materialno-cielesnego”.

Godne uwagi efekty przynoszą te części książki, w których mowa 
jest o emancypacjach ciała we włoskiej prozie schyłku XX w.: o wyła-
mywaniu się z konwencji obowiązujących norm, przekraczaniu tabu, 
znów wzorem tondellego. autorka umiejętnie i bez ideologicznej stron-
niczości posługuje się tematyką gender, udowadniając, w jaki sposób 
młodzi pisarze dokonują dekonstrukcji patriarchalnego modelu męsko-
ści, tożsamość zaś kobieca, jak chciała irigaray, pozostaje niegotowa, 
wieloraka, in progress. w ramach tak pojętej emancypacji ciała miesz-
czą się również analizy literackich postaci homoseksualistów, lesbijek, 
transwestytów, chociaż, moim zdaniem, autorka omawianej książki de-
monizuje nieco społeczne potępienie, z jakim podobna tematyka spotka-
ła się m.in. u tondellego. to już nie były czasy Pier Paola Pasoliniego i, 
nawiasem mówiąc, Libertyni inaczej – bo tak brzmi polski tytuł w prze-
kładzie – nie zostali skazani na niebyt (wyrok sądu był uniewinniający).

książka Ucho, oko, ciało wyróżnia się oryginalnym ujęciem lite-
ratury lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we włoszech, anali-
zowanej pod kątem kategorii sensorium i cielesności. Pojęcie młodo-
ści byłoby tu nie tyle wyznacznikiem natury biograficznej, ile znakiem 
współczesnych treści i problemów, pochwały tego, co irracjonalne 
i bezpośrednie, niepodległe kontroli logosu. Szerokie wykorzystanie 
prac z zakresu współczesnej humanistyki, od filozofii do socjologii, od 
antropologii do gender studies, nadaje pracy kornackiej badawczą głę-
bię i znacznie wzbogaca analizę tekstów literackich.


