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Heraklitejskie wyzwanie w ponowoczesnej prozie włoskiej

Streszczenie

Na przełomie XX i XXI wieku ludzkość stanęła na rozdrożu między wizją 
bezwzględnego globalizmu i prymatu technologii a wizją nowego humanizmu 
nadziei i szacunku dla człowieka w obrębie ruchomych struktur świata. Wybór 
opcji ciągle nie jest wyrazisty, a zbiorowa świadomość pozostaje w fazie parado-
ksów i ścierania się idei oraz iluzji. Niestałe rządy, dynamika rynku, pogoń za 
zyskiem i postindustrialna organizacja zatrudnienia wymuszają na wielu osobach 
zmiany pracy, środowisk i miejsc pobytu, wskutek czego następuje zaburzenie 
więzi społecznych, frustracja i poczucie bezdomności. „Heraklitejska” postawa 
otwarcia wobec rzeczywistości okazuje się w praktyce groteską i destrukcją,  
a człowiek pod presją nieustających wyzwań zamiast ewoluować w mędrca, który 
spokojnie i odważnie realizuje swoje zadania, o wiele częściej zapada na różnego 
rodzaju neurotyzmy i lęki. W samoobronnej desperacji, z buntu lub przekory 
ludzkość próbuje jednak ocalić elementy ładu i tożsamości, by wymknąć się 
całkowitemu uprzedmiotowieniu przez system.

Kultura omawianej epoki kwalifikowana jest jako postmodernistyczna, czyli 
w polskim tłumaczeniu ponowoczesna, ale różne teorie ukazują trudności z definicją 
tego pojęcia i z jego systematyzacją. Postmodernizm wyraża się bowiem w formie 
wieloaspektowej jako nowa koncepcja człowieka, Historii, technologii, sztuki  
i mediów. Centralną figurę ponowoczesnej przestrzeni stanowi miasto, spełniające 
ważne funkcje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe, lecz za cenę utraty 
bliskiego kontaktu z przyrodą. 

Włoska literatura czujnie rejestruje zmiany zachodzące w Italii po 1968 roku, 
szczególnie w skali jednostki. Na przykładzie wybranych powieści autorki niniej-
szego zbioru próbują owe zmiany uporządkować według wspólnego kryterium 
„heraklitejskiej” teorii bytu. 

Problemy tożsamościowe Pokolenia ’68 przedstawia Andrea De Carlo w powieści 
Due di due. Po młodzieżowym buncie i kryzysie społeczno-kulturowym w roku 
1968 bohaterowie powieści, Mario i Guido, boleśnie zmagają się z porewolucyjnym 
zagubieniem. W zmienionej rzeczywistości na próżno szukają młodzieńczych 
ideałów i punktów odniesienia. Mario wychodzi z impasu zwycięsko, zakładając 
rodzinę i samodzielnie organizując własne miejsce do życia i pracy. Natomiast 
Guido w pustce powstałej po politycznym fermencie rozpaczliwie i po omacku 
tropi własną tożsamość. Podróżuje, stara się zostać pisarzem, ucieka w seks, alko-
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hol i narkotyki, wreszcie powraca do przyjaciela. Pomoc Maria przychodzi jednak 
za późno i nie jest w stanie zapobiec tragicznej śmierci Guida. 

Sytuację ponowoczesnego intelektualisty i naukowca opisuje Italio Cal-
vino w utworze Palomar. Kryzys wiary w moc rozumu wraz z technologizacją 
i komercjalizacją nauki doprowadzają bohatera do relatywizacji wszelkich prawd 
oraz zwątpienia w misję badacza. Palomar nie rezygnuje jednak z wysiłku pozna-
nia i interpretacji danych jako sposobu na odczytanie praw wszechświata. Uparcie 
dokonuje wiwisekcji rzeczywistości, chociaż pogłębia się w nim bezsilność wobec 
ruchomej złożoności świata i ograniczoności nauki. Zawiesza w końcu wszelkie 
działanie i umiera w poczuciu znikomości człowieka oraz jego wiedzy.

Świat pracy w postmodernistycznej fabryce demaskuje ostatnia powieść Paola 
Volponiego Le mosche del capitale. „Heraklitejskie” zasady są tutaj karykatural-
nie przerysowane, ponieważ realizm i zdolności przystosowawcze zmieniają się  
w dążenie do celu za wszelką cenę, pragnienie optymalnej adaptacji do korpora-
cyjnej hierarchii i ślepe wobec niej posłuszeństwo. Brak tu postaci pozytywnych, 
bo nikt nie potrafi zachować dystansu ani umiaru, koniecznych do równowagi 
i zdolności słusznej oceny. Główny bohater, Bruto Saraccini, jeden z członków 
zarządu korporacji, stara się przekonać innych do swego planu naprawy stosun-
ków w fabryce. Okazuje się jednak zbyt słaby, by stawić czoła regułom panującym 
w przedsiębiorstwie, a także zrezygnować z własnej uprzywilejowanej pozycji. 
System wygrywa z nim i z pozostałymi pracownikami.

Postmodernistyczny kryzys podmiotu i rozpad spójnej wizji świata wraz z ich 
egzystencjalnymi konsekwencjami (szaleństwem, poczuciem wyobcowania, nihi-
lizmem) stanowi tematykę powieści Vincenza Consolo Nottetempo, casa per casa. 
Jej sycylijski bohater, nauczyciel Petro, osierocony przez matkę, zmuszony do  
utrzymania rodziny oraz opieki nad psychicznie chorym ojcem i siostrą, samotnie 
zmaga się z przeciwnościami losu. Z napięciem obserwuje zmiany, które zachodzą 
w jego rodzinnym mieście Cefalù, nie znajdując żadnego wytłumaczenia dla cier-
pienia i krzywd doświadczanych przez jego bliskich. Z potrzeby buntu angażuje 
się w działalność antyfaszystowską, dokonuje nieudanego zamachu, by potem 
w obawie przed aresztowaniem uciec do Tunezji. Jedyną obietnicę osobistego 
spełnienia czy satysfakcji stanowi dla Petra twórczość literacka, której oddaje się  
z coraz większą pasją i determinacją.

Niccolò Ammaniti w Come Dio comanda przedstawia środowisko ludzi z mar-
ginesu, wśród których sfrustrowany Rino samotnie wychowuje syna. W sytuacji 
długiego bezrobocia, wrogości środowiska i obojętności instytucji państwowych 
ten brutalny mężczyzna wyznaje tylko kult fizycznej siły i agresji, który próbuje 
wpoić synowi. Relacja obu postaci jest pełna miłości, mimo nędzy, bezradności, 
przemocy. Impulsem do przemiany Rina staje się wypadek, wskutek którego do- 
znaje porażenia ciała. Utrata fizycznej sprawności zmusza go do uruchomienia  
w sobie mocy ducha, dzięki czemu odkrywa i realizuje nowy wymiar człowie- 
czeństwa i miłości rodzicielskiej. Wzmacnia to jego ufność w boski porządek ist-
nienia, co staje się przykładem dla przyjaciół i tych, którzy, jak kiedyś on, utracili 
poczucie ładu moralnego. 



223Streszczenie

W dobie zmiennych, kruchych relacji międzyludzkich Sandro Veronesi upo-
mina się o wartość komunikacji społecznej, zwłaszcza o dar słuchania drugiego 
człowieka. Główny bohater powieści Caos calmo, Pietro Paladini, przechodząc przez 
poszczególne stadia efektywnego słuchania (od niechęci i obojętności po żywe 
zainteresowanie i propozycje pomocy), staje się lokalnym mędrcem. Przyciąga 
ludzi, bo ofiaruje im czas oraz inspiruje do prawdy i odwagi. Z opowieści o Pietro 
wyłania się dynamiczny model życia, w którym człowiek nieustannie przechodzi 
ze stanu chaosu w stan porządku, przy czym chaos okazuje się bodźcem do ewo-
lucji i budowania nowego kształtu harmonii. Okazuje się to możliwe tylko dzięki 
zatrzymaniu się w biegu, uwadze, empatii, umiejętności słuchania. 

Narrator i główny bohater utworu Tristano muore Antonia Tabucchiego 
dokonuje bilansu życia podczas długiej i bolesnej agonii. Z uwagi na zaburze-
nie świadomości przez chorobę, ból czy działanie morfiny Tristanowi plączą się 
wspomnienia, sny, halucynacje i wyobrażenia. W niedomówieniach gubi się jego 
praca zawodowa, niezbyt udane związki z kobietami, wątła więź z ojcem oraz 
utrata ukochanego adoptowanego syna. Heroiczna przeszłość byłego partyzanta 
wyostrza jego krytycyzm wobec zmian, jakie obserwuje we Włoszech i w innych 
krajach po II wojnie światowej. Reminiscencje i myśli umierającego mieszają się 
z problemami współczesności (od bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę czy 
problemów Trzeciego Świata, przez dywagacje na temat zdrady i bohaterstwa, 
aż po analizę dyktatu telewizji). U kresu dni stary człowiek dochodzi jednak 
do uznania wartości życia, a jego postawa, pełna godności i odpowiedzialności, 
nabiera blasku w obliczu śmierci.

W przedstawionym włoskim materiale literackim „heraklitejska” postawa 
bohaterów oznacza stopniową adaptację do zmian, czujność wobec życia, poczucie 
obowiązku, rosnącą samoświadomość, godność, odpowiedzialność i nadzieję na 
stopniowe, choć też tylko chwilowe, odnalezienie porządku po chaosie przemian. 
Ludzie ponowocześni nie mają złudzeń co do skuteczności działań polityków, 
ekonomistów czy doradców społecznych. Wiedzą, że sami muszą poradzić sobie  
z trudnościami, wykorzystując własny umysł i charakter, wspomagani życzliwością 
bliskich. Niektórzy, zgodnie z sugestią Heraklita, znajdują szczególny punkt opar-
cia w wierze w ukrytą harmonię istnienia.



A Heraclitian challenge in the postmodern Italian prose

Summar y

At the turn of the 20th and 21st centuries humanity was at the crossroads 
between the vision of absolute globalism and primacy of technology and a new 
humanism of hope and respect for human beings within the range of the move-
able world structures. The choice of the option is still unclear while the collec-
tive awareness remains in the phase of paradoxes, idea clash and illusion. Unsta-
ble governments, dynamism of markets, the pursuit of profit and postindustrial 
employment organization force many people to change work, environment, place 
of living, which results in a disturbance of social bonds, frustration and sense of 
homelessness. A Heraclitian attitude of openness towards reality practically seems 
to be a grotesque and destruction and man, under pressure of constant challenges, 
instead of evolving into a wise man carefully and bravely fulfiling his tasks, more 
and more often, suffers from different types of neurotism and anxiety. In self-
defensive desperation, out of rebellion or contrariness, human beings try to save 
the elements of order and identity in order to escape from a total subjectiveness by 
the system. 

The culture of the epoch in question is qualified as postmodernist, i.e. ponowo-
czesna in the Polish translation, but various theories point to the difficulties in 
defining this notion and systematising it. Postmodernism is reflected in a mul-
tiaspectual form as a new conception of man, history, technology, art and media. 
The central figure of the postmodernist space constitutes the city fulfilling various 
political, economic, social and cultural functions yet at the expense of losing  
a close contact with the nature. 

The Italian literature alertly records the changes appearing in Italy after 1968, 
especially on an individual scale. On the basis of selected novels, the authors of 
the collection try to order the changes according to the common criterion of the 
Heraclitian theory of being. 

Identity problems of the 6́8 Generation are presented by Andrea De Carlo in 
the novel entitled Due di due. After the youth rebellion and socio-cultural crisis 
in 1968, Mario and Guido, the characters of the novel, painfully struggle with  
a prerevolutionary feeling of being lost. In the changed reality, their search for the 
youth ideals and points of reference is in vain. Mario resolves a stalemate, establi-
shing a family and individually organising his own place of life and work. Guido, 
on the other hand, in the emptiness after a political unrest, traces his identity in  
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a desparate and blind way. He travels, tries to become a writer, escapes in sex, 
alcohol and drugs to finally return to his friend. Mario helps too late and is not 
able to prevent Guido’s tragic death. 

The situation of a postmodernist intellectual and academic is described by Ita- 
lo Calvino in Palomar. A faith crisis in the power of reason with technologisation 
and science commercialisation lead the character to relativise all truths and doubt 
into the mission of a researcher. However, Palomar does not resign from the effort 
to get to know and interpret the data as a means of reading out the laws of the uni-
verse. He conducts a vivisection of the reality although his helplessness towards 
a moveable complexity of the world and science restrictions deepens. Finally, he 
suspens any activities and dies with the feeling of insignificance of man and his/ 
/her knowledge. 

The world of work in the postmodernist factory is unmasked in the last novel 
by Paolo Volponi Le mosche del capitale. “Heraclitian” principles are here grote-
squely exaggerated because realism and adaptation abilities change into the en- 
deavour to reach the aim at all costs, a desire of the optimal adaptation to the 
corporation hierarchy and blind obedience to it. There are no positive characters 
here because nobody can keep distance or moderation necessary to the balance 
and ability of the correct evaluation. Bruto Saraccini, the main protagonist, one of 
the members of the corporation board, tries to convince others to his plan of repair 
the relations in the factory. However, he turns out to be too weak to face the rules 
in the factory and resign from his own privileged position. The system wins with 
him and other workers. 

The postmodernist crisis of the subject and collapse of the coherent vision of 
the world with their existential consequences (madness, the sense of alienation, 
nihilism) constitutes the plot in Nottetempo, casa per casa a novel by Vincenzo Con-
solo. Its character from Sicily, Petro, a teacher orphaned by his mother, forced to 
maintain the family and take care of his mentally ill father and sister, struggles 
with weather adversities on his own. He tightly observes changes happening in 
Cefalu, his home town, finding no explanation for suffering and harm experien-
ced by his relatives. Out of pure need to rebel, he engages into the antifascist 
activity, conducts an unsuccessful assassination to escape to Tunisia in fear of 
getting arrested. The only promise of his personal fulfillment or satisfaction is 
literary work which he is devoted to more and more passionately and with deter-
mination. 

Niccolò Ammaniti in Come Dio comanda presents the environment of people 
from the margin among who frustrated Rino brings up his son alone. In the situa-
tion of the long period of unemployment, environment hostility, and indifference 
of state institutions, this brutal man believes only in the cult of physical strength 
and aggression which he tries teach his son. The relationship between the two 
characters is full of love despite poverty, helplessness and violence. What becomes 
an impulse for Rino to change his life is his accident resulting in body paralysis. 
The loss of physical strength forces him to arouse his power of spirit, thanks to 
which he discovers and realizes a new dimension of humanity and parental love. 
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It strengthens his faith in the godly order of existence, which becomes an example 
for his friends and those who, like him, lost his sense of moral order. 

In times of changeable and unstable interpersonal relations, Sandro Veronesi 
demands the value of social communication, especially the gift of listening to the 
other person. The main protagonist of he novel Caos calmo, Pietro Paladini, going 
through particular stages of effective listening (from reluctance and indifference 
to fervent interest and help suggestions) becomes a local wise man. He attracts 
people giving them time and inspiring them for truth and bravery. The novel 
about Pietro reveals a dynamic model of life in which man is constantly moving 
from the state of chaos into the state of order, the former appearing to be a stimu-
lus to evolution and shaping a new shape of harmony. It is possible only thanks to 
stopping on the run, attention, empathy, and ability to listen. 

The narrator and the main character of Tristano muore by Antonio Tabucchi 
makes a balance of his life during a long and painful agony. In view of distur-
bance of his awareness by illness, pain or morphine effect, Tristan gets confused 
memories, dreams, hallucinations and visions. In his understatements, he loses his 
professional work, barely successful relations with women, a weak bond with his 
father and loss of his beloved adopted son. A heroic past of the former partisan 
sharpens his criticism towards changes he observes in Italy and other countries 
after the World War II. When dying, his reminiscences and thoughts mix with the 
problems of the contemporary world (from the atomic bomb thrown at Hiroshima 
or the problems of the Third World and divagations on betrayal and bravery to the 
analysis of the TV dictatorship). At the end of his life, the old man starts to accept 
the values of life and his attitude full of dignity and responsibility takes on glitter 
in the face of death. 

The Heraclitian attitude of characters in the Italian literary material means  
a gradual adaptation to changes, alertness to life, the sense of duty, growing self-
awareness, dignity, responsibility and hope for a gradual, though only temporary 
order after the chaos of changes. Postmodern people have no illusions about the 
efficiency of politicians’, economists’ or social advisers’ actions. They know that 
they have to help themselves with the difficulties basing on their own mind and 
character, as well as thanks to the kindliness of relatives. Some of them, according 
to Heraclitus’ suggestion, find a special point of support in faith in the hidden 
harmony of the world.
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