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zaPAU

Esej Josifa Brodskiego pod tym tytułem * z powodów oczy-
wistych zwrócił moją uwagę, gdy podczas kwarantanny przeglą-
dałem leniwie książki w moim zagraconym pokoju. To wykład 
przedstawiony przez poetę w 1989 roku na uroczystej promocji 
absolwentów Dartmouth Colllege, jednej z najbardziej presti-
żowych uczelni amerykańskich. Lektura w sam raz, jak sądzę,  
w sytuacji wymuszonego zamknięcia w czterech ścianach, więc 
może warto ją przypomnieć, zamieszczając kilka fragmentów. 
Naturalnie nie mogą one oddać, nawet w części, finezji i humoru 
zawartego w oryginalnym tekście, ale może zainteresują, przy-
najmniej niektórych z Państwa na tyle, że sami sięgniecie po 
oryginał.

Punktem wyjścia dla autora jest obserwacja, że nuda bierze się 
z powtarzalności. Zdawałoby się więc – cytuję – że najlepszym 
lekarstwem powinna być ustawiczna pomysłowość i oryginalność.
[…] Niestety życie nie dostarcza takich możliwości, gdyż najważ-
niejszym czynnikiem życia jest właśnie powtórzenie.

Nie ma ucieczki od nudy, twierdzi noblista. Szczególnie na-
rażeni są ludzie bogaci **, bo za pieniądze można kupić czas,  
a czas ma skłonność do powtarzania się. Tworzy się więc gadżety, 
mające nam umożliwić zapomnienie o jałowości czasu. Bezsku-
tecznie, jak o tym świadczy sama liczba i różnorodność tych 
urządzeń. Wobec tego niektórzy próbują obrócić życie w wieczną 
pogoń za nowymi przeżyciami, zmieniając ciągle pracę, mieszkania, 
klimat, partnerów. Sęk jednak w tym – cytuję – że w krótkim 
czasie taka pogoń staje się zajęciem na pełny etat, a potrzeba 
alternatywy zaczyna przypominać dzienną dawkę narkomana.

Nudy nie da się więc uniknąć i dlatego autor proponuje re-
fleksję, która wydała mi się prawdziwym objawieniem, a w każdym 
razie niezwykle głęboką analizą ludzkiego losu. Oddajmy mu głos:

Jest wszakże jeszcze jedno wyjście. Być może z Państwa 
punktu widzenia nie lepsze, a przy tym niekoniecznie pewne, ale 
za to proste i niedrogie.

Gdy nas zdybie nuda, trzeba jej się poddać. Niech nas po-
wali, pogrąży, sięgnijmy dna. […] Nuda jest, by tak rzec, oknem na 
czas, na te jego cechy, które zwykle lekceważymy, najczęściej za 
cenę utraty równowagi psychicznej. Krótko mówiąc, jest oknem na 
nieskończoność czasu, to znaczy na naszą w nim znikomość. […] 
Kiedy to okno się otworzy, proszę nie próbować go zamykać, prze-
ciwnie, trzeba otworzyć je na oścież. Albowiem nuda przemawia 
językiem czasu i może przynieść najcenniejszą lekcję w życiu – jakiej 
nie udzielono Państwu tu, na tych zielonych trawnikach – lekcję 
naszej dogłębnej znikomości. Cenną zarówno dla Państwa, jak  
i dla tych, o których Państwo się otrą. „Jesteś skończony – powiada 
człowiekowi czas głosem nudy – cokolwiek więc zrobisz, zrobisz 
to z mojego punku widzenia na próżno”. Może to, oczywiście, nie 
być muzyka dla Państwa uszu; ale poczucie daremności, ograni-
czonego znaczenia nawet najlepszych, najgorliwszych poczynań 

jest lepsze od złudzenia na temat ich skutków i towarzyszącego 
mu poczucia własnej wielkości.

Albowiem nuda to inwazja czasu w Państwa system wartości. 
Osadza życie we właściwej perspektywie, co owocuje precyzją  
i pokorą. Warto przy tym zauważyć, że precyzja rodzi pokorę. Im 
lepiej poznają Państwo własny format, tym więcej nabędą pokory  
i zrozumienia dla swoich bliźnich, dla tego pyłku wirującego w słońcu 
albo znieruchomiałego już na stole. Ech, ileż to życia obróciło się 
w te drobiny! Nie tyle z Państwa punktu widzenia, ile z ich. Są Pań-
stwo dla nich tym, czym dla Państwa czas. A czy wiecie Państwo, 
co kurz mówi, gdy się go ściera ze stołu?

„Pamiętaj o mnie” szepce kurz. 
[…] 
Zacytowałem ten dwuwiersz bo go lubię, bo rozpoznaję w nim 

siebie, a jednocześnie każde żywe stworzenie, które ma zostać 
zmiecione z dostępnej mu powierzchni. „Pamiętaj o mnie, szepce 
kurz”. Pobrzmiewa tu domysł, że jeśli nauczymy się czegoś od 
czasu, to może czas nauczy się czegoś od nas. Co by to mogło 
być? To, że ustępując mu pod względem znaczenia, przewyższa-
my go wrażliwością.

To właśnie znaczy być znikomym. Jeśli dopiero paraliżująca 
wolę nuda pozwala nam to zrozumieć, to cześć niechaj będzie 
nudzie. Jesteś znikomy, ponieważ jesteś skończony. Im bardziej 
jednak coś jest skończone, tym bardziej jest przepełnione życiem, 
uczuciami, radością, obawami, zrozumieniem. Albowiem nieskoń-
czoność nie tryska zbytnio życiem, ani mocjami. Przynajmniej tyle 
podpowiada nam nasza nuda. Gdyż nuda jest nudą nieskończoności. 
[…] Proszę więc zachować swoją namiętność, chłód zaś pozostawić 
konstelacjom. Namiętność jest nade wszystko remedium przeciw 
nudzie. Innym jest oczywiście ból – bardziej zresztą fizyczny niż 
psychiczny, częsty plon namiętności, ale nie życzę Państwu ani 
jednego, ani drugiego. Kiedy jednak ktoś cierpi, to przynajmniej 
wie, że nie padł ofiarą oszustwa (ciała ani umysłu). Podobnie zaletą 
nudy, udręki oraz poczucia znikomości egzystencji własnej, a także 
wszystkiego innego, jest pewność, że nie zachodzi tu oszustwo.

Mogą Państwo również szukać ratunku w powieściach kry-
minalnych albo w kinie akcji – w czymś, co popycha człowieka 
tam, gdzie nie bawił werbalnie/wizualnie/mentalnie przedtem  
– z czymś długotrwałym, choćby tylko na kilka godzin. Proszę 
jednak unikać telewizji, zwłaszcza skakania po kanałach – bo to 
już jest jałowość wcielona. Gdyby natomiast te środki zaradcze 
zawiodły, proszę otworzyć się na nudę, „rzuć całą swą duszę w ten 
rosnący smętek”. Proszę spróbować przytulić nudę i udrękę, albo 
dać im się przytulić, bo i tak są większe od Państwa. Z pewnością 
dławiące to łono, ale należy się starać wytrzymać jak najdłużej,  
a potem jeszcze trochę. 

Tyle poeta. Czy to dobra rada na czas pandemii? Każdy może 
sam sobie odpowiedzieć.

ANDRZEJ BIAŁAS

Pochwała nudy

* Josif Brodski, Pochwała nudy. Przekład: Anna Kołyszko; wybór i opracowanie: Stanisław Barańczak Znak, Kraków 1996.
**  Autor mówi do absolwentów Dartmouth College, którzy raczej nie należą do biedoty.
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