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Dialog wież Babel. 
Jorge L. Borges i Michaił Bachtin o poszukiwaniu sensu 

Kieruję ten wiersz 
(przynajmniej na razie to słowo) 

do trzeciego człowieka, który wczoraj przeciął mi drogę. 
(…) 

Już niemal zrodziły go moje słowa; 
(…) 

Zrobiłem coś nieodwołalnego: 
powołałem do życia więź z kimś innym. 

W tym świecie codziennym,  
tak bardzo podobnym do Księgi 

z Tysiąca i Jednej Nocy 
nie ma czynu, który by nie mógł się przemienić 

w operację magiczną, 
wszelki fakt ma szansę stać się pierwszym 

w nieskończonym ciągu. 
(…)[1] 

     Ustawiłam głosy do dialogu. Nałożyłam słowo na słowo – z jednej strony 
opowiadanie Jorge L. Borgesa Biblioteka Babel, z drugiej – uwagi nad językiem, 
sensem i dialogiem z wybranych prac rosyjskiego myśliciela, Michaiła Bachtina. 
Nie przypadkowo opowiadanie Borgesa staje się tu adresatem słowa Bachtina: „W 
każdym momencie swego historycznego istnienia język jest wieżą Babel”[2] – 
pisze Bachtin. Tu Babel otwiera Babel, stając na progu rozumienia. Dwa słowa 
spotykają się na granicy swojego i cudzego kontekstu – parafrazując 
autora Problemów literatury i estetyki – a każde z nich wprowadza inną 
perspektywę szukania sensu. Świat opowiadania Borgesa to świat jednostki 
poszukującej. Sens, rozumienie świata to cel, do którego samotnie dąży i który w 
swych wewnętrznych przeżyciach i przemyśleniach pragnie zdobyć, ogarnąć i 
oswoić. To świat, w którym toczy się nieustanny monolog, gdzie nie ma miejsca 
na spotkanie z innym. Życie kończy się tu zawsze jednakowo – samotnie, z 
wyrazem zapytania w oczach. Babel sensów Borgesa jest w całości nie do 
ogarnięcia i nie do pokonania. Pokonanym jest zawsze poszukujący, u kresu, bez 
pewności, że było warto, że wie coś, choć o sobie. 
    Z przeciwnej zaś strony głos Bachtina: „Stosunek do sensu jest zawsze 
dialogowy. Zjawiskiem dialogowym jest także samo rozumienie. (…) 



nawarstwianie sensu na sens, głosu na głos, potęgowanie poprzez zespalanie (…) 
rozumienie dopełniające, wyjście poza zasięg rozumienia (…)”[3]. Sens wyłania 
się zawieszony między stronami dialogu. Usłyszenie Innego staje się warunkiem 
wszelkiego rozumienia. Spotkanie jest koniecznością zaistnienia sensu i 
możliwości odczytania go. Babel kontekstów, w jakich tworzy się sens, jest w 
całości nie do ogarnięcia, lecz też jako całość dla stron dialogu nie jest istotny. 
Ważne jest „teraz” dialogu, które wskazuje na sens i to, jak będzie on rozumiany. 
   Ustawiłam więc te dwie perspektywy naprzeciw siebie. Z jednej strony Borges, 
z drugiej Bachtin, by spróbować przeczytać Bibliotekę w dialogu z Bachtinem. Z 
nawarstwienia, nałożenia, przeglądnięcia się w sobie wychyla się jakiś, nie jedyny, 
raczej jeden z – głosów, sensów, jedno z brzmień. 
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     „Wszechświat (który inni nazywają Biblioteką) składa się z nieokreślonej, i być 
może nieskończonej, liczby sześciobocznych galerii”[4]– tak rozpoczyna swój list 
bohater opowiadania Jorge L. Borgesa Biblioteka Babel: „Układ galerii jest 
niezmienny. Dwadzieścia szaf, po pięć szerokich szaf na każdy bok, wypełnia 
wszystkie boki prócz dwóch (…) każda szafa zawiera trzydzieści dwie książki 
znormalizowanego formatu; każda książka posiada czterysta stron; każda strona 
czterdzieści wierszy, każdy wiersz około czterdzieści liter czarnego koloru”[5]. 
Galerie połączone systemem sieni pozwalają przemierzać Bibliotekę w dowolnym 
kierunku. Pokolenia bibliotekarzy-egzegetów przebywały przestrzeń Biblioteki w 
poszukiwaniu „katalogu katalogów”, księgi, na kartach której znajdowałaby się 
wykładnia podstawowych tajemnic ludzkości i uporządkowanego w szafy 
Wszechświata. Jedna z teorii głosiła, że istnieje Karmazynowy Sześciobok, 
zawierający wszechmocne, magiczne księgi, inna, że żyje gdzieś Człowiek Księgi, 
bibliotekarz podobny Bogu, który dotarł do księgi-kompendium tomów 
pozostałych. Mistycy zaś w swych ekstazach widzieli księgę jedyną, okrągłą, o 
nieskończonym grzbiecie biegnącym wzdłuż ścian. Lata poszukiwań pozwoliły 
ustalić podstawowe aksjomaty: „Biblioteka istnieje ab aeterno”[6], wszystkie zaś 
księgi stworzone są z tych samych dwudziestu pięciu symboli, w nieskończonej i 
niepowtarzającej się ilości kombinacji. Nie ma dwóch jednakowych ksiąg, zawsze 
będą różnić się choćby jednym symbolem, co pozwoliło na przypuszczenie, że 
Biblioteka jest totalna – zawiera książki wszystkie i wszystko, co tylko można 
wyrazić oraz co będzie wyrażone. Znajomość znaków nie była jednak 
równoznaczna z odczytaniem treści – zawartość zdawała się być chaotyczna, 
zastosowanie symboli – przypadkowe. Tworzono kolejne teorie – języki ksiąg 
odpowiadają wymarłym językom bibliotekarzy sprzed lat (co samo w sobie nie 
wydawało się takie nonsensowne, zważywszy, że już kilka galerii dalej można 
było spotkać inne narzecza); Biblioteka sama generuje swój język, słowniki i 
gramatykę; bezbożnicy zaś twierdzili, że niedorzeczność jest normalna, sens zaś 
dziełem wyjątkowego przypadku. Wiara, że prawo Biblioteki jest w gruncie rzeczy 
chaosem, sama jednak jest niedorzecznością – poucza autor listu: „W 
rzeczywistości Biblioteka zawiera wszystkie struktury słowne, wszystkie warianty, 
na jakie pozwala dwadzieścia pięć symboli ortograficznych, ale ani jednej 
absolutnej niedorzeczności”[7]. Poszukiwania sensu Biblioteki zawiodły przed laty 
jednego z bibliotekarzy do księgi, której dwie strony pokryte były jednorodnymi 
liniami. Zdołano ustalić język: „był to samojedzko-litewski dialekt języka guarani 
z fleksją arabskiego klasycznego”, treść zaś stanowiła „zarys analizy 



kombinatoryjnej, ilustrowany przykładami wariantów z nieograniczonym 
powtórzeniem”[8]. „Ten nieprawdopodobny język jest, sądząc z nazwy, rodzajem 
ekumenicznego wariantu pomieszania języków czterech kontynentów” – zauważa 
w swym eseju o Bibliotece Babel Jovica Aćin[9]. Język ten staje się tu przedziwną 
figurą klucza do sensu totalnego, obejmującego niewyobrażalny obszar znaczeń. 
Oto w językach czterech kontynentów, językach świata, wyraża się 
nieskończoność sensu, który paradoksalnie jednocześnie znaczy wszystko i nie 
znaczy nic – Babel. Nie znaczy dla wędrujących bibliotekarzy, którzy marzą o jego 
istnieniu. Nie znaczy dla ludzi Biblioteki, trawiących życie, by go odnaleźć. Żaden 
z czytelników ksiąg Biblioteki nie może na przedstawiający się mu sens 
odpowiedzieć, nie może go zrozumieć – nie obejmie jego totalności. 
     „Sens jest potencjalnie nieskończony”[10] – pisze Bachtin – ale sens wymaga 
też odpowiedzi, sam zawsze stanowi odpowiedź na jakieś pytania. „To, co na nic 
nie odpowiada, jest bezsensowne, wyjęte z dialogu (…). ‘Sens w sobie’ nie istnieje 
(…). Jeden (jedyny) sens nie jest możliwy”[11]. Musi być uaktualniony, musi 
zetknąć się z innym sensem, musi wejść w dialog. Podobnie dialogowo 
uwarunkowane jest u Bachtina rozumienie, zawsze związane z odpowiedzią na 
pytanie, odpowiedzią na słowo[12] w danym momencie, który ma swój czas i 
swoją przestrzeń. Kontekst słowa określa jego sens w chwili, gdy słowo jest żywe. 
Język u Bachtina rozwarstwia się na „języki” intencji i kontekstów. Nie ma w 
języku form neutralnych, niczyich, pozbawionych swego intencjonalnego sensu. 
Słowo oderwane od nastawienia pozostaje „nagim trupem słowa”[13]. Żywe 
słowo pełne jest intencjonalnej gry światła i cienia, odsłaniającej raz jedne, raz 
inne znaczenia. Językowa wieża Babel Bachtina spiętrza sensy słów często 
sprzecznych, niewspółmiernych – ale dających się do siebie odnieść, 
dyskutujących ze sobą, budujących nowe ogniwa sensów. Sensy słów żywych. 
Wyznaczają one zadanie, pozywają do rozumienia, każą konfrontować się ze 
sobą. Każde pytanie do mnie żąda mojej odpowiedzi. Ja jestem zobligowany, by 
odpowiedzieć, zarazem dając świadectwo pytającemu. 
    Narrator opowiadania Borgesa pisze swój list na okładce jednej z ksiąg, która 
pozostaje dla niego nieodgadniona. Opowiada o losach Biblioteki, o swoim życiu 
strawionym w poszukiwaniu sensu i rozumienia. Umieszcza sens swego 
człowieczego słowa obok sensu słowa totalnego: „Aby dostrzec odległość, jaka 
istnieje między tym, co boskie, a tym, co ludzkie, wystarczy porównać te 
niezdarne, drżące symbole, które moja omylna ręka skrobie na okładce książki, z 
organicznymi literami jej wnętrza: precyzyjnymi, delikatnymi, bardzo czarnymi, w 
niedościgły sposób symetrycznymi”[14]. Słowa te nie przemówią do siebie, nie 
powstanie dialog, będą milcząco trwały nie usłyszawszy się. 
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    „Biblioteka jest totalna” – ogłoszenie tej nowiny wywołało falę radości: 
„Wszechświat był usprawiedliwiony, wszechświat przybrał nagle nieograniczone 
rozmiary nadziei. W owym czasie mówiono wiele o Windykacjach: księgach 
apologii i proroctwa (…). Tysiące pożądliwych opuściły ukochane ojczyste 
sześcioboki i rzuciły się schodami w górę, pędzone przez próżny zamiar 
znalezienia swej Windykacji. Pielgrzymi ci dyskutowali w wąskich korytarzach, 
wypowiadali ciemne klątwy, dusili się wzajemnie na wąskich schodach, rzucali 
oszukańcze książki w głąb tunelu, ginęli rzucani w przepaść przez z ludzi 
odległych okolic. Inni oszaleli…”[15]. Odnalezienie własnego sensu okazało się 



niemożliwe. Narrator twierdzi, że gdzieś jest na pewno Windykacja każdego 
bibliotekarza – sam odnalazł windykacje ludzi z przyszłości. Wielu nie wytrzymało 
poszukiwań, wielu ogarnęło szaleństwo w nieodgadnieniu sensu swego istnienia. 
Inni popadli w marazm. 
     Samuel Beckett w opowiadaniu Wyludniacz[16] opisuje podobną sytuację 
człowieka szukającego: świat jest tam wnętrzem walca. Ludzie zgromadzeni na 
jego dnie pragną zbadać niedostępny obszar – strop walca. Mit mówi, że jest tam 
wyjście, że ponad stropem jest ziemia, są gwiazdy i słońce. Mieszkańcy walca 
mają do dyspozycji drabiny rozmaitej długości. Stworzyli ścisły kodeks 
posługiwania się nimi, by każdy miał taką samą szansę na wspięcie się ponad dno 
walca. Jeśli rozłożyć najwyższą drabinę i oprzeć ją o ścianę, najwyżsi mieszkańcy 
mogą dotknąć dłonią stropu. Nigdy jednak nie zbadają jego środka. Nigdy też  mit 
nie znajdzie swego potwierdzenia. „Wystarczyłoby dwudziestu ochotników 
gotowych złączyć swe siły, aby utrzymać ją [drabinę – K. Ch.] w pionie (…). 
Wystarczyłoby chwili braterstwa. Lecz poza wspólnictwem w gwałcie uczucie to 
jest im obce jak motylom”[17]. Namiętność każe wciąż szukać, nieustannie 
ustawiać się w kolejkach do drabin i czekać na swoją kolej, by zbliżyć się do 
stropu. Są tacy, którzy rezygnują, trwają w bezruchu pod ścianą walca z 
martwym spojrzeniem utkwionym w przestrzeń. Ludzie walca w większości się 
znają, choć rozpoznają się z trudem. „Jeśli siebie poznają, niczym tego nie 
zdradzą. Czegokolwiek szukają, to nie jest tym”[18]. 
     Świat walca i Biblioteki wypełniony jest ciszą, milczeniem spotkań. Dialog 
odbywa się – dyskutują mijający się bibliotekarze, wymieniają uwagi o księgach z 
odległych sześcioboków, o możliwych egzegezach tekstów. Mówią do siebie ludzie 
walca – zazwyczaj gdy ktoś złamie kodeks postępowania przy korzystaniu z 
drabiny. Rozmowy te jednak są martwe, nie znaczą, jak gdyby nie odbywały się. 
Mogłoby ich nie być, mogłoby nie dojść do żadnego ze spotkań. Żaden z dialogów 
nie przynosi nic, nie wnosi ze sobą nowego głosu, nie waży na rozumieniu 
dyskutujących. W perspektywie takiego widzenia świata nie może wydarzyć się 
nic. U początku znam swój koniec. Patrzę w dal przez wszystkie sześcioboki – i są 
tylko one, kolejne i kolejne… Tylko ja, idący wciąż naprzód. Mogę tylko brać do 
rąk kolejne książki, wertować wciąż nowe, niezrozumiałe stronice. Mogę tylko stać 
we wciąż innych kolejkach/tej samej kolejce – do drabiny – tej, innej, następnej. 
Tylko to wiem, że nic nie ulegnie zmianie. Życie Biblioteki i życie walca to 
rytmiczny, powtarzający się ruch. Nikt nie może wyjść poza jego metrum. Ci, 
którzy to odgadli, oszaleli lub popadli w marazm, inni zabili się. Szaleństwo jest tu 
najłagodniejszą formą sprzeciwu wobec takiego istnienia – mówi jeszcze o woli 
życia i chęci zmiany – jest gotowe na zwrot. Czy takie trwanie jest konieczne? Czy 
można złamać milczenie? 
     Jeśli, oddając ponownie głos Bachtinowi, warunkiem mojego istnienia jest 
dialogowa relacja z innym[19], jeśli tylko współoddziaływanie odsłania mnie sobie 
i mnie innym, jeśli wreszcie sens „tkwi zawsze między sensami”[20] – jedynym 
ocaleniem i wartością jest moje odniesienie do innego, który powie mi o mnie. O 
nim powiem ja. Mój sens, moje zaistnienie, moja dłoń na stropie – jeśli nawet nie 
ma wyjścia – to zawsze ja z innym. 
     Na okładce księgi, której treść jest niepojęta, bibliotekarz u schyłku swego 
życia pisze: „Ten zbędny i przegadany list istnieje już w jednym z trzydziestu 
tomów jednej z pięciu szaf jednego z niezliczonych sześcioboków – i również jego 
refutacja”[21]. Nie istnieje ważny, istotny dla piszącego punkt w czasie – bez 
odpowiedzi innego. Ten punkt, spotkanie głosów musi nastąpić, jeśli zaistnieć ma 
sens, by móc mówić o rozumieniu, „nie mogę przeżyć otaczającej mnie 



przestrzeni, jak też nie zdołam doświadczyć nasyconego emocjami czasu, który 
ogarnia moje życie (…). Życie zdeterminowane, wyzwolone ze szponów 
przyszłości, oczekiwań, celu i sensu jest już emocjonalnie wymierne, wyraziste w 
swej tonacji, pokrywa się ze swą w pełni zaktualizowaną postacią. Jego 
skonkretyzowanie jest wypełnione wartościami”[22]. Jeśli w totalnym, 
nieograniczonym splocie sensu Biblioteki Babel list powtórzy się, to będzie tyle 
razy pełen własnego sensu, ile razy otrzyma odpowiedź, ile razy zostanie 
‘odpowiedziany’. To jego autor zostanie ‘odpowiedzony’, przywołany do istnienia. 
„Dla słowa (a przez to i człowieka) nie ma nic gorszego niż brak 
odpowiedzi”[23] – pisze Bachtin. Odpowiedzią jest też usłyszenie, przyjęcie 
słowa. Odpowiedzieć musi inny, bym ja mógł się odnaleźć, bym mógł być. Moje 
zaistnienie nie wypełnia się jednak ostatecznie w tym spotkaniu. „Sankcja dla 
mnie tkwi zawsze w przyszłości”[24]. Kolejne spotkania, nieustający dialog, 
przeobrażają życie, obdarowują je nowym sensem. Moje słowo jest nastawione, 
zwrócone ku słowom przyszłym, choć magiczną chwilą będzie zawsze „teraz 
Twojej odpowiedzi”, teraz które aprobuje mnie, zwraca się ku mnie, dzięki 
któremu teraz mogę zaistnieć. 
     Na okładce księgi, której treść jest niepojęta, bibliotekarz u schyłku swego 
życia pisze słowo. Słowo otwarte na zewnątrz, czekające na odpowiedź, słowo, 
które przecież rozumie adresat listu, na które odpowiada w lekturze. Odpowiedź 
uaktualnia sens. Oto mówię do Ciebie, oto tworzę kontekst, oto jest sens. 
Odpowiedz, bym rozumiał. 
    Na okładce księgi, której treść jest niepojęta, bibliotekarz u schyłku swego 
życia zadaje pytanie: „Ty, który mnie czytasz, czy jesteś pewien, że rozumiesz 
mój język?”[25]. Więc czy odpowiesz? Czy odpowiadasz? 
Przywołajmy na koniec raz jeszcze wersy motta: „zrobiłem coś nieodwołalnego, 
powołałem do życia więź z kimś innym”, „już niemal zrodziły go moje słowa”, 
„wszelki fakt ma szansę stać się pierwszym, w nieskończonym ciągu”[26]. 
    Słowa zwrócone do innego żądają odpowiedzi, powołują do życia – ukazują mi 
tego, który odpowie i ukazują mnie – odpowiadającemu. Powołanie do życia jest 
też wezwaniem do przytomności – zaczepiłem Cię, oto jesteś, odpowiedz mi. 
  Sens, cel widnieje na horyzoncie, w nieodgadnionej, nieskończonej przyszłości. 
Jest zadany, do zdobycia. Dialog nigdy się nie kończy. „Jeden głos niczego nie 
spełnia i nie rozstrzyga. Dwa głosy – to minimum życia, istnienia”[27]. Mój głos 
nie rozstrzygnie o niczym, sam mój głos zamilknie i zginie, jeśli nie usłyszysz go, 
jeśli nie odpowiesz. Moje słowo, choć brzmiało już w tylu ustach, tylko teraz jest 
jedyne i znaczy to, co znaczy tylko ten jeden jedyny raz. Ma sens wobec nas 
razem – mojej odpowiedzi na Ciebie, Twojej odpowiedzi na mnie. 
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