
Recenzje 141

Grzegorz Pełczyński
Uniwersytet Wrocławski

Cynthia L. Haven, Evolution of Desire. A Life of 
René Girard, Michigan State University Press –  
East Lansing, 2018, ss. 317

René Girard (1923-2015) to niewątpliwie jeden z najbardziej znanych intelektuali-
stów naszych czasów. Jego koncepcja pożądliwości mimetycznej, będącej przyczyną wszel-
kich kryzysów społecznych, kreującej postać kozła ofiarnego, jest już chyba powszechnie 
znana. Jej oryginalność i zarazem uniwersalność doceniają nawet ci, którzy zupełnie się 
z nią nie zgadzają.

W Polsce były tłumaczone wszystkie najważniejsze  książki tego antropologa, a więc 
Kozioł ofiarny, Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi, Sacrum i przemoc, Widziałem szata-
na spadającego z nieba jak błyskawica, Początki kultury. Powstał też spory zastęp polskich girar-
dologów, niekiedy bardzo ciekawie interpretujących jego myśl.

Niewiele jednak słyszeliśmy o życiu samego Girarda. Wiemy tylko, że to Francuz  pra-
cujący w Ameryce. Ten prosty fakt mógł się wydawać dość zaskakujący. Na ogół intelektu-
aliści przyjeżdżali do Francji, a nie z niej wyjeżdżali.

Girard żył długo i do później starości zachowywał aktywność. A to na pewno nie sprzy-
jało dokonywaniu biograficznych podsumowań. Ale teraz, gdy nie ma go już na tym świe-
cie, takich właśnie podsumowań można się spodziewać.

Niedawno w Stanach Zjednoczonych wydano Evolution of Desire. A Life of René Girard, 
życiorys ten napisała Cynthia L. Haven. Nazwisko autorki może być w Polsce znane z po-
wodu jej zainteresowań innym Europejczykiem działającym w USA, Czesławem Miłoszem. 
Dzięki tej pracy wszyscy, dla których dzieła Girarda są ważne, będą się mogli dowiedzieć, 
jak one powstawały. Bo Evolution of Desire to nade wszystko biografia skrupulatnego bada-
cza, który życie poświęcił nauce. Dodajmy koniecznie: biografia bardzo rzetelna.

Nie znaczy to jednak, że z tej książki nie poznamy kolei jego losów. Zwłaszcza uwagę 
przykuwa jego dzieciństwo i wczesna młodość, spędzone w domu kustosza Pałacu Papie-
skiego w Awinionie. Polski czytelnik z niejakim niedowierzeniem czyta o spokojnym  stu-
diowaniu we Francji podczas okupacji niemieckiej. Zainteresować również może kariera 
uniwersytecka Girarda, jej poszczególne etapy od Uniwersytetu Indiany do Uniwersytetu 
w Stanford. Wreszcie kontakty z pierwszą ojczyzną, których ukoronowaniem było przyję-
cie uczonego do Akademii Francuskiej.

Wiele w książce Haven jest na temat osób, które w życiu autora Kozła ofiarnego odgrywa-
ły ważne role. W pierwszej kolejności są to jego rodzice, rodzeństwo, nadto amerykańska 
żona, także potomstwo.

Nader frapujący jest wątek dotyczący jego własnej religijności. Girard wskutek swoich 
badań, powrócił do wiary, którą porzucił w młodości.
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Wydaje się, że polska edycja Evolution of Desire wydatnie dopomogłaby  zrozumieć teo-
rie tego uczonego. Wprawdzie niejednokrotnie interpretowanie utworu za pomocą życio-
rysu autora prowadziło na manowce, ale rozsądne używanie tej metody okazywało się 
pożyteczne. Miejmy zatem nadzieję, że któreś z naszych wydawnictw zainteresuje się tą 
biografią René Girarda. 


