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1.

Zacznijmy od cytatu z Finnegans Wake: „Skoro jesteœmy gdzie tam jesteœmy czy jesteœmy od titlituta po tutotamtototalitura. Ta tu ta tam oo”
(Joyce 2012, 260; w oryg.: As we there are where are we are we there from tomtittot to teetootomtotalitarian. Tea tea too oo).
Tu – gdzie – tam, there – where – there: minimalizm tej sekwencji jest konieczny, gdyů dotyka rzeczy podstawowej. W tej skromnej scenerii językowej dopytujemy o sposób bycia czâowieka w œwiecie. Nie jesteœmy
tutaj konieczni, przygodnoœý nie czyni naszego istnienia niezbędnym,
wszelka wielkoœý, jakĊ sobie przypisujemy, musi zostaý zredukowana.
Jakby misterna architektura naszego bytowania nagle zawaliâa się, a my,
poœród ruin, uszliœmy z ůyciem podarowanym nam, nie wiadomo dlaczego. Co dostrzegamy w tej sytuacji, nagle ogoâoceni ze wszystkiego, do
czego byliœmy tak przywiĊzani i co tworzyâo gęstĊ tkankę (lecz jak się
okazuje nietrwaâĊ) naszego bycia. Co musimy rozpatrywaý nie dlatego, ůe
jesteœmy tym a tym, posiadamy to i to, wiemy tyle i tyle, lecz jedynie

92

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2012 • 1

„skoro jesteœmy” (bez ůadnego dalszego ciĊgu, bez ůadnej dobudowy).
„Skoro” juů jesteœmy (i owo „skoro” jest nieodzowne, bowiem kaůe nam
spojrzeý na siebie bez zâudzeľ wielkoœci, bez poczucia bycia waůnym
goœciem œwiata – „wejdŭ, skoro juů jesteœ”, mówimy do siebie na widok
niezbyt chętnie widzianego, niezaproszonego przybysza), nie moůemy
nie dostrzec pierwotnego zwiĊzku z przestrzeniĊ, która nie ma jeszcze
ůadnej nazwy, ůadnego charakteru (to wszystko przyjdzie dopiero póŭniej, choý przecieů zawsze byâem pewny, ůe mieszkam pod okreœlonym
adresem, w mieœcie, którego nazwę zapisujĊ wszystkie atlasy, ůe poruszam się w nadmiernie gęsto zabudowanym, zaludnionym, zastawionym
œwiecie). Miasto / wieœ, wnętrze / zewnętrze, swojskie / obce, znane /
nieznane – to pojawia się duůo póŭniej. Najpierw sĊ tylko trzy wyznaczniki: jesteœmy, tu, tam.

2.

Jednak w tym tak ascetycznym ukâadzie kryje się juů niejasnoœý. Nie
wiem, czy „tu” i „tam” dadzĊ się oddzieliý; fonetyczna bliskoœý wyraůenia „to tu, to tam” nie jest przypadkowa. Umieszczone poœrodku sâowo
„gdzie” jest więc niezbędne; nie tyle mediuje między jednym a drugim
poâoůeniem, co pozwala zgâosiý wĊtpliwoœci co do jednoznacznego
charakteru mojego umiejscowienia. „Tu ta tam”, a zatem „gdzie tam”,
a i równie dobrze moůemy spytaý „gdzie tu”. Moůna rozumieý tę wĊtpliwoœý lokalizacji jako radykalne zachwianie pojmowania przestrzeni
polegajĊce na zakwestionowaniu wszelkiej precyzji, ale moůna takůe zastanowiý się nad tym, czy „tu” i „tam” nie sĊ ze sobĊ od samego poczĊtku gâęboko splecione, a zatem czy da się w ogóle oddzieliý je od siebie,
nie dlatego, ůe się wzajemnie uniewaůniajĊ, lecz dlatego, ůe wzajemnie się
uprawomocniajĊ. W tym duchu moůna by przeczytaý fragment ze znanej
Heideggerowskiej medytacji nad przestrzeniĊ. Wynika z niej, ůe specyficzna relacja czâowieka z przestrzeniĊ („[przestrzeľ – T.S.] Nie jest ani
zewnętrznym przedmiotem, ani wewnętrznym przeůyciem”, Heidegger
2002, 139) polega na niemoůliwoœci zacierania się poszczególnych topoi,
tak, iů czâowiek nigdy nie wyrzeka się miejsc, nie zostawia ich bezpowrotnie za sobĊ. Trwaây zwiĊzek z miejscami jest podstawĊ egzystencji
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ludzkiego indywiduum. Z rozwaůaľ Heideggera wynika, ůe nie ma takiego
„tu”, które nie byâoby juů „tam”, ale i odwrotnie – „tam” nabiera znaczenia poprzez „tu”, w którym się znajduję.

3.

„Skoro jesteœmy gdzie tam jesteœmy” Joyce’a odpowiada doœwiadczeniu
przedstawionemu przez Heideggera:
przy tym chodzeniu nie porzucamy tamtego bytowania. (…) Gdy idę do
wyjœcia z sali, juů tam jestem, i w ogóle nie mógâbym tam iœý, gdybym nie
byâ w takiej sytuacji, ůe jestem tam. Nigdy nie jestem tylko tu jako to izolowane ciaâo, lecz jestem tam, tzn. przebywajĊc przestrzeľ, i tylko w ten
sposób mogę przez niĊ przechodziý (Heidegger 2002, 139).

To nie tylko potwierdzenie intuicji Merleau-Ponty’ego, iů zawsze
znajduję się na koľcu swojego spojrzenia. To, ůe mogę się na koľcu
spojrzenia znaleŭý, moůliwe jest dzięki pierwotnym relacjom przestrzennym (między „tu” i „tam”), które nie okreœlajĊ jedynie mojego
poâoůenia w przestrzeni. Heidegger akcentuje dynamizm sytuacji egzystencjalnej, przy czym nie chodzi tu wyâĊcznie o fizycznĊ czynnoœý
ruchu (np. chodzenie). Dynamiczne jest samo bytowanie czâowieka,
który niejako nieuchronnie „w-patruje”, „w-myœla” siebie w œwiat
(moůe byý „tu”, tylko będĊc juů „tam”), czyniĊc zaœ tak, umieszcza
siebie nie tyle w jednym miejscu, co w caâej bogatej sieci relacji rzeczy
i miejsc. „Nigdy nie jestem tylko tu jako izolowane ciaâo”, to zaœ wynika z faktu, ůe nigdy nie jestem „obok” œwiata, lecz zawsze przy nim,
„przy rzeczach” (Heidegger 2002, 138). Rytmika zdania Joyce’a As we
there are where are we are we there, jak i trzykrotnie powtórzony zaimek
pierwszej osoby liczby mnogiej przekonujĊ, ůe zarówno ruch, jak
i relacja tworzĊ nasz zwiĊzek z przestrzeniĊ – nigdy nie pojedynczĊ,
zawsze od razu (jakby mógâ powiedzieý Heidegger) „przyrzeczowĊ”,
czyli spoâecznĊ, nigdy niebędĊcĊ li tylko enumeracjĊ odrębnych
miejsc. Geografia przestrzeni jest geografiĊ miejsc poâĊczonych.
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4.

Jest wszelako jeden warunek. To, co nazywamy spoâecznoœciowym
charakterem przestrzeni, odsâania się przed tymi, którzy rozpatrujĊ rzeczy w ich uwikâaniu w œwiat, a nie jedynie w sprawy ludzkiego urzĊdzania
rzeczywistoœci. Myœl Heideggera stara się przeciwstawiý tendencji zachodniej kultury do posâugiwania się rzeczĊ bez jej zrozumienia. Pisze
filozof, ůe „[n]asze myœlenie od dawna przywykâo do nazbyt skĊpego pojmowania istoty rzeczy” (Heidegger 2002, 135). Owa szczupâoœý pojmowania pozostajĊca w raůĊcym dysonansie z nadmiernĊ obfitoœciĊ rzeczy,
naleůy do sfery ůycia publicznego, któremu spoâecznoœciowy charakter
przestrzeni ma się przeciwstawiý. Nie moůe on przystaý na dominację
„publicznej wykâadni” narzucajĊcej pewne wzory postrzegania, ujmowania, prowadzĊce gâównie do specyficznego sposobu posâugiwania się
rzeczami, wzory, które Heidegger okreœla wczeœniej jako „gadaninę,
ciekawoœý i dwuznacznoœý”. Pierwsze dwie „troskajĊ się w swej dwuznacznoœci, by coœ autentycznie i nowo stworzonego byâo juů w momencie swego pojawienia się dla opinii publicznej przestarzaâe” (Heidegger 1994, 247). Z kolei „dwuznacznoœý publicznej wykâadni podaje
rozstrzyganie juů z góry i ciekawskie przeczuwanie za wâaœciwe wydarzenia” (Heidegger 1994, 247).
5.

Aby przestrzeni moůna byâo doœwiadczyý jako spoâecznoœciowej, naleůy zredukowaý, a przynajmniej uœwiadomiý sobie mechanizmy ksztaâtujĊce jĊ w i dla „publicznej wykâadni”. Pod tym warunkiem moůemy zbliůyý się do rzeczy, będĊc „tu”, doœwiadczyý „tam”, doznaý i uczestniczyý
w byciu zwiĊzanym z przestrzeniĊ jako odsâonięciem się miejsc. WygâaszajĊc swój wykâad w Darmstadcie, Heidegger zaprasza sâuchaczy do
pomyœlenia o starym moœcie w Heidelbergu, do „wmyœlania się w tamto
miejsce”, konkludujĊc: „Moůemy nawet byý z tutejszej perspektywy daleko
bliůej tamtego mostu i tego, co on urzĊdza, niů ktoœ, kto obojętnie wykorzystuje go co dzieľ do przechodzenia przez rzekę” (Heidegger 2002,
138). Przestrzeľ jest spoâecznoœciowa wtedy, gdy pozostajemy w bliskoœci zamieszkujĊcych jĊ rzeczy, to zaœ oznacza, ůe nie powstrzymujĊc się od
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ich wykorzystywania w praktycznych celach, nie będziemy ich do tychůe ograniczaý. ZasadniczĊ rolę odgrywa tu przysâówek „obojętnie”:
spoâecznoœciowa przestrzeľ odsâania się i tworzona jest przez „nieobojętnych”. PosâugujĊc się terminem speâniajĊcym tak waůnĊ funkcję
w Byciu i czasie, powiemy, ůe spoâecznoœciowa przestrzeľ oůywiona jest
duchem troski, która nie moůe przejœý w zatroskanie się mnĊ samym.
Takie bowiem zatroskanie (pisze o tym Heidegger w 36. rozdziale Bycia
i czasu) w najgorszy moůliwy sposób uwalnia mnie od samego siebie,
zastępuje jednostkowe oblicze powszechnie obowiĊzujĊcym wyglĊdem.
W tej sytuacji przestaję byý w œwiecie, a zaczynam byý dla siebie, który –
o ironio – powiela li tylko obowiĊzujĊce praktyki. Zatem, a zabrzmi to
jak paradoks – przestrzeľ jest spoâecznoœciowa, gdy ogranicza swój publiczny charakter.
6.

Przestrzeľ spoâecznoœciowa jest przestrzeniĊ troski, czyli nieobojętnoœci pozwalajĊcej na dostrzeůenie przedmiotów nie tylko w ich funkcji czysto i wyâĊcznie uůytkowej, w której wâaœciwie znikajĊ przed
naszym spojrzeniem. KorzystajĊc z rzeczy, nie widzimy ich; sâuůĊ,
bowiem sĊ w zasadzie niewidoczne. Bezgâoœna uůytecznoœý rzeczy
jest moůliwa dzięki naszej œlepocie, ta zaœ ksztaâtuje się w wyniku
dziaâaľ publicznej wykâadni. DĊůĊ one do wyeliminowania tego, co
stwarza sposobnoœý do troszczenia się, a mianowicie „trwogi”. Gdy
Heidegger pisze: „To, o co trwoga się trwoůy, odsâania się jako to,
przed czym się ona trwoůy: bycie-w-œwiecie” (Heidegger 1994, 266), chce
osâabiý silnie do tej pory bronione granice swojskoœci. Jeœli nasze bytowanie ma byý pojmowane jako bycie-w-œwiecie (a nie jedynie korzystanie z zastanego zasobu spoâecznych i ekonomicznych konfiguracji),
musimy bez wĊtpienia uznaý pierwszeľstwo œwiata wobec nas i naszych sposobów jego urzĊdzania. TrawestujĊc sâynnĊ maksymę Wittgensteina, moglibyœmy powiedzieý, ůe granice tego, co moje nie sĊ granicami œwiata. Nie dziwi zatem Homerycki ruch Heideggera w stronę
Odyseusza, herosa niekoľczĊcej się wędrówki. Jak dla bohatera spod
Troi dom jest wiecznie oddalajĊcĊ się, a jednak absolutnie ůywotnĊ
i mobilizujĊcĊ perspektywĊ, tak dla niemieckiego filozofa rozszczel-
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nienie œcian wâasnego domostwa jest warunkiem autentycznoœci bytowania. Nieswojoœý (Unheimlichkeit) jawi się jako kategoria o wielkim
znaczeniu. To ona bowiem nazywa szczególny rodzaj bycia zawieszony pomiędzy zakorzenieniem i wykorzenieniem. „Nieswojoœý jednak
oznacza przy tym takůe bycie-nie-w-swoim-domu (Nicht-Zuhause-sein)”,
a tym samym pokonuje siây publicznej wykâadni, która „w przeciętnĊ
powszechnoœý jestestwa wprowadza uspokojone poczucie wâasnego
bezpieczeľstwa i oczywistoœý »bycia-w-swoim-domu«” (Heidegger
1994, 267). Przestrzeľ spoâecznoœciowa jest więc domenĊ troski oraz
niepokoju wynikajĊcego z poczucia bycia nie u siebie. W przestrzeni
tej czuję się „nie-swojo”.

7.

W innym miejscu Finneganów trenu zdziwi nas ponowne pytanie, w którym „gdzie?” odgrywa zasadniczĊ rolę. „Ale gdzie jesteœmy? I w kiedym
miejscu jak nam przestrzeľ miâa?” (Joyce 2012, 558). WyglĊda to na
okrzyk zdezorientowania; tak reagujemy z lekkim zniecierpliwieniem, gdy
zwiodĊ nas nieznane nam ulice nieznanego miasta. Zauwaůmy jednak, ůe
zagubieni jesteœmy, juů odkĊd weszliœmy do owego miasta, którym w tym
przypadku jest zbudowany wedle nieznanej nam mapy przedziwny tekst
Joyce’a. Pierwsze dwa wersy epizodu, z którego zaczerpnęliœmy nasz
cytat brzmi następujĊco: „Mogâo to byâo? To znaczy co? Co za mętny
sen. Daj mu spaý. / Ale w kiedym miejscu. Wskaů na ojczęstę, powiedz
gdzie jesteœmy. Tak?” (Joyce 2012, 555). Edward Casey podpowiada, ůe
Joyce wyzwala w tych zdaniach siebie i czytelnika z modernistycznego
gorsetu wiedzy szczelnie zamykajĊcego nas w materii czasu. Juů nie
tylko Kartezjusz, Leibniz i Kant przekonywali, iů to linearny czas wyznacza miary naszego poznania i ůycia; czynili tak jeszcze analityczni
filozofowie XX wieku: Hans Reichenbach i Rudolph Carnap. „Czy my,
którzy ůyjemy w dobie zwanej nieco na wyrost »postmodernistycznĊ«,
moůemy bez zastrzeůeľ przyjĊý ten paradygmat przygotowany przez
fizyków i filozofów wczesnej nowoczesnoœci? Czy domniemane pierwszeľstwo linii czasowej pozostaje niepodwaůalne jako zaâoůenie absolutne?” (Casey 2009, 8).
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8.

„Ale w kiedym miejscu?” (whenabouts). To sâowo niepokoi pomieszaniem dwóch porzĊdków. „W którym miejscu?” nie budziâoby wĊtpliwoœci, podobnie jak zaciekawienie tym, „kiedy” jakieœ wydarzenie miaâo
miejsce. Gdy spodziewane i „normalne” whereabouts staje się nieoczekiwanym, a przez to „nienormalnym” whenabouts, stajemy bezradni. Na
gâadkiej linii czasowej pojawiajĊ się teraz zgrubienia i zrosty; to, co do
teraz biegâo niezakâóconym, monotonnym rytmem, nagle tworzy meandry, boczne przebiegi, odnogi, w których powstaje ůycie dotychczas
gromadzĊce się wokóâ jedynego do tej pory, gâównego nurtu. Abouts
stanowi takie wâaœnie „zgęszczenie” na prostej i smukâej dotychczas linii
czasu odpowiadajĊcej na pytanie when? A poniewaů abouts kieruje nas
w stronę where, przestrzeľ zaczyna splataý się z czasem. Moůe dlatego
problematyka zamieszkiwania (np. u Heideggera) nabiera takiego znaczenia: w chwili, gdy pojawia się „gdzie”, z tĊ chwilĊ nie unikniemy juů
zapytywania o miejsce zamieszkiwania. Ale jednoczeœnie obecnoœý „kiedy?”, tego językowego patrona czasu, nie pozwala nam zapomnieý o tym,
ůe zamieszkiwanie musi odnieœý się takůe do czasowoœci mojego bycia.
StĊd whenabouts; przywraca ono przestrzeľ, ale nie zezwala na traktowanie
jej jako kolejnej wersji „absolutnego zaâoůenia”. Miejsce i zamieszkiwanie
stajĊ się niezwykle istotne, ale wcale nie oznacza to, ůe znajdujĊ się poza
zasięgiem pytaľ i wĊtpliwoœci. Wprost przeciwnie – jeœli duch przestrzeni
nawiedza korytarze „postmodernizmu”, to po to, aby niepokoiý i nie
pozwoliý uznaý zamieszkiwania za prosty fakt o naturze administracyjnej.
„Język zwany ojczystym nie jest nigdy po prostu językiem naturalnym ani
wâaœciwym, ani w peâni zamieszkanym. Zamieszkiwaý: czynnoœý ta oznacza wartoœý wieloznacznĊ i zbijajĊcĊ z tropu; nigdy nie zamieszkuje się
w miejscu, o którym mówi się, ůe jest miejscem zamieszkania” (Malabou,
Derrida 2004, 47).
9.

Bertrand Westphal mówi o geograficznej nieokreœlonoœci, czy teů
o niezdecydowaniu geograficznym (L’indécision géographique; Westphal
2005, 180) wysp rozsianych wzdâuů wybrzeůa dalmatyľskiego. Ma na
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myœli zapewne to, ůe akwatyczny ůywioâ Adriatyku, rozfalowany i niekiedy niespokojny, najpierw napotyka na swej drodze nie twarde, zdecydowane wybrzeůe o ciĊgâej linii, która nawet jeœli zaâamuje się i zapada licznymi zatokami, nie mniej wciĊů trwa w swym ustanawianiu granicy. Gdy
na horyzoncie pojawiajĊ się góry, wraůenie tej granicznoœci jest tym większe i tym bardziej zdecydowane. Wyspy, chociaů równieů kamieniste,
nie dajĊ tej gwarancji, odpowiadajĊcej w kategoriach politycznych gwarancji niezawisâej, odrębnej „paľstwowoœci”. Wszystko tutaj jest pâynne
i zmienne, a ziemia z trudem (à peine) oddziela się od morza. Wędrówka
Odyseusza rozpoczyna się od tych dwóch okolicznoœci: od ciĊgâego
zbiegania się morza z ziemiĊ oraz od będĊcego konsekwencjĊ owego
mieszania się ůywioâów spotkania z obcym, którego miejsce jest na samym skraju tej sceny, w której powitanie splata się ze strachem. Odyseusz sam „obcy” przecieů nieustannie napotyka „obcych”. Odyseusz
jest w dosâownym tego sâowa „wyrzutkiem”; najpierw fala wyrzuci go na
brzeg nieznanej krainy, dopiero potem przywitajĊ go jako obcego, „wyrzuconego” z wâasnego kraju. „Bâędna tuâaczka Odysa (L’errance odysséenne) odbywa się między ziemiĊ a morzem nawet wtedy, gdy ziemia z trudem tylko odrywa się od morza. Samotnoœý jest przeznaczeniem tych
spotkaľ, tak jak samotnoœý towarzyszyâa Odysowi” (Westphal 2005).
10.

Spotkanie, w którym lęk stanowi odwrotnĊ stronę powitania, âatwo
moůe obróciý się w otwarty konflikt lub wręcz wojnę. Brzeg jest miejscem nadziei (dla rozbitka), ale nietrudno przychodzi mu staý się kresem
lub przynajmniej gâębokim kryzysem wszelkiej nadziei. Sâuch podpowiada Rebece West, ůe nazwa wyspy Hvar wymawiana jest tak, iů moůna
z âatwoœciĊ wziĊý jĊ za angielskie war: „Jak wojna. A mieszkaľcy Hvaru?
Jeden z wyspiarzy wyznaje pisarce, ůe lato poœwięcone jest turystyce,
zima natomiast polityce, na co zresztĊ uskarůa się, bowiem – jego
zdaniem – polityka jest ŭródâem wszelkich konfliktów” (Westphal
2005, 193)32. Wyspa, to szczególne miejsce, gdzie ziemia spotyka się
KsiĊůka Rebecci West Black Lamb and Grey Falcon. A Journey through Yugoslavia wydana
zostaâa w roku 1940.
32
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z morzem, nie ustępujĊc mu, wyspa, to szczególne miejsce spotkania
powitalno-wrogiego nawet w swej nazwie nie zapomina o konflikcie
i sporze, a takůe o polityce. Zima, polityka, powitanie, spór – taki jest
model wyspiarskiego „gdzie?” Ale „wyspiarskoœý” ta wydaje się charakterystyczna dla gâębokiego zwiĊzku czâowieka z przestrzeniĊ, który – jak
powiedzieliœmy – zaczyna się od zadania sobie pytania „co to znaczy
»gdzie«?” Libaľski poeta Adonis pisze: „Zaręczyâem się z mojĊ przestrzeniĊ, / W chwili zrodzonej ze spotkania miasta i tego, co odrzucone”
(L’instant né de la rencontre entre le ville et refus, / je l’ai fiancé à mon espace;
Westphal 2005, 121). Elias Khoury w tym miejscu spotkania posadowi
dom, ale dom ten nie odpowiada wymogom solidnoœci i cięůkoœci materiaâu, jakie stawiamy zwykle domostwu: „W chwili granicznej (Dans
l’instant-limite). Tam wâaœnie chcę dom wznieœý, rozbiý namiot, zgromadziý stos kamieni lub tam wâaœnie zalaý się âzami” (Westphal 2005, 121).
11.

La dérive insulaire (Westphal 2005, 197) nie jest, dowodzi Westphal,
zwykâym faktem stanowiĊcym częœý fikcyjnej opowieœci. „Emanuje
z niego niekiedy gâęboka choroba i niemal namacalne poruszenie Historii”. To „poruszenie” musimy rozumieý dwojako. Najpierw jako to, co
porusza nas samych swoim charakterem, przebiegiem i skutkiem. To, co
nas porusza, jest tutaj czymœ zdecydowanym, wyraŭnym, oddziaâujĊcym
z mocy samej swej obecnoœci. Ale póŭniej doâĊcza się druga refleksja:
poruszenie jest tym, co zamazuje wyrazistoœý, co sprawia, ůe obraz (jak
w „poruszonej” fotografii) jest rozmyty i nieprecyzyjny. Nasze doœwiadczenie miejsca sytuuje się na styku tych dwóch znaczeľ: jesteœmy „poruszeni” tym, co samo jest „poruszone”. Gdy pewna przestrzeľ do nas
„przemawia”, gdy czujemy, ůe pozostajemy z niĊ w zwiĊzku innym niů
jedynie adresowo-administracyjnym, dzieje się tak dlatego, ůe to, co do
nas przemawia, co nas „porusza”, jest tym, co tkwi gâęboko w materii tej
przestrzeni, co sprawia, ůe jej pozornie banalna i jednoznaczna rzeczywistoœý zmienia swe ksztaâty. Obrazy nakâadajĊ się na siebie, podobnie jak
czasy; miejsce jest „poruszone”, „bâędne”, nagle zmienia kurs, jakim
zwykle porusza się przez moje ůycie. La dérive insulaire: juů w samym tym
okreœleniu zawiera się owa podwójnoœý. La dérive stara się mapowaý rze-
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czywistoœý, wyraziœcie wskazujĊc miejsce poczĊtkowe podróůy lub pochodzenia (tak dzieje się wtedy, gdy mówimy o „derywatach” sâów), ale
moůe teů oznaczaý coœ zgoâa innego: la dérive – mówiĊ ůeglarze wtedy,
gdy ich âódŭ zostaje zniesiona z wyznaczonego kursu, gdy z róůnych
przyczyn pozbawieni kontroli nad statkiem skazani sĊ na dryfowanie.
Rzuceni na âaskę losu powiadamy, ůe jesteœmy à la dérive.
12.

Jeœli tak, jeœli miejsce, do którego zdĊůamy, jest zawsze juů „poruszone”, przesunięte na mapie naszych podróůy, zawsze nie „tam”, gdzie byý
powinno, zatem nasz sposób percypowania przestrzeni musi koniecznie
uwzględniaý element bâędu, pomyâki, pewnego minięcia się z prawdĊ. Na
mocy tego prawa, które Nietzsche ujmowaâ w formuâę utrzymujĊcĊ, ůe
prawda jest tylko pewnĊ postaciĊ bâędu niezbędnĊ do ůycia, postrzegamy
miejsce – o ile traktujemy je z naleůytĊ powagĊ – wtedy, gdy kontury jego
fizycznych ksztaâtów stajĊ się „pâynne”, a czas przestaje byý jedynie bieůĊcĊ chwilĊ. Miejsce jawi się jako „nietrwaâe”. Posâuchajmy Nietzschego:
Jeœliby œwiat w ogóle byâ zdolny do trwania, staâoœci, „bytowania”, jeœliby
w ciĊgu caâego swego stawania się posiadaâ tylko przez jednĊ chwilę tę
zdolnoœý „bytowania”, wtedy byâby od dawna koniec ze wszelkim stawaniem się, takůe z wszelkim myœleniem, z wszelkim „duchem”. Sam
fakt, ůe „duch” jest stawaniem się, dowodzi, iů œwiat nie ma celu, nie ma
kresu, ůe do bytowania jest niezdolny (Nietzsche 2003, 380).

Mój istotny zwiĊzek z miejscem jest więc moůliwy dlatego, ůe dostrzegam je w jego „nietrwaâoœci”, to znaczy, iů zaczyna ono istnieý w osobliwy sposób, przestajĊc „bytowaý”. OdnoszĊce się do zwyczajowego adresowo-administracyjnego pojmowania miejsca „bytowanie” jest umiejscawianiem przestrzeni, obdarzaniem jej dokâadnymi granicami i danymi
lokalizujĊcymi. Tak „bytujĊce” miejsce jest zawsze „na swoim miejscu”.
Tymczasem „poruszenie”, które odnaleŭliœmy u Westphala i Nietzscheaľska „nietrwaâoœý” miejsce w-miejscawiajĊ, poczynajĊc od dobrze znanej lokalizacji „zapominajĊ” o niej, ruszajĊ w podróů pozbawionĊ ostatecznego przeznaczenia.
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13.

To, co następuje w owej podróůy poprzez miejsca i czasy nagle otwierajĊce się w pozornie tak stabilnym i zamroůonym w obecnej chwili
i obdarzonym dokâadnĊ lokalizacjĊ topos, jest czymœ, co moůna by nazwaý
wstrzĊsem, po którym miejsce staje się konstelacjĊ fragmentów, zbiorem
odprysków staâego do tej pory lĊdu, teraz rozrzuconego na niewiadomym obszarze. Miejsce staje się archipelagiem wysp – la dérive insulaire.
Andrzej Stasiuk te dwa spostrzeůenia dotyczĊce istoty speâniania się
miejsca (rozprzęůenie pozornej staâoœci topos, jej przesunięcie ze sfery
„bytowania” do sfery „poruszenia”, oraz odrywanie się od uprzednio
jednorodnej caâoœci poszczególnych fragmentów ziemi) zamyka w jednym zdaniu. ObserwujĊc podkroœnieľskĊ szosę z jej ruchem potęůnych
cięůarówek, nagle, po latach uœpienia wprawiajĊcym pejzaů w rozpędzony
poœpiech, pisarz notuje: „Na pagórkach, na pâaskich spâachetkach przy
szosie, na skraju olchowych zagajników stali miejscowi i patrzyli, jak ich
œwiat odrywa się jak kawaâek lodu albo lodowa kra i dryfuje wstecz, chociaů pozornie trwa na swoim miejscu” (Stasiuk 2005, 52). Te kilkanaœcie
sâów rekapituluje wszystko to, co stanowi o istocie powaůnej relacji
z miejscem: kruszenie się wielkich kontynentów dotychczasowych konstrukcji topos, pozorna stabilnoœý miejsca, wreszcie ruch dryfujĊcy w stronę nieznanego przeznaczenia. La dérive insulaire jest wynikiem trzęsienia
miejsca niszczĊcego dokâadnoœý naszych o nim spostrzeůeľ i wyobraůeľ.
La dérive insulaire destabilizuje nasze konstrukcje miejsca; la dérive insulaire
to wszystko to, czego o miejscu nie wiemy, a co stanowi jego niekoľczĊce się bogactwo.
14.

Andrzej Stasiuk zaczyna swoje studium Dukli, dĊůĊc do dokâadnoœci:
„Byâem sam i pomyœlaâem, ůe obejrzę sobie wszystko dokâadnie, ůeby
w koľcu dopaœý ducha miejsca” (Stasiuk 2005, 13). Ale juů w tej obietnicy kryje się podejrzenie o to, iů okaůe się trudna do speânienia. Dokâadne
poznanie miejsca zmierza do tego, by „dopaœý ducha miejsca”, wybór
czasownika daje wiele do myœlenia: genius loci jest tym, co się skrywa, co
unika naszego spojrzenia, pragnĊc pozostaý skryte, i co moůna jedynie
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ujĊý po dâugim poœcigu. Duch miejsca, jak Heraklitejska phusis, lubi się
ukrywaý, jest (u)lotny i nie poddaje się metodycznej obserwacji. Nieco
dalej, w przenikliwym fragmencie tekstu, Stasiuk ujawni podstawowe
mechanizmy owego trzęsienia miejsca. SĊ nimi ontologiczno-geologiczna
niestabilnoœý (ten mechanizm ujawnia skryte do tej pory warstwy miejsca) oraz epistemologiczna iluzorycznoœý (miejsce jest z gruntu niepoznawalne, bowiem im więcej o nim „wiemy”, tym bardziej poznajemy
zwodniczoœý roszczeľ tej wiedzy do kompletnoœci). Zacytujmy:
czâowiek przypomina obâĊkany fotoplastykon, a ůycie podobne jest do
halucynacji, bo nic z tego, na co się spojrzy, nie jest takie, jakie jest. Zawsze coœ przeœwieca od spodu, wypâywa na powierzchnię jak kropla oliwy,
opalizuje, mieni się, wabi jak diabelska sztuczka, bâędny ognik, pokusa,
której nie ma koľca (Stasiuk 2005, 50).

15.

Aby miejsce traktowaý z naleůnĊ mu powagĊ, musimy doœwiadczyý
dwóch przeciwstawnych stanów. Po pierwsze, nim przyjdzie nam zweryfikowaý dĊůenie do dokâadnoœci („obejrzę sobie wszystko dokâadnie”),
musimy rozpoczĊý od poczucia wagi i cięůaru materialnoœci miejsca.
Realnoœý istnienia jest toůsama z doznaniem gęstoœci materii. PodróůujĊcy dolinĊ w Beskidzie Niskim pisarz notuje:
Rozedrgana barwna linia szosy biegâa dnem doliny. W istocie byâa tektonicznym pęknięciem, geologicznym uskokiem na pograniczu epok. Stali
i patrzyli. A przynajmniej powinni to robiý. W rzeczywistoœci jednak robili swoje bez œladu zainteresowania, bez lęku, caâkowicie pochâonięci
materialnoœciĊ œwiata, jego cięůarem, który sprawiaâ, ůe mogli odczuwaý
swoje istnienie jako coœ realnego (Stasiuk 2005, 52).

Jest więc „materialnoœý œwiata”, która sprawia, ůe czâowiek stapia się
z fizycznĊ tkankĊ wszystkiego, co bytuje. Wtedy istniejemy „realnie”,
czyli tak, jak istnieje zwierzę, drzewo albo skaâa. Wtedy takůe czâowiek
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„robi swoje” na sposób drzewa, które rosnĊc powiększa swĊ gruboœý
i wysokoœý, albo psa, który gnany gâodem szuka poůywienia. Fraza „robiý swoje” takůe niepokoi. Oznacza wszak czynienie tego, co nam wâaœciwe, bez zwracania uwagi na cokolwiek i kogokolwiek innego. „Robiý
swoje” to wspóâ-istnieý, wspóâ-bytowaý, ale bez odczuwania owego
„wspóâ-”; istnieý jakby dla siebie i w sobie, pomimo tego, ůe niý naszego
bytowania okazuje się fragmentem nieopisanie wielkiej tkaniny bytowania. Dlatego stojĊcy przy drodze sĊ „miejscowi”, to znaczy naleůĊcy do
miejsca, zespoleni z nim w tym sensie, ůe zatrzymujĊ pewien jego stan,
lecz nie sĊ skâonni do towarzyszenia zmianom zachodzĊcym w miejscu,
a zatem okazujĊ się niezdolni do podjęcia podróůy wewnĊtrz miejsca.
Nie widzĊ tego, co „przeœwieca od spodu”. Dlatego nie wykazujĊ ani
zainteresowania, ani lęku.
16.

Eugène Minkowski mógâby posâuůyý się przywoâanym cytatem ze Stasiukowej Dukli, by zobrazowaý dwa rodzaje spojrzenia konstytuujĊce
nasz zwiĊzek z przestrzeniĊ:
patrzenie na oddalajĊcy się przedmiot i podĊůanie za nim spojrzeniem nie
sĊ dokâadnie tym samym. W pierwszym przypadku obserwuję ukierunkowane przemieszczenie przedmiotu, które powoduje jedynie zwiększenie dystansu między mnĊ a obserwowanym przedmiotem, natomiast
w drugim przypadku – (…) rzeczywiœcie uczestniczę w ruchu przedmiotu, przyâĊczam się do niego i wraz z nim przemierzam przestrzeľ (Minkowski 2010, 104).

Przestrzeľ moůe więc byý nie więcej niů odlegâoœciĊ pomiędzy przedmiotami i ich obserwatorem; wówczas jej podstawowĊ miarĊ będzie to,
czego nauczyâa nas geometria i jej nieodrodna córka – perspektywa. Ale
przestrzeľ moůe okazaý się dynamicznym wirem, wciĊgajĊcym mnie
ciĊgiem, z którego zâoůonoœci i siây mogę nie zdawaý sobie sprawy i któremu poddaję się niemal jako warunek przetrwania. Geometria nie zdaje
się tu na wiele; teraz oddziaâuje bowiem to, co Pascal nazywaâ „sercem”
i czemu w 142. fragmencie Myœli przyznawaâ prawo do poznawania pod-
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stawowych egzystencjalnych parametrów czâowieka (Le coeur sent qu’il
y a trois dimensions dans l’espace…). W innym fragmencie Pascal odsâoni lęk
jako doœwiadczenie rdzennie ludzkie. Dopiero ten, kto się lęka, i kto okazuje zainteresowanie, moůe miejsce opuœciý, wędrujĊc między wyspami
jego okruchów w stronę nieznanego. Odyseusz wielokrotnie daje wyraz
swoim obawom. Dlatego powaůna relacja z miejscem, relacja „Odysowa”, oznacza sprzeciw wobec bycia „miejscowym”. Odyseusz wędruje
do domu, lecz w istocie jego zmagania z przeciwnoœciami losu to podróů
między wyspami rozsypanego, rozkruszonego kontynentu ojczyzny.
Massimo Cacciari mówi o radykalnej mocy ůĊdzy niedomowej, éros áoikos,
prowadzĊcej do caâkowitego zniszczenia lub zapomnienia domu i miejsca
swojskiego (Cacciari 1997, 71). Wielcy herosi antycznego morza (gli eroi
del Mare), wywodzi dalej Cacciari, byli nienasyceni, a don Giovanni i kapitan Ahab kontynuujĊ „ůarâoczne” ůycie Odyseusza, który – nim pochâonie go ostatnia fala – zwróci się do swych towarzyszy ze szczególnĊ „zachętĊ” do podejmowania œmiertelnego ryzyka w imię „wiedzy i cnoty”.
W XXVI Pieœni Piekâa Ulisses tak komentuje owo finalne, apokaliptyczne zdarzenie: „A w mej gromadce ta lekka zachęta / Takie pragnienie
podróůy zapali, / Ůe się w porywie na nic zapamięta” (Alighieri 1959, 130).
Potem juů tylko „groŭne topielisko”, majaczĊca na horyzoncie „góra
bâawa”, aů wreszcie kipiel pochâonie wszystko. „Toľ się nad nami wieczyœcie zawarâa” – to ostatni wers wyznania Odyseusza.
17.

La dérive insulaire, to wedle Derridy metafora szczególnie cenna, gdyů
zawiera się w niej idea ruchu, który wszelkiego rodzaju zakotwiczenia
i bezpieczne porty traktuje jedynie jako lokalizacje przejœciowe. Ůadne
z nich nie daje nam poczucia bycia „miejscowym”; nawet jeœli ratujĊ nam
ůycie po tym, jak naszĊ âódŭ prĊdy zawiodĊ prosto na skaây, nawet wtedy
jesteœmy tam tylko „obcymi”, tylko „goœými”. Ůadne z tych topoi nie jest
ojczyznĊ; podróů Odyseusza dobrze to poœwiadcza. Podróů między wyspami jest siâĊ rzeczy ruchem nieciĊgâym. Poruszamy się od jednego
okruchu lĊdu do drugiego, za kaůdym razem zmieniajĊc historie; kaůda
zmiana kursu przenosi nas do innej opowieœci, z których ůadna nie jest
nasza, ale w kaůdej z nich odnajdujemy œlady, resztki ojczyzny, z której

TADEUSZ SAWEK: „Dryf wyspiarski”. O podróy i doywiadczeniu miejsca

105

wyruszyliœmy. W La carte postale… Derrida tak dalece zwraca uwagę na
nieciĊgâoœý owego ruchu pomiędzy wyspami, ůe termin „dryf” (dérive)
wydaje mu się zbyt statyczny w swym charakterze. Pisze Derrida:
Dryfowanie to ruch nazbyt ciĊgây, a moůe raczej zbyt maâo zróůnicowany,
zbyt jednorodny, ruch, który nazbyt majestatycznie oddziela się od domniemanego poczĊtku, od brzegu, od granicy, ruch będĊcy krawędziĊ obdarzonĊ nieprzerwanym konturem. Natomiast brzeg jest w samym swym
zarysie poprzerywany miejscami kotwiczeľ, jego krawędzie zaâamujĊ się
i zapadajĊ, a wszystko to œlady strategii podchodzenia do portu i nazbyt
wysokich fal, œlady ograniczeľ, jakimi sĊ miejsca przywiĊzania i cumowania, miejsca odwrotu, przewęůeľ i przesmyków (Derrida 1987, 261).

Wędrówki Odyseusza prowadzĊ wzdâuů postrzępionych brzegów wysp,
a jego statek przemyka między niebezpiecznymi skaâami wyrastajĊcymi
z kâębiĊcych się fal. Panuje w tym wszystkich podchodzeniach i odchodzeniach od brzegu osobliwa ekonomia spojrzenia; trafnie ujmuje jĊ Andrzej
Stasiuk, piszĊc, ůe „nic z tego, na co się spojrzy, nie jest takie, jakie jest”.
18.

W innym tekœcie Derrida mówi, ůe „czas nie oferuje nam nic do zobaczenia. Jest bowiem sam w sobie fragmentem tego, co niewidzialne. Wycofuje wszystko to, co chciaâoby się poddaý naszemu spojrzeniu” (Derrida 1992, 6). Jeœli tak jest, potwierdza to diagnozę Stasiuka: gdy miejsce
traktowane jest z powagĊ, staje się tak mocno, tak dokâadnie, tak boleœnie widzialne, ůe traci swĊ widzialnoœý i zaczyna „widzieý” to, czego nie
ma. To, co wyglĊda „spod spodu”. Moůna zaczĊý od nazwy. Juů w tym
geœcie to, co obecne i zapisane urzędowo na mapach i spisach administracyjnych znika, a „spod spodu” wyâania się inny œwiat wewnĊtrz pozornie dobrze znanego œwiata. Miejsce zaczyna byý „nie na miejscu”,
zostaje „poruszone”, przestaje odpowiadaý konturom swego dobrze
utrwalonego wizerunku. „SkĊd biorĊ się te nazwy? Jak wiele czasu minęâo od chwili, gdy miaây jakikolwiek sens?” (Stasiuk 2005, 6). Pytanie jest
fundamentalnej wagi: wynika z niego, ůe to, co miaâo nadawaý znaczenie
naszemu bytowaniu, ugruntowywaý nasze zamieszkiwanie, samo jest
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tylko pustym, powtarzanym zwyczajowo i uporczywie dŭwiękiem. StĊd
ruch pierwszy: zaczynam przywracaý sens mojego bytowania jako istnienia „poruszonego” wtedy, gdy to, co wydawaâo mi się utrwalone i na
wszelkie moůliwe sposoby zapisane (w atlasach, mapach, spisach, dokumentach) ustępuje przed tym, czego juů w potocznym oglĊdzie „nie ma”.
Trzeba więc wiedzieý, ůe „w sâowniku »dukla« znaczy »maây szybik« wykonany w celu badania zâoůa, jako otwór wentylacyjny lub teů do wydobywania rudy prymitywnym sposobem” (Stasiuk 2005, 42).
19.

To pierwszy ruch w odysowej podróůy w stronę miejsca i przez miejsce. Ale juů teraz znajdujemy się na krawędzi, na dalekiej peryferii: przecieů to, co byâo w samym œrodku mojego bytowania, co byâo niejako
jego „stolicĊ” i „ojczyznĊ”, nazwa, z którĊ zwiĊzane byâo moje zamieszkiwanie, to wâaœnie zostaâo za mnĊ. Odůeglowaâem od domu wâasnego
adresu i znalazâem się na obrzeůach wâasnego œwiata. Juů nie po prostu
„Dukla”, której oficjalnĊ „stoâecznoœý” podkreœlaâa naleůna jej wielka
litera, ale „maây szybik”, ledwie „otwór wentylacyjny”. W obu przypadkach przebâyskuje coœ „spod spodu”. Nie dziwi zatem, ůe Dukla to
„dziwne miasteczko, z którego nie ma juů dokĊd pojechaý. (…) Z Dukli
moůna tylko wracaý. Podkarpacki Hel, urbanistyczna ultima Thule” (Stasiuk 2005, 44). La dérive insulaire: teraz miejsce staje się wyspĊ, lub wĊskim
skrawkiem lĊdu, który wysoka sztormowa fala moůe pokonaý, rozlawszy
się po piachu i sosnowym lesie tak, iů czasowo zamieni go w wyspę.
Wtedy jednak następuje ruch drugi: to, co peryferyjne, wyspiarskie nagle
oferuje nam niewidzialne widoki przeœwiecajĊce „spod spodu” materialnych ksztaâtów. Rację miaâ Derrida, utrzymujĊc, ůe czas jest fragmentem
tego, co niewidzialne. Teraz miejsce speânia się jako „poruszone”; staje
się sekwencjĊ niewidzialnych widoków odsâoniętych przez czas i nakâadajĊcych się wzajemnie na siebie oraz na materialne ksztaâty obecnego
miasta. W takiej sytuacji
Dukla staje się centrum œwiata, omphalos uniwersum – rzecz, w której
zaczynajĊ się wszystkie rzeczy, rdzeľ, na który nizajĊ się kolejne warstwy
ruchomych zdarzeľ, nieodwracalnie zmienionych w nieruchome fikcje:
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doroůka jednokonna z Iwonicza 3 korony, dwukonna 7 koron, dyliůans
korona pięýdziesiĊt. Dyliůans odchodzi o 6.00, 7.30 i o 2 po poâudniu
(Stasiuk 2005, 45).

Gdy Derrida pisaâ, ůe czas „wycofuje wszystko to, co chciaâoby się
poddaý naszemu spojrzeniu”, ůe trapi go myœl, ůe czas, skoro moůe dokonywaý takich operacji, nie jest prostym linearnym przepâywem, a co za
tym idzie, jego zakola takůe majĊ postrzępionĊ linię brzegowĊ, zatoki,
przesmyki i wiry. Czas jest takůe elementem odysowej podróůy w stronę
miejsca i przez miejsce. Stasiuk zapewne mówi o tym samym, piszĊc:
„No więc gdy wracam do Dukli, nie obchodzĊ mnie dyliůanse ani Ůydzi,
ani reszta. Interesuje mnie tylko to, czy czas jest artykuâem jednorazowego uůytku jak, dajmy na to, higieniczna chusteczka Povela Corner z Tarnowa. Tylko to” (D, 45). Nie dajmy się zwieœý tej uwadze: kto zauwaůa,
ůe jednorazowa chusteczka nie jest anonimowa, ůe ma swojĊ nazwę,
a miejsce jej pochodzenia nie jest obojętne, w dalszym ciĊgu pozostaje
w kręgu wyznawców „materialnoœci œwiata”, w którym to kręgu nawet
„powietrze osiĊgnęâo gęstoœý mięsa” (Stasiuk 2005, 91) . Teraz nie dziwi,
ůe i czas nabiera gęstoœci. Dopiero teraz zaczynamy poznawaý miejsce
jako bytujĊce w sposób „poruszony” i – dodajmy – poruszajĊcy.
20.

„Poruszenie” musi więc byý obopólne; nie moůna doœwiadczyý miejsca
jako bytujĊcego w sposób „poruszony”, o ile sami nie zostajemy „poruszeni”. Relacja z miejscem ma charakter metamorficzny: doznajemy je
w caâej niesâychanej i niewidzialnej zâoůonoœci przemiany nawet wtedy,
gdy pozornie nic się w nim nie dzieje, nawet wtedy, gdy wokoâo „nie
byâo ůywego ducha, ani skrzypnięcia, ani œladu dŭwięku, nic tylko zabudowania” (Stasiuk 2005, 73). Zapewne o to chodzi w tym, co Stasiuk
nazywa „dopadaniem” ducha miejsca. Sytuacja to paradoksalna, bowiem
z jednej strony, jak rzekliœmy, doznajemy gęstej materialnoœci œwiata,
z drugiej jednak przeœwietlona jest ona przez coœ, co nie poddaje się âatwo opisowi. Efektem owego „czegoœ” jest to, o czym sam Stasiuk raz
mówi jako o dziwnej obecnoœci, która „ma jakĊœ rozcieľczonĊ postaý”
(Stasiuk 2005, 73), innym razem zaœ – przeciwnie – jest „skondensowanĊ
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obecnoœciĊ tego, co zawsze byâo nieobecne” (Stasiuk 2005, 91). Gdy
naâoůymy na siebie te dwa zdania otrzymamy przybliůonĊ formuâę „poruszonego” bytowania miejsca: speânia się ona wtedy, gdy postrzegane
do tej pory formy zostajĊ „rozcieľczone”, a w uwolnionĊ przestrzeľ
wchodzi obecnoœý czegoœ do tej pory nieobecnego, obecnoœý, która musi
byý „skondensowana”, aby moůna jĊ byâo odczuý.
21.

Mówimy specjalnie o „odczuwaniu” raczej niů o „spostrzeganiu”, gdyů
relacja z miejscem następuje poza œciœle do tej pory przestrzeganym reůymem widzialnego. Tę szczególnĊ nieobecnĊ obecnoœý Derrida
uwzględnia w swej „pocztowej zasadzie” wprawiajĊcej w ruch niestrudzony mechanizm diffèrance; tam bowiem, gdzie pojawia się diffèrance, tam
„mamy do czynienia z ruchami poczty, sztafetami poczt, opóŭnieniami,
antycypacjami, miejscami przeznaczenia, sieciami telekomunikacyjnymi,
moůliwoœciĊ, a w zasadzie nieuchronnĊ koniecznoœciĊ zbâĊdzenia” (Derrida 1987, 66). To, co trwaâe i urzekajĊce mocĊ swego precyzyjnego zaadresowania, okazuje się „bâędne” i „bâĊdzĊce”; widoczny i widzialny
adres zostaje „rozcieľczony”, a w jego miejsce pojawiajĊ się „skondensowane” adresy miejsc nieobecnych, a zatem niewidocznych i niewidzialnych. Gdy opuœciý królestwo widzialnego, zostaje nam owa trudna do
uchwycenia aura miejsca, którĊ Derrida kojarzy z zapachem: „Zawsze
podejrzewaâem, ůe to zapach stanowi podstawowĊ zasadę przyjemnoœci”
(Derrida 1987, 77), a dalej wspomina o „gramatyce zapachów” oraz
o mistycznej matematyce Dantego, w której 1 jest „wonniejsze” w liczbach nieparzystych niů parzystych (Derrida 1987, 199). Podobnie Stasiuk
usiâuje „dopaœý” ducha miejsca, tropiĊc go niemal z nosem przy ziemi.
Rzecz w tym, „by pochwyciý tę woľ, o której istnieniu byâem zawsze
przekonany, bo miejsca i miasta wydzielajĊ zapachy jak zwierzęta, trzeba
tylko uparcie je tropiý, aů trafi się na wâaœciwy œlad i w koľcu na kryjówkę” (Stasiuk 2005, 13). Znajdujemy się teraz w przestrzeni, którĊ Eugène
Minkowski nazywaâ „pierwotnĊ” lub „duchowĊ”; jej charakterystycznĊ
cechĊ byâa „forma dynamiczna”, pozwalajĊca odczuý gęstĊ materię œwiata, bez ujmowania jej w narzucajĊce się ksztaâty konkretnych, dominujĊcych nasze bytowanie wydarzeľ. Jest to przestrzeľ,
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która (…) rozpoœciera się jako rodzaj ciemnej gęstwy wokóâ mnie, czyniĊc mnie zdolnym do jej przebywania w róůnych kierunkach, mimo ůe
poza samĊ tĊ zdolnoœciĊ, którĊ coœ przecieů tworzy, nie widzę na razie
nic okreœlonego. Jedynie w oddali, tylko na kraľcach przestrzeni (…)
przeczuwam wirtualnĊ moůliwoœý jej konkretyzacji i zróůnicowania pod
postaciĊ przestrzeni geometrycznej z przynaleůnym jej ruchem przemieszczania ciaâ (Minkowski 2010, 106).

W takiej pierwotnej przestrzeni mogę przetrwaý, to zaœ oznacza nie
biernĊ siâę uporczywego trwania, lecz przeciwnie – najgâębsze doœwiadczenie ůycia. Przetrwanie, przeůycie, survie, jest formĊ nad-ůycia, ůycia
peânego wyobraŭni i siây, podobnie jak surrealitè Bretona oznaczaâo nad-rzeczywistoœý, czyli egzystencję po częœci przynajmniej uwolnionĊ od
tego, co Nietzsche nazywaâ „duchem cięůkoœci”. Na swój sposób doœwiadczenie gâębokiej relacji z miejscem, o którym tu mówimy, jest
sprzeciwem wobec tego, co zwiemy „œwiatem”, a co jest seriĊ przyzwyczajeľ i rutynowych poczynaľ. Gdy Derek Walcott będzie szukaâ opisu
dla swego ojczystego miejsca, jakim sĊ Antyle, wykorzysta wszystko to,
nad czym zastanawialiœmy się w tym eseju – wyspę, materialnoœý przedmiotów, zapach, przetrwanie:
kiedy mówię „Antyle”, chodzi mi o realnoœý œwiatâa, pracy, przetrwania.
Chodzi mi o dom przy wiejskiej drodze, chodzi mi o Morze Karaibskie,
którego zapach jest woniĊ odœwieůajĊcej moůliwoœci, a takůe przetrwania.
Przetrwanie to triumf uporu, a dzięki duchowemu uporowi, dzięki
wzniosâej gâupocie, nie ginie pisanie poezji, choý tyle rzeczy chce jĊ zamieniý w jaâowĊ dziaâalnoœý. Wszystkie je moůna okreœliý jednym zbiorczym rzeczownikiem: „œwiat” (Walcott 2008, 173).

22.

Przestrzeľ pierwotna jest przestrzeniĊ, w której jawimy się sobie i innym jako bytowanie „poruszone”, zdolne do lęku, lecz takůe do zainteresowania, czyli do wspóâ-towarzyszenia wszystkiemu, co istnieje. Trudno
powiedzieý, jaki jest sens takiego pozycjonowania naszego bycia, bowiem
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samo to pozycjonowanie jest jedynie sposobem mówienia, skoro znajdujĊc się w staâym ruchu, w staâym „poruszeniu” nigdy nie znajdujemy się
tylko i wyâĊcznie w jakimœ jednym miejscu o œcisâych wspóârzędnych. Za
Derekiem Walcottem powiedzielibyœmy, ůe „To chwyt / na skraju bezsensu, chwila / przed skokiem w skowyczĊcĊ otchâaľ” (Pięœý; Walcott
2008, 70). Nie ma więc dokâadnej mapy naszego bytowania, o ile naleůy
ono do królestwa „poruszonego”. W przestrzeni pierwotnej sens bytowania jest wyznaczony przez kierunek przeczuwanego ruchu, dzięki któremu wszystko jest nie „na miejscu”, wszystko jest „poruszone”. Tak
pisze o tym Andrzej Stasiuk w swej dukielskiej medytacji:
byâo to takie miejsce, w którym chciaâoby się zostaý na zawsze, nie wymieniajĊc jakiegokolwiek powodu, a ja pomyœlaâem sobie, ůe istniejĊ takie
miejsca, w których wszystko, czym byliœmy do tej pory, zostaje âagodnie
i gâęboko zakwestionowane i czujemy się trochę tak jak, powiedzmy,
ptak, któremu zabrakâo powietrza pod skrzydâami, lecz zamiast katastrofy
czeka nas nieskoľczenie dâugi odpoczynek, jakieœ bezkresne i miękkie
spadanie (Stasiuk 2005, 73).
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La dérive insulaire.
On the Journey and the Experience of Place
Departing from the texts of Andrzej Stasiuk and Derek Wallcot the essay tries to investigate
the connection with places as the foundational experience of human existence. Eugene Minkowski’s concept of primordial space turns out to be helpful in its accent laid upon the dynamic character of our perception of space which allows us to experience the density of the
texture of the world before it freezes into solidified forms of events and things. In such
a space we appear to ourselves and to others as unclear, blurred beings unconditionally exposed to anxiety but also able to taking empathetic interest in all living beings. Jacques Derrida’s la dérive insulaire is a preciously useful metaphor as it implies the idea of movement for
which all anchorages and safe harbours are only temporary, never final, locations.
Key words: enracination, space, seeing, community

