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K a t o w i c e  

„Dryf wyspiarski”.  
O podró y i do wiadczeniu miejsca 

(…) tracimy fracht, ale nie potrzeb  
przeciwno ci. 
Derek Walcott, Ko cówka, prze . A. Szuba. 

1. 

Zacznijmy od cytatu z Finnegans Wake: „Skoro jeste my gdzie tam je-
ste my czy jeste my 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 tom-
tittot to teetootomtotalitarian. Tea tea too oo). 

Tu – gdzie – tam, there – where – there: minimalizm tej sekwencji jest ko-
nieczny, gdy  dotyka rzeczy podstawowej. W tej skromnej scenerii j zy-
kowej dopytujemy o sposób bycia cz owieka w wiecie. Nie jeste my 
tutaj konieczni, przygodno  nie czyni naszego istnienia niezb dnym, 
wszelka wielko , jak  sobie przypisujemy, musi zosta  zredukowana. 
Jakby misterna architektura naszego bytowania nagle zawali a si , a my, 
po ród ruin, uszli my z yciem podarowanym nam, nie wiadomo dlacze-
go. Co dostrzegamy w tej sytuacji, nagle ogo oceni ze wszystkiego, do 
czego byli my tak przywi zani i co tworzy o g st  tkank  (lecz jak si  
okazuje nietrwa ) naszego bycia. Co musimy rozpatrywa  nie dlatego, e 
jeste my tym a tym, posiadamy to i to, wiemy tyle i tyle, lecz jedynie 
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„skoro jeste my” (bez adnego dalszego ci gu, bez adnej dobudowy). 
„Skoro” ju  jeste my (i owo „skoro” jest nieodzowne, bowiem ka e nam 
spojrze  na siebie bez z udze  wielko ci, bez poczucia bycia wa nym 
go ciem wiata – „wejd , skoro ju  jeste ”, mówimy do siebie na widok 
niezbyt ch tnie widzianego, niezaproszonego przybysza), nie mo emy 
nie dostrzec pierwotnego zwi zku z przestrzeni , która nie ma jeszcze 
adnej nazwy, adnego charakteru (to wszystko przyjdzie dopiero pó -

niej, cho  przecie  zawsze by em pewny, e mieszkam pod okre lonym 
adresem, w mie cie, którego nazw  zapisuj  wszystkie atlasy, e poru-
szam si  w nadmiernie g sto zabudowanym, zaludnionym, zastawionym 
wiecie). Miasto / wie , wn trze / zewn trze, swojskie / obce, znane / 

nieznane – to pojawia si  du o pó niej. Najpierw s  tylko trzy wyznacz-
niki: jeste my, tu, tam. 

2. 

Jednak w tym tak ascetycznym uk adzie kryje si  ju  niejasno . Nie 
wiem, czy „tu” i „tam” dadz  si  oddzieli ; fonetyczna blisko  wyra e-
nia „to tu, to tam” nie jest przypadkowa. Umieszczone po rodku s owo 
„gdzie” jest wi c niezb dne; nie tyle mediuje mi dzy jednym a drugim 
po o eniem, co pozwala zg osi  w tpliwo ci co do jednoznacznego 
charakteru mojego umiejscowienia. „Tu ta tam”, a zatem „gdzie tam”, 
a i równie dobrze mo emy spyta  „gdzie tu”. Mo na rozumie  t  w t-
pliwo  lokalizacji jako radykalne zachwianie pojmowania przestrzeni 
polegaj ce na zakwestionowaniu wszelkiej precyzji, ale mo na tak e za-
stanowi  si  nad tym, czy „tu” i „tam” nie s  ze sob  od samego pocz t-
ku g boko splecione, a zatem czy da si  w ogóle oddzieli  je od siebie, 
nie dlatego, e si  wzajemnie uniewa niaj , lecz dlatego, e wzajemnie si  
uprawomocniaj . W tym duchu mo na by przeczyta  fragment ze znanej 
Heideggerowskiej medytacji nad przestrzeni . Wynika z niej, e specy-
ficzna relacja cz owieka z przestrzeni  („[przestrze  – T.S.] Nie jest ani 
zewn trznym przedmiotem, ani wewn trznym prze yciem”, Heidegger 
2002, 139) polega na niemo liwo ci zacierania si  poszczególnych topoi, 
tak, i  cz owiek nigdy nie wyrzeka si  miejsc, nie zostawia ich bezpow-
rotnie za sob . Trwa y zwi zek z miejscami jest podstaw  egzystencji 
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ludzkiego indywiduum. Z rozwa a  Heideggera wynika, e nie ma takiego 
„tu”, które nie by oby ju  „tam”, ale i odwrotnie – „tam” nabiera zna-
czenia poprzez „tu”, w którym si  znajduj . 

3. 

„Skoro jeste my gdzie tam jeste my” Joyce’a odpowiada do wiadczeniu 
przedstawionemu przez Heideggera: 

przy tym chodzeniu nie porzucamy tamtego bytowania. (…) Gdy id  do 
wyj cia z sali, ju  tam jestem, i w ogóle nie móg bym tam i , gdybym nie 
by  w takiej sytuacji, e jestem tam. Nigdy nie jestem tylko tu jako to izo-
lowane cia o, lecz jestem tam, tzn. przebywaj c przestrze , i tylko w ten 
sposób mog  przez ni  przechodzi  (Heidegger 2002, 139). 

To nie tylko potwierdzenie intuicji Merleau-Ponty’ego, i  zawsze 
znajduj  si  na ko cu swojego spojrzenia. To, e mog  si  na ko cu 
spojrzenia znale , mo liwe jest dzi ki pierwotnym relacjom prze-
strzennym (mi dzy „tu” i „tam”), które nie okre laj  jedynie mojego 
po o enia w przestrzeni. Heidegger akcentuje dynamizm sytuacji eg-
zystencjalnej, przy czym nie chodzi tu wy cznie o fizyczn  czynno  
ruchu (np. chodzenie). Dynamiczne jest samo bytowanie cz owieka, 
który niejako nieuchronnie „w-patruje”, „w-my la” siebie w wiat 
(mo e by  „tu”, tylko b d c ju  „tam”), czyni c za  tak, umieszcza 
siebie nie tyle w jednym miejscu, co w ca ej bogatej sieci relacji rzeczy 
i miejsc. „Nigdy nie jestem tylko tu jako izolowane cia o”, to za  wy-
nika z faktu, e nigdy nie jestem „obok” wiata, 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 przekonuj , e zarówno ruch, jak 
i relacja tworz  nasz zwi zek z przestrzeni  – nigdy nie pojedyncz , 
zawsze od razu (jakby móg  powiedzie  Heidegger) „przyrzeczow ”, 
czyli spo eczn , nigdy nieb d c  li tylko enumeracj  odr bnych 
miejsc. Geografia przestrzeni jest geografi  miejsc po czonych. 
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4. 

Jest wszelako jeden warunek. To, co nazywamy spo eczno ciowym 
charakterem przestrzeni, ods ania si  przed tymi, którzy rozpatruj  rze-
czy w ich uwik aniu w wiat, a nie jedynie w sprawy ludzkiego urz dzania 
rzeczywisto ci. My l Heideggera stara si  przeciwstawi  tendencji za-
chodniej kultury do pos ugiwania si  rzecz  bez jej zrozumienia. Pisze 
filozof, e „[n]asze my lenie od dawna przywyk o do nazbyt sk pego poj-
mowania istoty rzeczy” (Heidegger 2002, 135). Owa szczup o  pojmo-
wania pozostaj ca w ra cym dysonansie z nadmiern  obfito ci  rzeczy, 
nale y do sfery ycia publicznego, któremu spo eczno ciowy charakter 
przestrzeni ma si  przeciwstawi . Nie mo e on przysta  na dominacj  
„publicznej wyk adni” narzucaj cej pewne wzory postrzegania, ujmowa-
nia, prowadz ce g ównie do specyficznego sposobu pos ugiwania si  
rzeczami, wzory, które Heidegger okre la wcze niej jako „gadanin , 
ciekawo  i dwuznaczno ”. Pierwsze dwie „troskaj  si  w swej dwu-
znaczno ci, by co  autentycznie i nowo stworzonego by o ju  w mo-
mencie swego pojawienia si  dla opinii publicznej przestarza e” (Hei-
degger 1994, 247). Z kolei „dwuznaczno  publicznej wyk adni podaje 
rozstrzyganie ju  z góry i ciekawskie przeczuwanie za w a ciwe wydarze-
nia” (Heidegger 1994, 247). 

5. 

Aby przestrzeni mo na by o do wiadczy  jako spo eczno ciowej, nale-
y zredukowa , a przynajmniej u wiadomi  sobie mechanizmy kszta tu-

j ce j  w i dla „publicznej wyk adni”. Pod tym warunkiem mo emy zbli-
y  si  do rzeczy, b d c „tu”, do wiadczy  „tam”, dozna  i uczestniczy  

w byciu zwi zanym z przestrzeni  jako ods oni ciem si  miejsc. Wyg a-
szaj c swój wyk ad w Darmstadcie, Heidegger zaprasza s uchaczy do 
pomy lenia o starym mo cie w Heidelbergu, do „wmy lania si  w tamto 
miejsce”, konkluduj c: „Mo emy nawet by  z tutejszej perspektywy daleko 
bli ej tamtego mostu i tego, co on urz dza, ni  kto , kto oboj tnie wyko-
rzystuje go co dzie  do przechodzenia przez rzek ” (Heidegger 2002, 
138). Przestrze  jest spo eczno ciowa wtedy, gdy pozostajemy w blisko-
ci zamieszkuj cych j  rzeczy, to za  oznacza, e nie powstrzymuj c si  od 
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ich wykorzystywania w praktycznych celach, nie b dziemy ich do tych-
e ogranicza . Zasadnicz  rol  odgrywa tu przys ówek „oboj tnie”: 

spo eczno ciowa przestrze  ods ania si  i tworzona jest przez „nieobo-
j tnych”. Pos uguj c si  terminem spe niaj cym tak wa n  funkcj  
w Byciu i czasie, powiemy, e spo eczno ciowa przestrze  o ywiona jest 
duchem troski, która nie mo e przej  w zatroskanie si  mn  samym. 
Takie bowiem zatroskanie (pisze o tym Heidegger w 36. rozdziale Bycia 
i czasu) w najgorszy mo liwy sposób uwalnia mnie od samego siebie, 
zast puje jednostkowe oblicze powszechnie obowi zuj cym wygl dem. 
W tej sytuacji przestaj  by  w wiecie, a zaczynam by  dla siebie, który – 
o ironio – powiela li tylko obowi zuj ce praktyki. Zatem, a zabrzmi to 
jak paradoks – przestrze  jest spo eczno ciowa, gdy ogranicza swój pu-
bliczny charakter. 

6. 

Przestrze  spo eczno ciowa jest przestrzeni  troski, czyli nieoboj t-
no ci pozwalaj cej na dostrze enie przedmiotów nie tylko w ich funk-
cji czysto i wy cznie u ytkowej, w której w a ciwie znikaj  przed 
naszym spojrzeniem. Korzystaj c z rzeczy, nie widzimy ich; s u , 
bowiem s  w zasadzie niewidoczne. Bezg o na u yteczno  rzeczy 
jest mo liwa dzi ki naszej lepocie, ta za  kszta tuje si  w wyniku 
dzia a  publicznej wyk adni. D  one do wyeliminowania tego, co 
stwarza sposobno  do troszczenia si , a mianowicie „trwogi”. Gdy 
Heidegger pisze: „To, o co trwoga si  trwo y, ods ania si  jako to, 
przed czym si  ona trwo y: bycie-w- wiecie” (Heidegger 1994, 266), chce 
os abi  silnie do tej pory bronione granice swojsko ci. Je li nasze by-
towanie ma by  pojmowane jako bycie-w- wiecie (a nie jedynie korzy-
stanie z zastanego zasobu spo ecznych i ekonomicznych konfiguracji), 
musimy bez w tpienia uzna  pierwsze stwo wiata wobec nas i na-
szych sposobów jego urz dzania. Trawestuj c s ynn  maksym  Wittgen-
steina, mogliby my powiedzie , e granice tego, co moje nie s  grani-
cami wiata. Nie dziwi zatem Homerycki ruch Heideggera w stron  
Odyseusza, herosa nieko cz cej si  w drówki. Jak dla bohatera spod 
Troi dom jest wiecznie oddalaj c  si , a jednak absolutnie ywotn  
i mobilizuj c  perspektyw , tak dla niemieckiego filozofa rozszczel-
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nienie cian w asnego domostwa jest warunkiem autentyczno ci by-
towania. Nieswojo  (Unheimlichkeit) jawi si  jako kategoria o wielkim 
znaczeniu. To ona bowiem nazywa szczególny rodzaj bycia zawieszo-
ny pomi dzy zakorzenieniem i wykorzenieniem. „Nieswojo  jednak 
oznacza przy tym tak e bycie-nie-w-swoim-domu (Nicht-Zuhause-sein)”, 
a tym samym pokonuje si y publicznej wyk adni, która „w przeci tn  
powszechno  jestestwa wprowadza uspokojone poczucie w asnego 
bezpiecze stwa i oczywisto  »bycia-w-swoim-domu«” (Heidegger 
1994, 267). Przestrze  spo eczno ciowa jest wi c domen  troski oraz 
niepokoju wynikaj cego z poczucia bycia nie u siebie. W przestrzeni 
tej czuj  si  „nie-swojo”. 

7. 

W innym miejscu Finneganów trenu zdziwi nas ponowne pytanie, w któ-
rym „gdzie?” odgrywa zasadnicz  rol . „Ale gdzie jeste my? I w kiedym 
miejscu jak nam przestrze  mi a?” (Joyce 2012, 558). Wygl da to na 
okrzyk zdezorientowania; tak reagujemy z lekkim zniecierpliwieniem, gdy 
zwiod  nas nieznane nam ulice nieznanego miasta. Zauwa my jednak, e 
zagubieni jeste my, ju  odk d weszli my do owego miasta, którym w tym 
przypadku jest zbudowany wedle nieznanej nam mapy przedziwny tekst 
Joyce’a. Pierwsze dwa wersy epizodu, z którego zaczerpn li my nasz 
cytat brzmi nast puj co: „Mog o to by o? To znaczy co? Co za m tny 
sen. Daj mu spa . / Ale w kiedym miejscu. Wska  na ojcz st , powiedz 
gdzie jeste my. Tak?” (Joyce 2012, 555). Edward Casey podpowiada, e 
Joyce wyzwala w tych zdaniach siebie i czytelnika z modernistycznego 
gorsetu wiedzy szczelnie zamykaj cego nas w materii czasu. Ju  nie 
tylko Kartezjusz, Leibniz i Kant przekonywali, i  to linearny czas wy-
znacza miary naszego poznania i ycia; czynili tak jeszcze analityczni 
filozofowie XX wieku: Hans Reichenbach i Rudolph Carnap. „Czy my, 
którzy yjemy w dobie zwanej nieco na wyrost »postmodernistyczn «, 
mo emy bez zastrze e  przyj  ten paradygmat przygotowany przez 
fizyków i filozofów wczesnej nowoczesno ci? Czy domniemane pierw-
sze stwo linii czasowej pozostaje niepodwa alne jako za o enie abso-
lutne?” (Casey 2009, 8). 
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8. 

„Ale w kiedym miejscu?” (whenabouts). To s owo niepokoi pomiesza-
niem dwóch porz dków. „W którym miejscu?” nie budzi oby w tpliwo-
ci, podobnie jak zaciekawienie tym, „kiedy” jakie  wydarzenie mia o 

miejsce. Gdy spodziewane i „normalne” whereabouts staje si  nieoczeki-
wanym, a przez to „nienormalnym” whenabouts, stajemy bezradni. Na 
g adkiej linii czasowej pojawiaj  si  teraz zgrubienia i zrosty; to, co do 
teraz bieg o niezak óconym, monotonnym rytmem, nagle tworzy mean-
dry, boczne przebiegi, odnogi, w których powstaje ycie dotychczas 
gromadz ce si  wokó  jedynego do tej pory, g ównego nurtu. Abouts 
stanowi takie w a nie „zg szczenie” na prostej i smuk ej dotychczas linii 
czasu odpowiadaj cej na pytanie when? A poniewa  abouts kieruje nas 
w stron  where, przestrze  zaczyna splata  si  z czasem. Mo e dlatego 
problematyka zamieszkiwania (np. u Heideggera) nabiera takiego zna-
czenia: w chwili, gdy pojawia si  „gdzie”, z t  chwil  nie unikniemy ju  
zapytywania o miejsce zamieszkiwania. Ale jednocze nie obecno  „kie-
dy?”, tego j zykowego patrona czasu, nie pozwala nam zapomnie  o tym, 
e zamieszkiwanie musi odnie  si  tak e do czasowo ci mojego bycia. 

St d whenabouts; przywraca ono przestrze , ale nie zezwala na traktowanie 
jej jako kolejnej wersji „absolutnego za o enia”. Miejsce i zamieszkiwanie 
staj  si  niezwykle istotne, ale wcale nie oznacza to, e znajduj  si  poza 
zasi giem pyta  i w tpliwo ci. Wprost przeciwnie – je li duch przestrzeni 
nawiedza korytarze „postmodernizmu”, to po to, aby niepokoi  i nie 
pozwoli  uzna  zamieszkiwania za prosty fakt o naturze administracyjnej. 
„J zyk zwany ojczystym nie jest nigdy po prostu j zykiem naturalnym ani 
w a ciwym, ani w pe ni zamieszkanym. Zamieszkiwa : czynno  ta ozna-
cza warto  wieloznaczn  i zbijaj c  z tropu; nigdy nie zamieszkuje si  
w miejscu, o którym mówi si , e jest miejscem zamieszkania” (Malabou, 
Derrida 2004, 47). 

9. 

Bertrand Westphal mówi o geograficznej nieokre lono ci, czy te  
o niezdecydowaniu geograficznym (L’indécision géographique; Westphal 
2005, 180) wysp rozsianych wzd u  wybrze a dalmaty skiego. Ma na 
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my li zapewne to, e akwatyczny ywio  Adriatyku, rozfalowany i niekie-
dy niespokojny, najpierw napotyka na swej drodze nie twarde, zdecydo-
wane wybrze e o ci g ej linii, która nawet je li za amuje si  i zapada licz-
nymi zatokami, nie mniej wci  trwa w swym ustanawianiu granicy. Gdy 
na horyzoncie pojawiaj  si  góry, wra enie tej graniczno ci jest tym wi k-
sze i tym bardziej zdecydowane. Wyspy, chocia  równie  kamieniste, 
nie daj  tej gwarancji, odpowiadaj cej w kategoriach politycznych gwa-
rancji niezawis ej, odr bnej „pa stwowo ci”. Wszystko tutaj jest p ynne 
i zmienne, a ziemia z trudem (à peine) oddziela si  od morza. W drówka 
Odyseusza rozpoczyna si  od tych dwóch okoliczno ci: od ci g ego 
zbiegania si  morza z ziemi  oraz od b d cego konsekwencj  owego 
mieszania si  ywio ów spotkania z obcym, którego miejsce jest na sa-
mym skraju tej sceny, w której powitanie splata si  ze strachem. Ody-
seusz sam „obcy” przecie  nieustannie napotyka „obcych”. Odyseusz 
jest w dos ownym tego s owa „wyrzutkiem”; najpierw fala wyrzuci go na 
brzeg nieznanej krainy, dopiero potem przywitaj  go jako obcego, „wy-
rzuconego” z w asnego kraju. „B dna tu aczka Odysa (L’errance odysséen-
ne) odbywa si  mi dzy ziemi  a morzem nawet wtedy, gdy ziemia z tru-
dem tylko odrywa si  od morza. Samotno  jest przeznaczeniem tych 
spotka , tak jak samotno  towarzyszy a Odysowi” (Westphal 2005). 

10. 

Spotkanie, w którym l k stanowi odwrotn  stron  powitania, atwo 
mo e obróci  si  w otwarty konflikt lub wr cz wojn . Brzeg jest miej-
scem nadziei (dla rozbitka), ale nietrudno przychodzi mu sta  si  kresem 
lub przynajmniej g bokim kryzysem wszelkiej nadziei. S uch podpowia-
da Rebece West, e nazwa wyspy Hvar wymawiana jest tak, i  mo na 
z atwo ci  wzi  j  za angielskie war: „Jak wojna. A mieszka cy Hvaru? 
Jeden z wyspiarzy wyznaje pisarce, e lato po wi cone jest turystyce, 
zima natomiast polityce, na co zreszt  uskar a si , bowiem – jego 
zdaniem – polityka jest ród em wszelkich konfliktów” (Westphal 
2005, 193)32. Wyspa, to szczególne miejsce, gdzie ziemia spotyka si  

                                                           

32 Ksi ka Rebecci West Black Lamb and Grey Falcon. A Journey through Yugoslavia wydana 

zosta a w roku 1940. 
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z morzem, nie ust puj c mu, wyspa, to szczególne miejsce spotkania 
powitalno-wrogiego nawet w swej nazwie nie zapomina o konflikcie 
i sporze, a tak e o polityce. Zima, polityka, powitanie, spór – taki jest 
model wyspiarskiego „gdzie?” Ale „wyspiarsko ” ta wydaje si  charakte-
rystyczna dla g bokiego zwi zku cz owieka z przestrzeni , który – jak 
powiedzieli my – zaczyna si  od zadania sobie pytania „co to znaczy 
»gdzie«?” Liba ski poeta Adonis pisze: „Zar czy em si  z moj  prze-
strzeni , / 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 solidno ci i ci ko ci mate-
ria u, jakie stawiamy zwykle domostwu: „W chwili granicznej (Dans 
l’instant-limite). Tam w a nie chc  dom wznie , rozbi  namiot, zgroma-
dzi  stos kamieni lub tam w a nie zala  si  zami” (Westphal 2005, 121). 

11. 

La dérive insulaire (Westphal 2005, 197) nie jest, dowodzi Westphal, 
zwyk ym faktem stanowi cym cz  fikcyjnej opowie ci. „Emanuje 
z niego niekiedy g boka choroba i niemal namacalne poruszenie Histo-
rii”. To „poruszenie” musimy rozumie  dwojako. Najpierw jako to, co 
porusza nas samych swoim charakterem, przebiegiem i skutkiem. To, co 
nas porusza, jest tutaj czym  zdecydowanym, wyra nym, oddzia uj cym 
z mocy samej swej obecno ci. Ale pó niej do cza si  druga refleksja: 
poruszenie jest tym, co zamazuje wyrazisto , co sprawia, e obraz (jak 
w „poruszonej” fotografii) jest rozmyty i nieprecyzyjny. Nasze do wiad-
czenie miejsca sytuuje si  na styku tych dwóch znacze : jeste my „poru-
szeni” tym, co samo jest „poruszone”. Gdy pewna przestrze  do nas 
„przemawia”, gdy czujemy, e pozostajemy z ni  w zwi zku innym ni  
jedynie adresowo-administracyjnym, dzieje si  tak dlatego, e to, co do 
nas przemawia, co nas „porusza”, jest tym, co tkwi g boko w materii tej 
przestrzeni, co sprawia, e jej pozornie banalna i jednoznaczna rzeczywi-
sto  zmienia swe kszta ty. Obrazy nak adaj  si  na siebie, podobnie jak 
czasy; miejsce jest „poruszone”, „b dne”, nagle zmienia kurs, jakim 
zwykle porusza si  przez moje ycie. La dérive insulaire: ju  w samym tym 
okre leniu zawiera si  owa podwójno . La dérive stara si  mapowa  rze-
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czywisto , wyrazi cie wskazuj c miejsce pocz tkowe podró y lub po-
chodzenia (tak dzieje si  wtedy, gdy mówimy o „derywatach” s ów), ale 
mo e te  oznacza  co  zgo a innego: la dérive – mówi  eglarze wtedy, 
gdy ich ód  zostaje zniesiona z wyznaczonego kursu, gdy z ró nych 
przyczyn pozbawieni kontroli nad statkiem skazani s  na dryfowanie. 
Rzuceni na ask  losu powiadamy, e jeste my à la dérive. 

12. 

Je li tak, je li miejsce, do którego zd amy, jest zawsze ju  „poruszo-
ne”, przesuni te na mapie naszych podró y, zawsze nie „tam”, gdzie by  
powinno, zatem nasz sposób percypowania przestrzeni musi koniecznie 
uwzgl dnia  element b du, pomy ki, pewnego mini cia si  z prawd . Na 
mocy tego prawa, które Nietzsche ujmowa  w formu  utrzymuj c , e 
prawda jest tylko pewn  postaci  b du niezb dn  do ycia, postrzegamy 
miejsce – o ile traktujemy je z nale yt  powag  – wtedy, gdy kontury jego 
fizycznych kszta tów staj  si  „p ynne”, a czas przestaje by  jedynie bie-

c  chwil . Miejsce jawi si  jako „nietrwa e”. Pos uchajmy Nietzschego: 

Je liby wiat w ogóle by  zdolny do trwania, sta o ci, „bytowania”, je liby 
w ci gu ca ego swego stawania si  posiada  tylko przez jedn  chwil  t  
zdolno  „bytowania”, wtedy by by od dawna koniec ze wszelkim sta-
waniem si , tak e z wszelkim my leniem, z wszelkim „duchem”. Sam 
fakt, e „duch” jest stawaniem si , dowodzi, i  wiat nie ma celu, nie ma 
kresu, e do bytowania jest niezdolny (Nietzsche 2003, 380). 

Mój istotny zwi zek z miejscem jest wi c mo liwy dlatego, e dostrze-
gam je w jego „nietrwa o ci”, to znaczy, i  zaczyna ono istnie  w osobli-
wy sposób, przestaj c „bytowa ”. Odnosz ce si  do zwyczajowego adre-
sowo-administracyjnego pojmowania miejsca „bytowanie” jest umiejsca-
wianiem przestrzeni, obdarzaniem jej dok adnymi granicami i danymi 
lokalizuj cymi. Tak „bytuj ce” miejsce jest zawsze „na swoim miejscu”. 
Tymczasem „poruszenie”, które odnale li my u Westphala i Nietzsche-
a ska „nietrwa o ” miejsce w-miejscawiaj , poczynaj c od dobrze zna-
nej lokalizacji „zapominaj ” o niej, ruszaj  w podró  pozbawion  osta-
tecznego przeznaczenia. 
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13. 

To, co nast puje w owej podró y poprzez miejsca i czasy nagle otwie-
raj ce si  w pozornie tak stabilnym i zamro onym w obecnej chwili 
i obdarzonym dok adn  lokalizacj  topos, jest czym , co mo na by nazwa  
wstrz sem, po którym miejsce staje si  konstelacj  fragmentów, zbiorem 
odprysków sta ego do tej pory l du, teraz rozrzuconego na niewiado-
mym obszarze. Miejsce staje si  archipelagiem wysp – la dérive insulaire. 
Andrzej Stasiuk te dwa spostrze enia dotycz ce istoty spe niania si  
miejsca (rozprz enie pozornej sta o ci topos, jej przesuni cie ze sfery 
„bytowania” do sfery „poruszenia”, oraz odrywanie si  od uprzednio 
jednorodnej ca o ci poszczególnych fragmentów ziemi) zamyka w jed-
nym zdaniu. Obserwuj c podkro nie sk  szos  z jej ruchem pot nych 
ci arówek, nagle, po latach u pienia wprawiaj cym pejza  w rozp dzony 
po piech, pisarz notuje: „Na pagórkach, na p askich sp achetkach przy 
szosie, na skraju olchowych zagajników stali miejscowi i patrzyli, jak ich 
wiat odrywa si  jak kawa ek lodu albo lodowa kra i dryfuje wstecz, cho-

cia  pozornie trwa na swoim miejscu” (Stasiuk 2005, 52). Te kilkana cie 
s ów rekapituluje wszystko to, co stanowi o istocie powa nej relacji 
z miejscem: kruszenie si  wielkich kontynentów dotychczasowych kon-
strukcji topos, pozorna stabilno  miejsca, wreszcie ruch dryfuj cy w stro-
n  nieznanego przeznaczenia. La dérive insulaire jest wynikiem trz sienia 
miejsca niszcz cego dok adno  naszych o nim spostrze e  i wyobra e . 
La dérive insulaire destabilizuje nasze konstrukcje miejsca; la dérive insulaire 
to wszystko to, czego o miejscu nie wiemy, a co stanowi jego nieko cz -
ce si  bogactwo. 

14. 

Andrzej Stasiuk zaczyna swoje studium Dukli, d c do dok adno ci: 
„By em sam i pomy la em, e obejrz  sobie wszystko dok adnie, eby 
w ko cu dopa  ducha miejsca” (Stasiuk 2005, 13). Ale ju  w tej obietni-
cy kryje si  podejrzenie o to, i  oka e si  trudna do spe nienia. Dok adne 
poznanie miejsca zmierza do tego, by „dopa  ducha miejsca”, wybór 
czasownika daje wiele do my lenia: genius loci jest tym, co si  skrywa, co 
unika naszego spojrzenia, pragn c pozosta  skryte, i co mo na jedynie 
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uj  po d ugim po cigu. Duch miejsca, jak Heraklitejska phusis, lubi si  
ukrywa , jest (u)lotny i nie poddaje si  metodycznej obserwacji. Nieco 
dalej, w przenikliwym fragmencie tekstu, Stasiuk ujawni podstawowe 
mechanizmy owego trz sienia miejsca. S  nimi ontologiczno-geologiczna 
niestabilno  (ten mechanizm ujawnia skryte do tej pory warstwy miej-
sca) oraz epistemologiczna iluzoryczno  (miejsce jest z gruntu niepo-
znawalne, bowiem im wi cej o nim „wiemy”, tym bardziej poznajemy 
zwodniczo  roszcze  tej wiedzy do kompletno ci). Zacytujmy: 

cz owiek przypomina ob kany fotoplastykon, a ycie podobne jest do 
halucynacji, bo nic z tego, na co si  spojrzy, nie jest takie, jakie jest. Zaw-
sze co  prze wieca od spodu, wyp ywa na powierzchni  jak kropla oliwy, 
opalizuje, mieni si , wabi jak diabelska sztuczka, b dny ognik, pokusa, 
której nie ma ko ca (Stasiuk 2005, 50). 

15. 

Aby miejsce traktowa  z nale n  mu powag , musimy do wiadczy  
dwóch przeciwstawnych stanów. Po pierwsze, nim przyjdzie nam zwery-
fikowa  d enie do dok adno ci („obejrz  sobie wszystko dok adnie”), 
musimy rozpocz  od poczucia wagi i ci aru materialno ci miejsca. 
Realno  istnienia jest to sama z doznaniem g sto ci materii. Podró uj -
cy dolin  w Beskidzie Niskim pisarz notuje: 

Rozedrgana barwna linia szosy bieg a dnem doliny. W istocie by a tekto-
nicznym p kni ciem, geologicznym uskokiem na pograniczu epok. Stali 
i patrzyli. A przynajmniej powinni to robi . W rzeczywisto ci jednak ro-
bili swoje bez ladu zainteresowania, bez l ku, ca kowicie poch oni ci 
materialno ci  wiata, jego ci arem, który sprawia , e mogli odczuwa  
swoje istnienie jako co  realnego (Stasiuk 2005, 52). 

Jest wi c „materialno  wiata”, która sprawia, e cz owiek stapia si  
z fizyczn  tkank  wszystkiego, co bytuje. Wtedy istniejemy „realnie”, 
czyli tak, jak istnieje zwierz , drzewo albo ska a. Wtedy tak e cz owiek 
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„robi swoje” na sposób drzewa, które rosn c powi ksza sw  grubo  
i wysoko , albo psa, który gnany g odem szuka po ywienia. Fraza „ro-
bi  swoje” tak e niepokoi. Oznacza wszak czynienie tego, co nam w a-
ciwe, bez zwracania uwagi na cokolwiek i kogokolwiek innego. „Robi  

swoje” to wspó -istnie , wspó -bytowa , ale bez odczuwania owego 
„wspó -”; istnie  jakby dla siebie i w sobie, pomimo tego, e ni  naszego 
bytowania okazuje si  fragmentem nieopisanie wielkiej tkaniny bytowa-
nia. Dlatego stoj cy przy drodze s  „miejscowi”, to znaczy nale cy do 
miejsca, zespoleni z nim w tym sensie, e zatrzymuj  pewien jego stan, 
lecz nie s  sk onni do towarzyszenia zmianom zachodz cym w miejscu, 
a zatem okazuj  si  niezdolni do podj cia podró y wewn trz miejsca. 
Nie widz  tego, co „prze wieca od spodu”. Dlatego nie wykazuj  ani 
zainteresowania, ani l ku. 

16. 

Eugène Minkowski móg by pos u y  si  przywo anym cytatem ze Sta-
siukowej Dukli, by zobrazowa  dwa rodzaje spojrzenia konstytuuj ce 
nasz zwi zek z przestrzeni : 

patrzenie na oddalaj cy si  przedmiot i pod anie za nim spojrzeniem nie 
s  dok adnie tym samym. W pierwszym przypadku obserwuj  ukierun-
kowane przemieszczenie przedmiotu, które powoduje jedynie zwi ksze-
nie dystansu mi dzy mn  a obserwowanym przedmiotem, natomiast 
w drugim przypadku – (…) rzeczywi cie uczestnicz  w ruchu przedmio-
tu, przy czam si  do niego i wraz z nim przemierzam przestrze  (Min-
kowski 2010, 104). 

Przestrze  mo e wi c by  nie wi cej ni  odleg o ci  pomi dzy przed-
miotami i ich obserwatorem; wówczas jej podstawow  miar  b dzie to, 
czego nauczy a nas geometria i jej nieodrodna córka – perspektywa. Ale 
przestrze  mo e okaza  si  dynamicznym wirem, wci gaj cym mnie 
ci giem, z którego z o ono ci i si y mog  nie zdawa  sobie sprawy i któ-
remu poddaj  si  niemal jako warunek przetrwania. Geometria nie zdaje 
si  tu na wiele; teraz oddzia uje bowiem to, co Pascal nazywa  „sercem” 
i czemu w 142. fragmencie My li przyznawa  prawo do poznawania pod-
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stawowych egzystencjalnych parametrów cz owieka (Le coeur sent qu’il 
y a trois dimensions dans l’espace…). W innym fragmencie Pascal ods oni l k 
jako do wiadczenie rdzennie ludzkie. Dopiero ten, kto si  l ka, i kto oka-
zuje zainteresowanie, mo e miejsce opu ci , w druj c mi dzy wyspami 
jego okruchów w stron  nieznanego. Odyseusz wielokrotnie daje wyraz 
swoim obawom. Dlatego powa na relacja z miejscem, relacja „Odyso-
wa”, oznacza sprzeciw wobec bycia „miejscowym”. Odyseusz w druje 
do domu, lecz w istocie jego zmagania z przeciwno ciami losu to podró  
mi dzy wyspami rozsypanego, rozkruszonego kontynentu ojczyzny. 
Massimo Cacciari mówi o radykalnej mocy dzy niedomowej, éros áoikos, 
prowadz cej do ca kowitego 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 kapi-
tan Ahab kontynuuj  „ ar oczne” ycie Odyseusza, który – nim poch o-
nie go ostatnia fala – zwróci si  do swych towarzyszy ze szczególn  „za-
ch t ” do podejmowania miertelnego ryzyka w imi  „wiedzy i cnoty”. 
W XXVI Pie ni Piek a Ulisses tak komentuje owo finalne, apokaliptycz-
ne zdarzenie: „A w mej gromadce ta lekka zach ta / Takie pragnienie 
podró y zapali, / e si  w porywie na nic zapami ta” (Alighieri 1959, 130). 
Potem ju  tylko „gro ne topielisko”, majacz ca na horyzoncie „góra 
b awa”, a  wreszcie kipiel poch onie wszystko. „To  si  nad nami wie-
czy cie zawar a” – to ostatni wers wyznania Odyseusza. 

17. 

La dérive insulaire, to wedle Derridy metafora szczególnie cenna, gdy  
zawiera si  w niej idea ruchu, który wszelkiego rodzaju zakotwiczenia 
i bezpieczne porty traktuje jedynie jako lokalizacje przej ciowe. adne 
z nich nie daje nam poczucia bycia „miejscowym”; nawet je li ratuj  nam 
ycie po tym, jak nasz  ód  pr dy zawiod  prosto na ska y, nawet wtedy 

jeste my tam tylko „obcymi”, tylko „go mi”. adne z tych topoi nie jest 
ojczyzn ; podró  Odyseusza dobrze to po wiadcza. Podró  mi dzy wy-
spami jest si  rzeczy ruchem nieci g ym. Poruszamy si  od jednego 
okruchu l du do drugiego, za ka dym razem zmieniaj c historie; ka da 
zmiana kursu przenosi nas do innej opowie ci, z których adna nie jest 
nasza, ale w ka dej z nich odnajdujemy lady, resztki ojczyzny, z której 
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wyruszyli my. W La carte postale… Derrida tak dalece zwraca uwag  na 
nieci g o  owego ruchu pomi dzy wyspami, e termin „dryf” (dérive) 
wydaje mu si  zbyt statyczny w swym charakterze. Pisze Derrida: 

Dryfowanie to ruch nazbyt ci g y, a mo e raczej zbyt ma o zró nicowany, 
zbyt jednorodny, ruch, który nazbyt majestatycznie oddziela si  od do-
mniemanego pocz tku, od brzegu, od granicy, ruch b d cy kraw dzi  ob-
darzon  nieprzerwanym konturem. Natomiast brzeg jest w samym swym 
zarysie poprzerywany miejscami kotwicze , jego kraw dzie za amuj  si  
i zapadaj , a wszystko to lady strategii podchodzenia do portu i nazbyt 
wysokich fal, lady ogranicze , jakimi s  miejsca przywi zania i cumowa-
nia, miejsca odwrotu, przew e  i przesmyków (Derrida 1987, 261). 

W drówki Odyseusza prowadz  wzd u  postrz pionych brzegów wysp, 
a jego statek przemyka mi dzy niebezpiecznymi ska ami wyrastaj cymi 
z k bi cych si  fal. Panuje w tym wszystkich podchodzeniach i odcho-
dzeniach od brzegu osobliwa ekonomia spojrzenia; trafnie ujmuje j  Andrzej 
Stasiuk, pisz c, e „nic z tego, na co si  spojrzy, nie jest takie, jakie jest”. 

18. 

W innym tek cie Derrida mówi, e „czas nie oferuje nam nic do zoba-
czenia. Jest bowiem sam w sobie fragmentem tego, co niewidzialne. Wy-
cofuje wszystko to, co chcia oby si  podda  naszemu spojrzeniu” (Der-
rida 1992, 6). Je li tak jest, potwierdza to diagnoz  Stasiuka: gdy miejsce 
traktowane jest z powag , staje si  tak mocno, tak dok adnie, tak bole-
nie widzialne, e traci sw  widzialno  i zaczyna „widzie ” to, czego nie 

ma. To, co wygl da „spod spodu”. Mo na zacz  od nazwy. Ju  w tym 
ge cie to, co obecne i zapisane urz dowo na mapach i spisach admini-
stracyjnych znika, a „spod spodu” wy ania si  inny wiat wewn trz po-
zornie dobrze znanego wiata. Miejsce zaczyna by  „nie na miejscu”, 
zostaje „poruszone”, przestaje odpowiada  konturom swego dobrze 
utrwalonego wizerunku. „Sk d bior  si  te nazwy? Jak wiele czasu min -
o od chwili, gdy mia y jakikolwiek sens?” (Stasiuk 2005, 6). Pytanie jest 

fundamentalnej wagi: wynika z niego, e to, co mia o nadawa  znaczenie 
naszemu bytowaniu, ugruntowywa  nasze zamieszkiwanie, samo jest 
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tylko pustym, powtarzanym zwyczajowo i uporczywie d wi kiem. St d 
ruch pierwszy: zaczynam przywraca  sens mojego bytowania jako istnie-
nia „poruszonego” wtedy, gdy to, co wydawa o mi si  utrwalone i na 
wszelkie mo liwe sposoby zapisane (w atlasach, mapach, spisach, doku-
mentach) ust puje przed tym, czego ju  w potocznym ogl dzie „nie ma”. 
Trzeba wi c wiedzie , e „w s owniku »dukla« znaczy »ma y szybik« wy-
konany w celu badania z o a, jako otwór wentylacyjny lub te  do wydo-
bywania rudy prymitywnym sposobem” (Stasiuk 2005, 42). 

19. 

To pierwszy ruch w odysowej podró y w stron  miejsca i przez miej-
sce. Ale ju  teraz znajdujemy si  na kraw dzi, na dalekiej peryferii: prze-
cie  to, co by o w samym rodku mojego bytowania, co by o niejako 
jego „stolic ” i „ojczyzn ”, nazwa, z któr  zwi zane by o moje zamiesz-
kiwanie, to w a nie zosta o za mn . Od eglowa em od domu w asnego 
adresu i znalaz em si  na obrze ach w asnego wiata. Ju  nie po prostu 
„Dukla”, której oficjaln  „sto eczno ” podkre la a nale na jej wielka 
litera, ale „ma y szybik”, ledwie „otwór wentylacyjny”. W obu przypad-
kach przeb yskuje co  „spod spodu”. Nie dziwi zatem, e Dukla to 
„dziwne miasteczko, z którego nie ma ju  dok d pojecha . (…) Z Dukli 
mo na tylko wraca . Podkarpacki Hel, urbanistyczna ultima Thule” (Sta-
siuk 2005, 44). La dérive insulaire: teraz miejsce staje si  wysp , lub w skim 
skrawkiem l du, który wysoka sztormowa fala mo e pokona , rozlawszy 
si  po piachu i sosnowym lesie tak, i  czasowo zamieni go w wysp . 
Wtedy jednak nast puje ruch drugi: to, co peryferyjne, wyspiarskie nagle 
oferuje nam niewidzialne widoki prze wiecaj ce „spod spodu” material-
nych kszta tów. Racj  mia  Derrida, utrzymuj c, e czas jest fragmentem 
tego, co niewidzialne. Teraz miejsce spe nia si  jako „poruszone”; staje 
si  sekwencj  niewidzialnych widoków ods oni tych przez czas i nak a-
daj cych si  wzajemnie na siebie oraz na materialne kszta ty obecnego 
miasta. W takiej sytuacji 

Dukla staje si  centrum wiata, omphalos uniwersum – rzecz, w której 
zaczynaj  si  wszystkie rzeczy, rdze , na który nizaj  si  kolejne warstwy 
ruchomych zdarze , nieodwracalnie zmienionych w nieruchome fikcje: 



TADEUSZ S AWEK: „Dryf wyspiarski”. O podró y i do wiadczeniu miejsca 107 

doro ka jednokonna z Iwonicza 3 korony, dwukonna 7 koron, dyli ans 
korona pi dziesi t. Dyli ans odchodzi o 6.00, 7.30 i o 2 po po udniu 
(Stasiuk 2005, 45). 

Gdy Derrida pisa , e czas „wycofuje wszystko to, co chcia oby si  
podda  naszemu spojrzeniu”, e trapi go my l, e czas, skoro mo e do-
konywa  takich operacji, nie jest prostym linearnym przep ywem, a co za 
tym idzie, jego zakola tak e maj  postrz pion  lini  brzegow , zatoki, 
przesmyki i wiry. Czas jest tak e elementem odysowej podró y w stron  
miejsca i przez miejsce. Stasiuk zapewne mówi o tym samym, pisz c: 
„No wi c gdy wracam do Dukli, nie obchodz  mnie dyli anse ani ydzi, 
ani reszta. Interesuje mnie tylko to, czy czas jest artyku em jednorazowe-
go u ytku jak, dajmy na to, higieniczna chusteczka Povela Corner z Tar-
nowa. Tylko to” (D, 45). Nie dajmy si  zwie  tej uwadze: kto zauwa a, 
e jednorazowa chusteczka nie jest anonimowa, e ma swoj  nazw , 

a miejsce jej pochodzenia nie jest oboj tne, w dalszym ci gu pozostaje 
w kr gu wyznawców „materialno ci wiata”, w którym to kr gu nawet 
„powietrze osi gn o g sto  mi sa” (Stasiuk 2005, 91) . Teraz nie dziwi, 
e i czas nabiera g sto ci. Dopiero teraz zaczynamy poznawa  miejsce 

jako bytuj ce w sposób „poruszony” i – dodajmy – poruszaj cy. 

20. 

„Poruszenie” musi wi c by  obopólne; nie mo na do wiadczy  miejsca 
jako bytuj cego w sposób „poruszony”, o ile sami nie zostajemy „poru-
szeni”. Relacja z miejscem ma charakter metamorficzny: doznajemy je 
w ca ej nies ychanej i niewidzialnej z o ono ci przemiany nawet wtedy, 
gdy pozornie nic si  w nim nie dzieje, nawet wtedy, gdy woko o „nie 
by o ywego ducha, ani skrzypni cia, ani ladu d wi ku, nic tylko zabu-
dowania” (Stasiuk 2005, 73). Zapewne o to chodzi w tym, co Stasiuk 
nazywa „dopadaniem” ducha miejsca. Sytuacja to paradoksalna, bowiem 
z jednej strony, jak rzekli my, doznajemy g stej materialno ci wiata, 
z drugiej jednak prze wietlona jest ona przez co , co nie poddaje si  a-
two opisowi. Efektem owego „czego ” jest to, o czym sam Stasiuk raz 
mówi jako o dziwnej obecno ci, która „ma jak  rozcie czon  posta ” 
(Stasiuk 2005, 73), innym razem za  – przeciwnie – jest „skondensowan  
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obecno ci  tego, co zawsze by o nieobecne” (Stasiuk 2005, 91). Gdy 
na o ymy na siebie te dwa zdania otrzymamy przybli on  formu  „po-
ruszonego” bytowania miejsca: spe nia si  ona wtedy, gdy postrzegane 
do tej pory formy zostaj  „rozcie czone”, a w uwolnion  przestrze  
wchodzi obecno  czego  do tej pory nieobecnego, obecno , która musi 
by  „skondensowana”, aby mo na j  by o odczu . 

21. 

Mówimy specjalnie o „odczuwaniu” raczej ni  o „spostrzeganiu”, gdy  
relacja z miejscem nast puje poza ci le do tej pory przestrzeganym re-
ymem widzialnego. T  szczególn  nieobecn  obecno  Derrida 

uwzgl dnia w swej „pocztowej zasadzie” wprawiaj cej w ruch niestru-
dzony mechanizm diffèrance; tam bowiem, gdzie pojawia si  diffèrance, tam 
„mamy do czynienia z ruchami poczty, sztafetami poczt, opó nieniami, 
antycypacjami, miejscami przeznaczenia, sieciami telekomunikacyjnymi, 
mo liwo ci , a w zasadzie nieuchronn  konieczno ci  zb dzenia” (Der-
rida 1987, 66). To, co trwa e i urzekaj ce moc  swego precyzyjnego za-
adresowania, okazuje si  „b dne” i „b dz ce”; widoczny i widzialny 
adres zostaje „rozcie czony”, a w jego miejsce pojawiaj  si  „skonden-
sowane” adresy miejsc nieobecnych, a zatem niewidocznych i niewidzial-
nych. Gdy opu ci  królestwo widzialnego, zostaje nam owa trudna do 
uchwycenia aura miejsca, któr  Derrida kojarzy z zapachem: „Zawsze 
podejrzewa em, e to zapach stanowi podstawow  zasad  przyjemno ci” 
(Derrida 1987, 77), a dalej wspomina o „gramatyce zapachów” oraz 
o mistycznej matematyce Dantego, w której 1 jest „wonniejsze” w licz-
bach nieparzystych ni  parzystych (Derrida 1987, 199). Podobnie Stasiuk 
usi uje „dopa ” ducha miejsca, tropi c go niemal z nosem przy ziemi. 
Rzecz w tym, „by pochwyci  t  wo , o której istnieniu by em zawsze 
przekonany, bo miejsca i miasta wydzielaj  zapachy jak zwierz ta, trzeba 
tylko uparcie je tropi , a  trafi si  na w a ciwy lad i w ko cu na kryjów-
k ” (Stasiuk 2005, 13). Znajdujemy si  teraz w przestrzeni, któr  Eugène 
Minkowski nazywa  „pierwotn ” lub „duchow ”; jej charakterystyczn  
cech  by a „forma dynamiczna”, pozwalaj ca odczu  g st  materi  wia-
ta, bez ujmowania jej w narzucaj ce si  kszta ty konkretnych, dominuj -
cych nasze bytowanie wydarze . Jest to przestrze , 
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która (…) rozpo ciera si  jako rodzaj ciemnej g stwy wokó  mnie, czy-
ni c mnie zdolnym do jej przebywania w ró nych kierunkach, mimo e 
poza sam  t  zdolno ci , któr  co  przecie  tworzy, nie widz  na razie 
nic okre lonego. Jedynie w oddali, tylko na kra cach przestrzeni (…) 
przeczuwam wirtualn  mo liwo  jej konkretyzacji i zró nicowania pod 
postaci  przestrzeni geometrycznej z przynale nym jej ruchem prze-
mieszczania cia  (Minkowski 2010, 106). 

W takiej pierwotnej przestrzeni mog  przetrwa , to za  oznacza nie 
biern  si  uporczywego trwania, lecz przeciwnie – najg bsze do wiad-
czenie ycia. Przetrwanie, prze ycie, survie, jest form  nad- ycia, ycia 
pe nego wyobra ni i si y, podobnie jak surrealitè Bretona oznacza o nad-
-rzeczywisto , czyli egzystencj  po cz ci przynajmniej uwolnion  od 
tego, co Nietzsche nazywa  „duchem ci ko ci”. Na swój sposób do-
wiadczenie g bokiej relacji z miejscem, o którym tu mówimy, jest 

sprzeciwem wobec tego, co zwiemy „ wiatem”, a co jest seri  przyzwy-
czaje  i rutynowych poczyna . Gdy Derek Walcott b dzie szuka  opisu 
dla swego ojczystego miejsca, jakim s  Antyle, wykorzysta wszystko to, 
nad czym zastanawiali my si  w tym eseju – wysp , materialno  przed-
miotów, zapach, przetrwanie: 

kiedy mówi  „Antyle”, chodzi mi o realno  wiat a, pracy, przetrwania. 
Chodzi mi o dom przy wiejskiej drodze, chodzi mi o Morze Karaibskie, 
którego zapach jest woni  od wie aj cej mo liwo ci, a tak e przetrwania. 
Przetrwanie to triumf uporu, a dzi ki duchowemu uporowi, dzi ki 
wznios ej g upocie, nie ginie pisanie poezji, cho  tyle rzeczy chce j  za-
mieni  w ja ow  dzia alno . Wszystkie je mo na okre li  jednym zbior-
czym rzeczownikiem: „ wiat” (Walcott 2008, 173). 

22. 

Przestrze  pierwotna jest przestrzeni , w której jawimy si  sobie i in-
nym jako bytowanie „poruszone”, zdolne do l ku, lecz tak e do zaintere-
sowania, czyli do wspó -towarzyszenia wszystkiemu, co istnieje. Trudno 
powiedzie , jaki jest sens takiego pozycjonowania naszego bycia, bowiem 
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samo to pozycjonowanie jest jedynie sposobem mówienia, skoro znajdu-
j c si  w sta ym ruchu, w sta ym „poruszeniu” nigdy nie znajdujemy si  
tylko i wy cznie w jakim  jednym miejscu o cis ych wspó rz dnych. Za 
Derekiem Walcottem powiedzieliby my, e „To chwyt / na skraju bez-
sensu, chwila / przed skokiem w skowycz c  otch a ” (Pi ; Walcott 
2008, 70). Nie ma wi c dok adnej mapy naszego bytowania, o ile nale y 
ono do królestwa „poruszonego”. W przestrzeni pierwotnej sens byto-
wania jest wyznaczony przez kierunek przeczuwanego ruchu, dzi ki któ-
remu wszystko jest nie „na miejscu”, wszystko jest „poruszone”. Tak 
pisze o tym Andrzej Stasiuk w swej dukielskiej medytacji: 

by o to takie miejsce, w którym chcia oby si  zosta  na zawsze, nie wy-
mieniaj c jakiegokolwiek powodu, a ja pomy la em sobie, e istniej  takie 
miejsca, w których wszystko, czym byli my do tej pory, zostaje agodnie 
i g boko zakwestionowane i czujemy si  troch  tak jak, powiedzmy, 
ptak, któremu zabrak o powietrza pod skrzyd ami, lecz zamiast katastrofy 
czeka nas niesko czenie d ugi odpoczynek, jakie  bezkresne i mi kkie 
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 Min-

kowski’s concept of primordial space turns out to be helpful in its accent laid upon the dy-

namic 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 ex-

posed to anxiety but also able to taking empathetic interest in all living beings. Jacques Derri-

da’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 


