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K a t o w i c e  

Dalej ni# daleko.  
Znaczenie geograficznego usytuowania Australii  

we wspomnieniach Seweryna Korzeli$skiego  
i Boles%awa Dola$skiego 

W wi kszo!ci relacji o Australii (nie tylko polskich podró"ników czy auto-

rów) powtarzaj# si  dwa elementy: podkre!lanie odleg$o!ci dziel#cej ten kon-

tynent od Europy (a nawet reszty !wiata) i zdziwienie, jakie budzi% musi ze-

tkni cie z odmienno!ci# tego niezwyk$ego miejsca. Pierwszy z wymienio-

nych elementów wydaje si  mie% znaczenie podstawowe, bo w$a!nie owym 

geograficznym usytuowaniem t$umaczy si  cz sto dziwno!% i odr bno!% te-

go obszaru. &lady takiego my!lenia odnajdujemy ju" w popularnym obrazie 

Australii jako kraju po$o"onego po drugiej stronie kuli ziemskiej, gdzie lu-

dzie „chodz# do góry nogami”. Wyobra"enie to ma d$ug# tradycj , jak przy-

pomina Lucjan Wolanowski: „Od niepami tnych czasów uczeni w pi!mie 

zastanawiali si , czy mo"e by% jaki! zamieszkany l#d w dole globusa” (Wola-

nowski 1987, 10). I cho% wielu z nich (jak Lacxtantius, który urodzi$ si  
w roku 260 p.n.e., czy !w. Augustyn) zdecydowanie odrzuca$o mo"liwo!% 

jego istnienia, pojawia$y si  równie" g$osy przeciwne. W VIII wieku Virgilius 

(irlandzki misjonarz, któremu powierzono zadanie nawracania Europy &rod-

kowej) by$ przekonany, "e ziemie na antypodach istniej# (Wolanowski 1987, 

10). Wprawdzie zosta$o to wówczas uznane za herezj , a Virgiliusa zmuszo-

no do odwo$ania swojej tezy, ale jego przypadek potwierdza jedynie d$ug# 
tradycj  (teoretycznych najpierw) rozwa"a' o istnieniu i odmienno!ci obsza-

rów na „drugim kra'cu ziemi”. Wyobra"enie ludzi chodz#cych g$owami 
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w dó$ dobrze uzasadnia metafor  „"ycia do góry nogami”, a zatem „na od-

wrót”, „na opak”, „niezgodnie z nasz# (europejsk#) norm#”, co z kolei wy-

ra(nie potwierdza wyobra"eniowy zwi#zek pomi dzy geograficznym usytu-

owaniem Australii a dziwno!ci# obserwowanych tam fenomenów – zarówno 

przyrodniczych, jak i spo$ecznych. 

Nawet pobie"ny przegl#d wizerunków Australii utrwalonych w polskiej li-

teraturze pi knej, wspomnieniowej czy podró"niczej potwierdza to wst pne 

spostrze"enie, "e odleg$o!% od Europy jest jednym z najwa"niejszych ele-

mentów wymienianych przy okazji charakterystyki tego kraju i cz sto urasta 

do rangi kategorii determinuj#cej sposób opisu tego egzotycznego miejsca1. 

W napisanej na pocz#tku XIX wieku powie!ci utopijnej Wojciecha Gutkow-

skiego pt. Podró  do Kalopei Australia funkcjonuje jako miejsce, gdzie umiesz-

czone zosta$o fikcyjne pa'stwo Kalopów, które stanowi% ma swoisty wzór 

do na!ladowania dla Polski, zorganizowane zosta$o bowiem wed$ug mode-

lowych zasad. Gutkowski, który ani w Australii nie by$ (w ogóle niewiele 

w swoim "yciu podró"owa$), ani nie dysponowa$ pog$ bion# wiedz# na te-

mat odleg$ego kontynentu, zdecydowa$ si  na zlokalizowanie akcji swojej 

powie!ci akurat tam jedynie ze wzgl du na oddalenie tego l#du od Europy. 

W przypadku Podró y do Kalopei jest to wybór maj#cy podwójne uzasadnienie. 

Po pierwsze, jako ziemia usytuowana na rubie"ach ówczesnego !wiata, od-

kryta stosunkowo niedawno i ma$o jeszcze zbadana, Australia idealnie spe$-
nia$a wymogi stawiane przed utopijnymi lokalizacjami: z jednej strony uwia-

rygodnia$a istnienie Kalopei (w ko'cu nie mo"na by$o wykluczy%, "e gdzie! 
tam w g$ bi nieznanego l#du rozwija si  w zupe$nej izolacji od !wiata ze-

wn trznego spo$eczno!% ukszta$towana wed$ug ca$kowicie odmiennych za-

sad), z drugiej – dla Polaka do!wiadczonego katastrof# rozbiorów tylko taka 

lokalizacja (z dala od chciwych i agresywnych mocarstw europejskich) gwa-

rantowa$a bezpieczny i harmonijny rozwój pa'stwa (Barty! 1983, 192). 

                                                           

1 Na prawach dygresji (a po cz !ci tytu$em wyja!nienia) doda% mo"na, "e elementem 

szczególnie wa"nym w budowaniu literackich, filmowych czy malarskich wizerunków Austra-

lii (zarówno przez samych Australijczyków, jak i „obcych”) jest krajobraz. Ma to oczywiste 

(ród$a w konkretnych i praktycznych konsekwencjach do!wiadczenia, jakim dla przedstawi-

cieli ró"nych nacji by$o zetkni cie si  z przyrodnicz# specyfik# antypodów (por. Rickard 

1994, 44–48). W sztuce australijskiej krajobrazowi przypisywano istotne znaczenia konstruu-

j#ce wizerunek tego kraju (por. Haltof 2005, 73–89). Jest oczywiste, "e równie" Polacy 

(szczególnie w pracach o charakterze reporta"owo-podró"niczym) dawali wyraz swoim zain-

teresowaniom egzotycznym pejza"em „kraju w dole globusa”. W niniejszym szkicu interesuje 

mnie jednak kategoria niejako bardziej podstawowa, mianowicie geograficzne usytuowanie 

Australii na rubie"ach !wiata i wynikaj#ce z niego – zró"nicowane – konsekwencje.  
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Pierwszy z wymienionych powodów $#czy powie!% Gutkowskiego z tradycj# 
europejskich utopii, które zlokalizowane by$y wprawdzie najcz !ciej na nie-

istniej#cych wyspach, ale – jak przypomina Andrzej Zgorzelski – nie by$ to 

wcale zabieg fikcji fantastycznej, przeciwnie, przy ówczesnym stanie wiedzy 

geograficznej pozostawa$o wiele miejsc niezbadanych i nie da$o si  wyklu-

czy% istnienia tam ró"nych dziwnych wysp i zamieszkuj#cych je spo$e-

cze'stw, pozostaj#cych w ca$kowitym odosobnieniu, a zatem nie!wiadomych 

europejskich praw i zwyczajów, co uzasadnia$o rozwój zupe$nie innych ni" 

europejskie cywilizacji (Zgorzelski 1980, 45–46). Drugi z wymienionych po-

wodów nosi pi tno typowo polskie – wstrz#s rozbiorowy czyni z australij-

skiego oddalenia od Europy wielk# zalet , powód jednoznacznie uzasadnia-

j#cy zlokalizowanie tam utopijnego pa'stwa Kalopów2. 

W powie!ci Gutkowskiego oddalenie Australii od Europy jest w$a!ciwie 

jedyn# „cech#” kontynentu, która zosta$a wiernie „odtworzona”, i bez w#t-
pienia jest to fakt o znaczeniu decyduj#cym dla interpretacji. W ci#gu dwóch 

wieków nieprzerwanej obecno!ci Australii w literaturze polskiej ten w$a!nie 

element – oddalenie od Europy – przywo$ywany by$ wielokrotnie przez po-

dró"ników, emigrantów, reporterów pisz#cych o antypodach. Jest to zarów-

no deklarowane wprost, jak i ujawniane po!rednio. Szczegó$owy opis po-

dró"y samolotem (zawieraj#cy detale dzi! ju" absolutnie oczywiste dla wi k-

szo!ci czytelników, w latach sze!%dziesi#tych b d#ce jednak do!wiadczeniem 

tak egzotycznym jak sam pobyt w Australii) otwiera tom z australijskimi re-

porta"ami Lucjana Wolanowskiego (Wolanowski 1978, 11). W ten sposób 

podkre!lony zostaje dystans, który trzeba pokona%, aby znale(% si  na prze-

ciwleg$ym kra'cu ziemi. Ciekawie wykorzystuje ten element tak"e Jacek 

Kaczmarski w ksi#"ce o Australii napisanej wspólnie z córk#, Patrycj# Volny, 

a zatytu$owanej znamiennie !ycie do góry nogami. Usytuowanie „kraju w dole 

globusa” podkre!lone tu zosta$o w zwi#zku z inno!ci#, dziwno!ci# antypod-

ów (Kaczmarski, Volny 2004). Dla Andrzeja Chciuka natomiast fakt, "e Au-

strali  dzieli od „matki-Europy” 20 000 kilometrów, staje si  powodem do 

postrzegania jej jako „prowincji !wiata”, „oazy dziewi tnastowieczno!ci”, 

a wyjazd na antypody jest porównywalny tylko z wyjazdem na inn# planet  
(Chciuk 1975, 40, 54). 

Je!li jeszcze w dwudziestowiecznych relacjach z Australii podkre!la si  
nieustannie jej oddalenie od Europy, a podró" do tego kraju nawet w dobie 

rozkwitu transportu lotniczego ci#gle jest postrzegana jako ekstremalnie 

d$uga, mo"na podejrzewa%, "e dla dziewi tnastowiecznych podró"ników wy-
                                                           

2 Szerzej na ten temat zob. B#k 2014. 
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jazd na antypody by$ szczególny przede wszystkim ze wzgl du na odleg$o!% 

do pokonania, która mierzona by$a wówczas w miesi#cach podró"y. Cho% 

wiek dziewi tnasty to jednocze!nie okres, kiedy wstrz#sy polityczne zmusza-

j# Polaków do!% cz sto do opuszczania stron rodzinnych i podejmowania 

ró"nego rodzaju w drówek, to jednak wyjazd do Australii – w$a!nie ze 

wzgl du na jej oddalenie – wydaje si  nawet na tym tle do!% wyj#tkowy. 

Z tego wzgl du chcia$abym prze!ledzi% sposób, w jaki kwestia ta zosta$a 

przedstawiona w dwóch australijskich relacjach z po$owy wieku XIX: w Opi-

sie podró y do Australii Seweryna Korzeli'skiego i Trzech epokach z  ycia mego 

Boles$awa Dola'skiego. Obaj autorzy znale(li si  na emigracji po tym, jak 

ich zaanga"owanie w Wiosn  Ludów dobieg$o przymusowego ko'ca i obaj 

zdecydowali si  na wyjazd do Australii g$ównie ze wzgl dów ekonomicznych 

(na wie!% o gor#czce z$ota, która ogarn $a ten kontynent). 

Obie przywo$ane relacje maj# taki sam uk$ad: charakterystyka australij-

skich do!wiadcze' autorów wpisana jest w ram , któr# stanowi szczegó$owy 

opis trzymiesi cznej podró"y morskiej do (a pó(niej z) Australii. Opisy te 

uwzgl dniaj# przygody na pe$nym morzu, czynione po drodze postoje 

w portach; podkre!lony w nich zosta$ up$yw czasu, a tak"e odnotowany 

przez obu autorów przy okazji charakteryzowania drogi powrotnej fakt „zy-

skania” jednego dodatkowego dnia. Ró"nica czasu mi dzy Australi# a Euro-

p# – tak wielka, "e wymagaj#ca „dla wyrównania” odpowiednio dodania lub 

odj cia jednego dnia – bardzo wymownie !wiadczy o ogromie przestrzeni 

oddzielaj#cej te dwa kontynenty3. Z faktu, "e dotarcie na kontynent europej-

ski wymaga odbycia tak d$ugiej i niebezpiecznej, a nade wszystko kosztow-

nej podró"y, wynikaj# bardzo praktyczne, chcia$oby si  powiedzie%, konse-

kwencje. Raz powzi ta decyzja jest bowiem w tym wypadku w$a!ciwie nie-

odwracalna i niezale"nie od wra"enia, jakie wywrze na przybyszach ten 

odleg$y l#d, nie maj# oni przed sob# $atwej drogi odwrotu. Odnotowa$ t  

my!l w swoich wspomnieniach Korzeli'ski, pisz#c o pasa"erach statku po 

przybyciu do portu docelowego: 

Ile" to maluje si  na twarzach oczekiwania i niepewnych nadziei! A ile" 

to razy b d# one zawiedzione, kiedy rzeczywisto!% wst#pi na miejsce nie-

pewno!ci! (…) Jak m#drze Opatrzno!% zakry$a przysz$o!% zas$on# nie-

                                                           

3 O tym, "e fenomen ten niezmiennie wzbudza ekscytacj  podró"ników udaj#cych si  do 

Australii, !wiadczy cho%by wspó$czesna relacja dziennikarza i pisarza Billa Brysona, który, 

rozumiej#c (jak sam pisze: „z grubsza”) ten mechanizm, postrzega go jednak w kategoriach 

prze"ycia dziwnego, niezwyk$ego, wyj#tkowego (Bryson 2011, 20). 
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wiadomo!ci przed okiem cz$owieka, bo niejeden wola$by mo"e wysko-

czy% z okr tu i zako'czy% "ycie, gdyby wiedzia$, co go czeka w tym za-

chwalanym przez dzienniki europejskie Eldorado antypodów. Lecz ju" 

mozolnie przeby$o si  przestrzenie oceanów, nie godzi si  nikczemnie 

pow#tpiewa%, upada% na duchu (…) (Korzeli'ski 1954, 70). 

Korzeli'ski z w$a!ciwym sobie dystansem podchodzi do marze' i planów 

zbicia wielkich fortun na z$otono!nych polach Wiktorii, a nazwa „Eldorado 

antypodów” zosta$a tutaj u"yta w sposób wyra(nie ironiczny. Sens tego 

fragmentu zasadza si  jednak w$a!nie na przekonaniu, "e owa naiwno!% czy 

niewiedza przybyszów jest jedynym, co maj# na swoj# obron , bo odwrotu 

od – kilka miesi cy wcze!niej podj tej – decyzji nie ma. Alternatyw# w tym 

przypadku nie mo"e by% powrót, ale !mier%. &wiadomo!% tego, "e australij-

skie oddalenie od Europy przek$ada$o si  na poczucie nieodwracalno!ci de-

cyzji o wyje(dzie, by$o – jak si  zdaje – do!% powszechne w!ród udaj#cych 

si  w t  podró". Ciekawy, bliski sposobowi my!lenia Korzeli'skiego, komen-

tarz w tej kwestii zostawi$ francuski fotograf  Antoine Fauchery lub – je!li 
kto! woli – Fauchieriski, bo z takim nazwiskiem w paszporcie podobno 

wróci$ z nieudanej wyprawy do Polski w 1848 roku, wyprawy powzi tej 

oczywi!cie pod wp$ywem hase$ narodowowyzwole'czych (De Banville b.r., 

16–18). Przebywa$ on w Australii w tym samym co Korzeli'ski i Dola'ski 

czasie, a w swych wspomnieniach pisa$: 

Wed$ug mnie mniej odwagi potrzeba, "eby emigrowa% ni" da% sobie wy-

rwa% z#b. Pokonujesz wi kszy dystans pomi dzy swoim domem a gabi-

netem dentysty, chodz#c tam i z powrotem przez trzy lub cztery dni i nie 

mog#c si  zdoby% na odwag , "eby przekroczy% próg cz$owieka, który 

ma te straszne szczypce, ni" kiedy si  wybierasz do Londynu w celu zao-

kr towania. Kiedy znajdziesz si  na pok$adzie, klamka zapad$a. Czy jeste! 
odwa"ny, czy nie, musisz zaakceptowa% konsekwencje decyzji podejmo-

wanej cz sto lekkomy!lnie. Kiedy dotrzesz do celu, nawet je!li b dziesz 

"a$owa$, "e przyjecha$e!, twoje !rodki finansowe raczej ci nie pozwol# 
obróci% si  na pi cie i wyruszy% w drog  powrotn#. (…) Masz tylko jedn# 
mo"liwo!% (…), tylko jedn# drog  przed sob#, wi c nie ma niczego spekta-

kularnego w tym, "e j# wybierasz (Fauchery b.r., 64, t$umaczenie w$asne). 

Dzi ki zestawieniu decyzji o wyje(dzie do Australii z zabawnym obrazem 

cz$owieka próbuj#cego zdoby% si  na decyzj  przekroczenia progu gabinetu 

dentystycznego Fauchery osi#ga co! wi cej ni" tylko efekt humorystyczny. 

Eksponuje bowiem w$a!nie konsekwencje faktu, "e podró" do Australii by$a 
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tak d$uga i kosztowna, i" z pozoru niegro(ne postawienie stopy na okr cie 

p$yn#cym na antypody mia$o nieodwracalne skutki. 

W interesuj#cy sposób postrzega, a mo"e raczej nale"a$oby powiedzie%: in-

terpretuje, kwesti  oddalenia Australii od Europy Boles$aw Dola'ski. Autor 

ten, który w swoich wspomnieniach z australijskiej eskapady utrwali$ wiele 

przyk$adów sk$ócenia Polaków, wzajemnych pretensji i oskar"e', które naj-

wyra(niej dochodzi$y do g$osu wsz dzie tam, gdzie znajdowali si  polscy 

emigranci, nawet pod Krzy"em Po$udnia, odnotowa$, "e tak"e jego ch % wy-

jazdu na antypody spotka$a si  z oskar"eniami ze strony rodaków. Decyzja 

o tak znacznym oddaleniu si  od Europy jest bowiem przez nich postrzega-

na jako niepatriotyczna i niegodna Polaka. Odpowied(, jakiej udziela Dola'-

ski atakuj#cym go kolegom, warta jest przytoczenia: 

– Szanowni rodacy, patrzcie na niebo horyzontu europejskiego! Czy 

widzicie co na nim? 

– Nic a nic, bo niebo jest czyste – odrzekli. 

– Wi c wyjazd mój nie mo"e by% zbrodni# – odpowiedzia$em. 

– Dlaczego? 

– Bo niebo czyste! A gdy wiatr z pó$nocy pocznie p dzi% chmury na te 

b$ kity nieba i spoza nich b$y!nie gwiazda nadziei dla nas i Ojczyzny na-

szej, b#d(cie pewni, "e odg$os polski tr#bki wojennej mnie wtenczas 

chocia" w najodleglejszej cz !ci !wiata dojdzie, a ja, je"eli "y% b d , nie 

b d  ostatnim z Polaków, któren z or "em w r ku pobiegnie za prawa 

porz#dku i swobody ojczystej umiera% (Dola'ski 1981, 37). 

Polacy, dla których emigracyjna tu$aczka jest w tym okresie chlebem po-

wszednim, nie akceptuj# pomys$u o wyje(dzie do Australii, uznaj#c, "e ich 

obowi#zkiem jest s$u"ba ojczy(nie, a ta pod Krzy"em Po$udnia nie b dzie 

mo"liwa. Dochodzi tu wyra(nie do g$osu piel gnowany przez emigrantów 

etos "o$nierski – nawet przebywaj#c na obczy(nie, zmuszeni do podj cia 

ró"nych prac zarobkowych, nie przestawali postrzega% siebie wy$#cznie 

w kategorii "o$nierzy, czekaj#cych na odpowiedni# chwil , aby znów zaanga-

"owa% si  w konflikt zbrojny, maj#cy – rzecz jasna – na celu oswobodzenie 

ojczyzny (por. Witkowska 1997, 31–32, 116–117). Dola'ski w cytowanym 

fragmencie udowadnia, "e jest mu bliski ten sposób my!lenia. Metafora czy-

stego nieba ukazuje jednak przekonanie autora, "e na europejskim horyzon-

cie nie rysuje si  nawet perspektywa jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, 

w którym Polak móg$by wzi#% udzia$, "eby przys$u"y% si  swojej ojczy(nie. 

Pojawia si  tu jednocze!nie zapewnienie, "e je!li tylko obiecuj#ce chmury 
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nadci#gn#, nadci#gnie równie" emigrant z antypodów. Przy okazji pozwala 

sobie pisz#cy na z$o!liwo!% pod adresem oskar"aj#cych go rodaków, stwier-

dzaj#c, "e nie b dzie ostatnim, który pospieszy ze zbrojn# pomoc#. Tym sa-

mym czyni czytelny wyrzut swoim rozmówcom, sugeruj#c, "e to nie trudna 

do pokonania odleg$o!% jest przeszkod# powstrzymuj#c# Polaków przed 

wype$nieniem patriotycznego obowi#zku. 

Cho% Dola'ski od pocz#tku decyzj  sw# motywuje patriotycznie (wyje"-

d"a do Australii, bo tam $atwiej zarobi% na w$asne utrzymanie, a zatem prze-

sta% by% ci "arem dla ukochanej ojczyzny), ma !wiadomo!%, "e w$a!nie od-

leg$o!% od Europy i zwi#zane z tym koszty podró"y mog# stanowi% powa"ne 

utrudnienie w zrealizowaniu obowi#zku powrotu na stary kontynent, kiedy 

nadejdzie pora. Z faktu tego wyprowadza Dola'ski ciekawe wnioski, uznaje 

mianowicie, "e patriotycznym obowi#zkiem Polaka w Australii jest w takim 

razie odnie!% finansowy sukces. Wida% to dobrze w rozmowie autora z zaprzy-

ja(nionym urz dnikiem proponuj#cym mu poszukanie posady urz dniczej 

w$a!nie, daj#cej mo"e niezbyt du"e dochody, ale za to regularne i pewne, co 

stanowi wart# rozwa"enia alternatyw  wobec bajecznych wprawdzie, ale 

w wi kszo!ci wypadków jedynie iluzorycznych, bo zale"nych od kaprysów 

fortuny, zysków z poszukiwania z$ota4. Dola'ski odrzuca t  rozs#dn# sk#di-

n#d propozycj , uzasadniaj#c to nie chciwo!ci#, ale patriotyzmem w$a!nie: 

cz$owiek jak ja, przybywszy do tego kraju, powinien si  stara% nieco wi cej 

jak to, co wyda na "ycie. To jest "e, jak panu s# wiadome stosunki politycz-

ne mej Ojczyzny, gdy ta powo$a mnie, musz  koniecznie tyle mie%, abym 

mia$ na powrót, a przyj#wszy za rad# pa'sk# jaki urz#d lub miejsce, nigdy 

tyle nie b dzie zyskownym, abym móg$ co usk$ada% sobie, ale nadto b d#c 

obowi#zkiem jakim zwi#zanym, nie b d  móg$ w po"#danej chwili go 

opu!ci%. Przeto potrzebuj  trzyma% si  spekulacji, ryzykowa% straci% 
wszystko lub zyska% wi cej, jak potrzebuj  na "ycie (Dola'ski 1981, 80). 

W cytowanej rozmowie odleg$o!% Australii od Europy przek$ada si  na 

wzgl dy materialne i mierzona jest jedynie kosztami podró"y. Oczywi!cie 

równie" czas potrzebny do jej pokonania odgrywa$ w my!leniu Polaków 

przebywaj#cych w tym okresie pod Krzy"em Po$udnia istotn# rol . Wida% to 

najlepiej we fragmentach opisuj#cych oczekiwanie na wiadomo!ci z tocz#cej 

si  w Europie wojny krymskiej. Okr ty przywo"#ce europejskie dzienniki 

                                                           

4 Na temat warunków "ycia w kopalniach i sytuacji kopaczy zob. Bate 1988, 34–50; o real-

nych szansach poszukiwaczy z$ota na sukces pisze Hocking 2006, 97–105. 
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musz# pokona% t  sam# tras , któr# pokonali wcze!niej sami autorzy i setki 

ich wspó$towarzyszy, a która poch$ania$a wówczas trzy lub cztery miesi#ce. 

Korzeli'ski po!wi ca w swych wspomnieniach wiele miejsca opisowi nie-

cierpliwego wyczekiwania na gazety z „naj!wie"szymi” (cho% s$owo to 

w tym kontek!cie brzmi nieco ironicznie) doniesieniami z frontu krymskiego 

– dla Polaka znacznie bardziej interesuj#cymi ni" wszystko, co mia$o miejsce 

na australijskiej ziemi. Nawet tak wa"ne dla przysz$o!ci kolonii zdarzenie jak 

bunt kopaczy i jego tragiczny, cho% stanowi#cy fundament przysz$ych zmian, 

fina$ na barykadach Eureki przez Korzeli'skiego potraktowany zosta$ do!% 
pobie"nie i nie zaanga"owa$ na d$ugo jego uwagi, skupionej na !ledzeniu 

doniesie' z Europy. Fakt, "e dzienniki te przywo"ono ze starego kontynentu 

i dostarczano do kopal' ze znacznym opó(nieniem, przek$ada$ si  na 

konkretne wzgl dy praktyczne: Polacy otrzymywali wiadomo!ci cz sto 

przeterminowane, co nie tylko wzmaga$o ich niecierpliwo!% i ciekawo!% 

dotycz#c# tego, jak si  aktualnie sprawy maj#, ale te" utrudnia$o im podj -

cie decyzji co do swoich dalszych losów. Wojna krymska by$a przez nich 

bowiem postrzegana jako ten rodzaj (upragnionego) konfliktu zbrojnego, 

w który warto si  zaanga"owa%, bo mog# z niego wynikn#% korzystne 

zmiany dla Polski5. Podj cie decyzji o wyje(dzie i ewentualny wybór naj-

odpowiedniejszego momentu na powrót by$y jednak w tych warunkach 

bardzo utrudnione czy wr cz niemo"liwe, trudno bowiem by$o zoriento-

wa% si  w aktualnej sytuacji w Europie. Owo opó(nienie stwarza$o nato-

miast pole do nadu"y% sprzedawcom gazet, którzy, wykorzystuj#c niewie-

dz  potencjalnych nabywców i manipuluj#c wiadomo!ciami, próbowali 

wp$yn#% na zwi kszenie sprzeda"y. 

Australijska lokalizacja „gdzie! na ko'cu !wiata”, cho% wyra(nie we 

wspomnieniach Korzeli'skiego i Dola'skiego zaznaczona, przek$ada si  

w ich rozumieniu g$ównie na wzgl dy praktyczne: koszty podró"y, trudno!ci 

ze zdobyciem aktualnych informacji o sytuacji w Europie, !wiadomo!%, "e 

w kraju tak odleg$ym nie tylko warunki przyrodnicze, ale i relacje spo$eczne 

musz# by% odmienne od tego, do czego obaj Polacy przywykli, poczucie, "e 

dawne "ycie zosta$o gdzie! daleko, a tutaj wszyscy przybysze, niezale"nie od 

przesz$ych swoich zas$ug czy dokona', zaczynaj# w$a!ciwie z tego samego 

punktu wyj!cia. Cho% obaj autorzy maj# !wiadomo!%, "e odbyta przez nich 

podró" nie nale"y do tych najcz !ciej przez ich rodaków podejmowanych 

                                                           

5 O nadziejach wi#zanych przez Polaków z wojn# krymsk# zob. Kalembka 2003, 339–356; 

Reychman 1955, 12. 



MAGDALENA B K: Dalej ni# daleko… 19 

(w$a!nie ze wzgl du na swój ekstremalny niejako charakter „przestrzenny”), 

nie czyni# z tego powodu do jej mitologizowania czy postrzegania w katego-

riach niezwyk$ej eskapady w romantycznym czy nawet romansowym stylu. 

Nawet Dola'ski, który w swojej relacji ch tnie kreuje siebie na bohatera po-

wie!ci awanturniczej, popisuj#cego si  odwag# i sprytem w momentach za-

gro"enia, nie ulega pokusie wykorzystania odleg$o!ci od Europy w celu 

podniesienia walorów awanturniczo-przygodowych swoich wspomnie'. Je-

dyny bodaj moment w obu relacjach, kiedy taka mo"liwo!% interpretacji po-

dró"y do usytuowanej na kra'cach !wiata Australii si  pojawia, to ten frag-

ment wspomnie' Korzeli'skiego, w którym opowiada on o swoim pierw-

szym spotkaniu z Ann# Johann# – "on# swojego wspó$pracownika, Polk# 
z pochodzenia. Maj#c !wiadomo!% tego, jak niewiele kobiet przebywa$o 

w kopalniach, oczekuj#c na spotkanie, snu$ Korzeli'ski do!% fantastyczne 

wyobra"enia, bazuj#ce na mo"liwo!ci zinterpretowania wyprawy do Australii 

jako wyjazdu na koniec !wiata w$a!nie i obdarzenia jej z tego powodu jakim! 
niezwyk$ym urokiem. Osoba decyduj#ca si  na ni# (szczególnie osoba p$ci 

"e'skiej, której zosta$y tu tradycyjnie przypisane cechy takie jak boja(' 

i przywi#zanie do sfery domowej) musi mie% jakie! szczególne motywacje: 

na przyk$ad niezaspokojona ciekawo!% !wiata, g$ód wiedzy czy mi$o!%. Mo"-

liwo!% ta zostaje jednak natychmiast odrzucona: pani Gayerowa jest – jak to 

ironicznie okre!la Korzeli'ski– po prostu „brudn# bab#”, a w jej obecno!ci 

na z$otono!nych polach Wiktorii nie ma niczego tajemniczego czy roman-

tycznego6. 

Co ciekawe, cho% oddalenie Australii od Europy musia$o by% w wieku 

XIX odbierane jako ekstremalne i cho% autorzy s# !wiadomi tego, "e wybie-

raj#c si  na antypody, przedsi wzi li podró" najd$u"sz# z mo"liwych, jednak 

nie jest to w ich relacjach kategoria przesadnie eksponowana, nie staje si  te" 

ona punktem wyj!cia dla interpretacji australijskiej odmienno!ci (jak dzia$o 

si  to wielokrotnie, nawet w znacznie pó(niejszych relacjach z antypodów). 

W obu bowiem pami tnikach przyj to t  sam#, „ruchom#” optyk . Australia 

– postrzegana z Europy czy ze statku wioz#cego podró"ników ku jej brze-

gom – jawi si  jako kraj odleg$y, schowany za „zagubionym widnokr giem”. 

Po przybyciu na miejsce perspektywa ta ulega jednak odwróceniu: Australia 

jest tutaj, blisko, na wyci#gni cie r ki, a Europa po$o"ona jest na ko'cu 

!wiata. Korzeli'ski, charakteryzuj#c swój przyjazd do Australii, pisze: 

                                                           

6 Epizod ten obszernie analizuj  w szkicu: Z"oto dla zuchwa"ych, nie dla  onatych. O pami#tni-

kach Seweryna Korzeli$skiego (B#k 2011). 
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Ch ci dobre towarzyszy$y nam przez ocean, a chocia" mówi#, "e przy 

szczerej ochocie i woli niez$omnej wszystkiego dopi#% mo"na, przecie" 

te pobudki okazuj# si  czasem niedostateczne i kiedy cz$owiek dobrze 

przypatrzy si  mecie, do której d#"y, blisk# si  by% ona zdaje, jednak 

przej!cie lubo krótkie, tamuj# trudne przeprawy, nieumiej tno!ci i nie-

wiadomo!% rzeczy. Lecz jeste!my na miejscu, gdzie tyle tysi cy ludzi za-

rabia i "yje, wi c jako! i my stara% si  b dziemy nie umiera% z g$odu (Ko-

rzeli'ski 1954, 116). 

Korzeli'ski zwraca tu uwag  na fakt, "e dystans fizyczny, geograficzny 

(mierzony w tysi#cach kilometrów i tygodniach podró"y) $#czy si  z czym!, 
co mo"na by nazwa% dystansem mentalnym, na który sk$ada si  nie tylko 

niezrozumienie inno!ci !wiata, w którym trzeba "y%, ale przede wszystkim 

w$asne obawy, l ki, s$abo!ci. Ten dystans, towarzysz#cy podró"nikom jesz-

cze na statku, zostaje jednak prze$amany w momencie postawienia stopy na 

australijskim kontynencie. Ostatnie zdanie cytowanego fragmentu to dekla-

racja przyj cia perspektywy miejscowej: ju" nie jest si  „tym z Europy”, 

obawiaj#cym si  o powodzenie swojej misji, ale jednym z ludzi "yj#cych 

i pracuj#cych tutaj. Z podobnym podej!ciem mamy do czynienia u Dola'-

skiego, który pisze: 

Z cywilizowanej Europy niejeden mo"e $askawy czytelnik pob$a"aj#cym 

mo"e b dzie czyta$ okiem niecne czyny, a w ko'cu mo"e sobie raczy 

pomy!le%: Oj, nieszcz !cia chodz# za lud(mi, od których nie mog# si  
w "aden sposób wyrwa%. )e w dzikim kraju nie ma nic, co by wynagra-

dza$o prac  i trudy ci "kie. Ja jednak inszego jestem o Australii zdania 

(…), gdy" dla cz$owieka, który si  nie leni i chce pracowa%, i umie sobie 

radzi%, a zarobiony grosz nie traci, Australia przy swoim zdrowym, czy-

stym i $agodnym klimacie jest najwdzi czniejsz# krain#, która prace pil-

nego sowicie p$aci (Dola'ski 1981, 218). 

Tutaj równie" dystans przestrzenny $#czy si  wyra(nie z dystansem men-

talnym: czytelnikowi z odleg$ej Europy Australia mo"e si  wyda% dziwnym, 

a nawet strasznym krajem, ale dla Dola'skiego, który patrzy niejako „od 

wewn#trz”, który w tym kraju "y$ i pracowa$, jest to nie tylko ziemia bliska 

sercu, ale tak"e odznaczaj#ca si  walorami, które uwa"a on za podstawowe. 

Dola'ski zamieszcza rozbudowan# informacj  na ten temat (jej niewielki 

fragment zacytowa$am) w zako'czeniu swojego dzie$a, bo ma !wiadomo!%, 
"e z opisów trudów "ycia kopaczy, niebezpiecze'stw czyhaj#cych na nich 
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w kopalniach, nadu"y% administracji angielskiej mo"e si  wy$ania% ca$kiem 

inny, bardzo negatywny obraz. Ale tu w$a!nie uchwyci% si  daje fenomen 

zmieniaj#cej si  perspektywy: te same opisy postrzegane z zewn#trz, z ogrom-

nego dystansu (fizycznego i mentalnego) dziel#cego czytelnika w Europie od 

relacjonowanych zdarze', odbierane s# zupe$nie inaczej ni" wtedy, gdy ogl#-
du dokonuje si  od wewn#trz – jak kto!, kto ów dystans (w obu wspomnia-

nych znaczeniach) pokona$, a w Australii "y$ i pracowa$ z sukcesem. 

Przywo$ane tutaj dziewi tnastowieczne polskie relacje z antypodów, cho% 
(nies$usznie!) ma$o znane wspó$czesnym czytelnikom, s# niezwykle interesu-

j#ce i warte uwagi. Zarówno informacje o realiach pracy poszukiwaczy z$ota, 

jak i opisy relacji spo$ecznych w tym m$odym, kszta$tuj#cym si  dopiero 

w czasie gor#czki z$ota kraju daj# wgl#d w "ycie w Australii w najciekaw-

szym bodaj okresie w jej krótkiej historii. Znamienne, "e walory informacyj-

ne ksi#"ek (mimo braku przygotowania merytorycznego obu autorów do 

adekwatnego opisywania obserwowanych fenomenów) s# niejednokrotnie 

wi ksze ni" wspó$czesnych relacji podró"niczych, których autorom zdarza 

si  skupia% bardziej na w$asnym samopoczuciu w ró"nych australijskich 

„okoliczno!ciach” ni" na opisie specyfiki samego kontynentu (por. Pawli-

kowska 2011; Nied(wiedzki 2015). Walory te wynikaj# zapewne przede 

wszystkim z warto!ci, jak# ma bycie naocznym !wiadkiem i uczestnikiem wyda-

rze', które po$o"y$y podwaliny pod wspó$czesn# Australi , ale tak"e, a mo"e 

przede wszystkim, z umiej tno!ci pokonania dystansu dziel#cego ten usytu-

owany na ko'cu !wiata kontynent od Europy, z ch ci poznania go i zrozu-

mienia na czas (ograniczony) pobytu tam"e. 
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Magdalena B"k: Far, far away… Australian geographical location  
in Seweryn Korzeli ski’s and Boles!aw Dola ski’s memoirs 

The aim of the article is to analyse the way in which Seweryn Korzeli'ski and Boles$aw 

Dola'ski describe the geographical location of Australia (the distance that separates it from 

Europe). In many reports from Australia and literary texts describing the continent, written 

either before or after Korzeli'ski’s and Dola'ski’s memoirs, the distance that separates Aus-

tralia from Europe is considered the main characteristic feature that determines the way in 

which other Australian phenomena are regarded. The article discusses the interesting way in 

which the two authors present Australian geographical location and the purpose this literary 

interpretation serves in their memoirs. 

Keywords: Australia, journey, gold rush, antipodes 


