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Wis³awa Szymborska

Ka³u¿a

Dobrze z dzieciñstwa pamiêtam ten lêk.
Omija³am ka³u¿e,
zw³aszcza te œwie¿e, po deszczu.
Któraœ z nich przecie¿ mog³a nie mieæ dna,
choæ wygl¹da³a jak inne.

St¹pnê i nagle zapadnê siê ca³a,
zacznê wzlatywaæ w dó³
i jeszcze g³êbiej w dó³,
w kierunku chmur odbitych
a mo¿e i dalej.

Potem ka³u¿a wyschnie,
zamknie siê nade mn¹,
a ja na zawsze zatrzaœniêta – gdzie –
z niedoniesionym na powierzchniê krzykiem.

Dopiero póŸniej przysz³o zrozumienie;
nie wszystkie z³e przygody
mieszcz¹ siê w regu³ach œwiata
i nawet gdyby chcia³y,
nie mog¹ siê zdarzyæ.

  Poœpiech jest zawsze zwi¹zany ze 
zmian¹. Co to jednak znaczy, ¿e coœ 
– œwiat, cz³owiek – zmienia siê? Czy 
byt mo¿e podlegaæ zmianie? Czy 
œwiat, który zmienia siê – nie mówiê 
nawet: gdzieœ siê œpieszy – czy ten 
œwiat w ogóle jest? Owszem, mówi³ 
Heraklit z Efezu, jest - tyle tylko, ¿e 
jest to œwiat sprzeczny wewnêtrznie i 
¿e lepiej w takim razie mówiæ o nim,
¿e staje siê, ni¿ ¿e jest. Takiemu sta-
nowisku przeczyli Parmenides i Platon
wskazuj¹c, ¿e to co jest, jest teraz; ¿e
zatem – by uzasadniæ ow¹ aktualnoœæ 
– trzeba za³o¿yæ ca³kowit¹ trwa³oœæ, 
zwan¹ przez Platona ide¹ b¹dŸ form¹. 
Takie te¿ s¹ potoczne intuicje jêzyko-
we, zgodnie z którymi mówimy „jest” 
o czymœ wzglêdnie trwa³ym, co zda³o 
egzamin z czasu. ¯e to jest mi³oœæ, nie
bez zaskoczenia uœwiadomi³a sobie 
¿ona Tewiego Mleczarza po wielu la-
tach zupe³nie wszak nie sielankowego 
ma³¿eñstwa.
  Poœpiech jest zmian¹, jest zmian¹ 
w stanie gor¹czki i zmian¹ w stanie 
lêku. Lêku, nie strachu - czegoœ, co nie 
ma widocznych uzasadnieñ. W po-
œpiechu kryje siê presja rywalizacji i 
presja czasu, którego jest coraz mniej. 
Tak¿e – odczucie obecnoœci jakkol-
wiek pojêtego „sêdziego”, jest tu za-
tem i presja spodziewanej nagrody. S¹ 
w poœpiechu niecierpliwoœæ i nadzieja 
- obie podszyte lêkiem, ¿e mo¿na nie
zd¹¿yæ. Mówi¹c „mo¿na nie zd¹¿yæ” 
mamy zazwyczaj na myœli coœ, co jest 
przed nami; poœpiech determinowa-
ny jest stanem usytuowanym w przy-
sz³oœci, wi¹¿e siê z celem i z pytaniem 
„po co?”.
  Chodzi w poœpiechu o to, by zd¹¿yæ 
– na co? Co jest jego celem? Zdaje 
siê, ¿e chodzi o coœ w³aœnie trwa³e-
go, co pozwoli³oby nie spieszyæ siê 
ju¿ i nareszcie odpocz¹æ. S¹ zapewne 
ludzie, dla których najwa¿niejsz¹ rze-
cz¹ jest samo d¹¿enie do celu – uro-
dzeni wêdrowcy; jednak regu³a po-
œpiechu jest bodaj inna. Urodzony wê-
drowiec (homo viator) nie œpieszy siê,

on smakuje ka¿dy krok – œpieszy siê 
ktoœ, kto jak najprêdzej chce mieæ 
drogê za sob¹. Mo¿na us³yszeæ tu ja-
kiœ – czyj?! – z³oœliwy chichot; mo¿-
liwe ¿e poœpiesznie szukamy czegoœ, 
od czego siê w³aœnie oddalamy. S¹-
dzimy, ¿e œwiat ucieka, odje¿d¿a ni-
czym poci¹g z peronu, gdy tymcza-
sem zostaje on coraz bardziej z ty³u.
  Poœpiech, który jest mierzeniem siê 
z fantomem zmieniaj¹cego siê œwia-
ta, mo¿e przybraæ tak banaln¹ postaæ, 
jak¹ jest tzw. kariera. Znamienne, ¿e
francuskie s³owo carriere odsy³a do 
„toru wyœcigowego”, „popuszczania 
cugli”, czy wprost – do „biegu ¿ycia”.
Mo¿na oczywiœcie wyobraziæ sobie
tak¹ sytuacjê, ¿e cel owego „biegu” 
mieœci siê w samym cz³owieku, któ-
ry znalaz³ siê w œwiecie luster, wpad³
w niszcz¹cy mechanizm autoanalizy, 
perfekcjonistycznej samonaprawy 
b¹dŸ narcystycznego nienasycenia 
samym sob¹. Nie bez podstaw Karl 
Jaspers pisa³ o cz³owieku jako o by-
cie „niedokoñczonym” i wci¹¿ „po-
tencjalnym”. Cz³owiek, wskazywa³ 
Albert Camus, jako jedyny nie chce 
byæ tym, kim jest. Mo¿na wiêc myœleæ 
o „biegniêciu” w g³¹b siebie, o trans-
gresji ku sobie, jak okreœla to Józef 
Kozielecki. Jednak ju¿ potoczna ob-
serwacja – nie najgorsze Ÿród³o wie-
dzy – pokazuje, ¿e dzieje siê zazwy-
czaj inaczej, ¿e kierunek tej transgre-
sji jest odœrodkowy. Cz³owiek wy-
chodzi poza siebie – kieruje siê ku rze-
czom (to chyba najwyraŸniejsza ce-
cha dzisiejszych czasów), ku ludziom, 
bywa ¿e ku wartoœciom i symbolom. 
Cz³owiek opuszcza, gubi siebie, œpie-
sz¹c do œwiata coraz natarczywiej 
obecnego, coraz sprawniej reklamu-
j¹cego swa obecnoœæ i coraz szybciej 
zmieniaj¹cego sw¹ uwodliw¹ twarz. 
Gubi¹c siebie – przywdziewa cz³o-
wiek maski: kulturowe, obrzêdowo-
religijne, towarzyskie itp. I jak tu nie
uznaæ uniwersalnej wartoœci mitu o 
Proteuszu, który potrafi³ przybraæ do-
woln¹ postaæ, tylko w³asnej nie móg³

odzyskaæ.
  Opuszczanie siebie i wype³nianie 
siê œwiatem, to œwiadectwo – czego?
Rozpieraj¹cego poczucia mocy, czy 
raczej lêku i s³aboœci? To wyraz pod-
boju œwiata, czy bardziej ucieczki od
w³asnego JA, niezdolnego ju¿ znosiæ 
siebie? Pierwsz¹ mo¿liwoœæ wybiera-
j¹ chêtnie chrzeœcijañscy komentato-
rzy, mówi¹cy o pysznej naturze ludz-
kiej, z której wziê³y siê najpierw grzech
pierworodny, potem zanik poczucia
tabu oraz pomieszanie sfer sacrum i 
profanum, wreszcie wiara w postêp, 
projektowanie œwiata, podbój Kosmo-
su i genetyczne eksperymenty. Nato-
miast o lêku i ucieczce od JA mówi¹ 
psychoanalitycy. Erich Fromm pos³u-
guje siê terminem „ucieczka od wol-
noœci” i twierdzi, ¿e wolne, podmio-
towe JA jest zagro¿eniem egzysten-
cjalnym, którego mo¿na unikn¹æ po-
przez samozatratê: stany orgiastyczne,
twórcz¹ ekstazê, wtopienie siê w t³um 
b¹dŸ zjednoczenie symbiotyczne. O 
ucieczce od siebie mówi równie¿ Ka-
ren Horney, gdy opisuje neurotyczne 
zagubienie i pogoñ za takimi substy-
tutami, jak w³adza, presti¿, pieni¹dze 
czy seks.
  Poœpiech pojawia siê, byæ mo¿e 

nieuchronnie, w œwiecie zmiennym, 
to znaczy takim, któremu brakuje by-
towoœci. Œwiat trwa³y, to rzeczywis-
toœæ która „jest”. Tylko w teraŸniej-
szoœci nie ma poœpiechu - oto prosta
wskazówka dla kogoœ, kto chcia³by 
uwolniæ siê od ciê¿aru gonitwy. Tak 
widzi rzecz Micha³ Heller: dlaczego
trzeba siê œpieszyæ? Bo czas p³ynie. 
Jak jednak okreœliæ teraŸniejszoœæ;  
czy czas teraŸniejniejszy jest w ogóle
mo¿liwy? Badacze czasu mówi¹, ¿e 
w œwiecie fizykalnym nie ma zdarzeñ 
„teraŸniejszych” – s¹ tylko zdarzenia 
wczeœniejsze i póŸniejsze w stosunku 
do siebie. Mówi¹ te¿, ¿e gdyby nawet 
mo¿na by³o okreœliæ tê teraŸniejszoœæ, 
gdyby mo¿na by³o znaleŸæ niepodziel-
ny kwant czasu, chronom, to wyjaœni-
³aby siê mo¿e tajemnica tego, „kiedy”
œwiat „jest” – powsta³by jednak inny 
problem: w jaki sposób czas „p³ynie”,
jak mo¿liwa jest zmiana. Czy mia³a-
by polegaæ na „przeskakiwaniu” od 
jednego kwantu do drugiego, poza 
czasem? 
  Chyba bezpieczniej bêdzie zaj¹æ siê
czasem œwiadomie prze¿ywanym, 
czyli œwiadomoœci¹ przemijania. Te-
raŸniejszoœæ mieœci³aby siê w³aœnie w
ludzkiej œwiadomoœci, w której prze-

cinaj¹ siê i spotykaj¹ ró¿ne zdarzenia 
z przesz³oœci. Mówiê: teraz œwieci ksiê-
¿yc i graj¹ œwierszcze w trawie - a prze-
cie¿ fala œwietlna potrzebowa³a jakie-
goœ czasu, by od ksiê¿yca dotrzeæ do 
mego oka; fala dŸwiêkowa tak¿e po 
jakimœ czasie dostarczy³a moim uszom 
muzykê œwierszczy.
 Chcê zakoñczyæ optymistycznie po-
wy¿sze uwagi i w tym celu odwo³am 
siê do tego, co pisa³ o czasie Mircea 
Eliade. Rozró¿nia³ on czas „œwiecki” 
– historyczny i codzienny – oraz czas 
„œwiêty”. Ten drugi nie p³ynie. Uobec-
niaj¹c jakieœ prazdarzenie, dramat, któ-
ry rozegra³ siê „na pocz¹tku”, stoi 
wci¹¿ w miejscu niczym byt Parmeni-
desa. Stawia przed cz³owiekiem rze-
czy, by tak rzec, prymarne, czyli wci¹¿
takie same. TeraŸniejszoœæ zawiera siê 
w œwiêcie prze¿ytym dog³êbnie. Bud-
dyœci, którzy zreszt¹ nie maj¹ naj-
mniejszych k³opotów z teraŸniejszoœ-
ci¹, dodaliby, ¿e dog³êbnemu prze¿y-
ciu œwiêta winny towarzyszyæ atarak-
sja, czyli zobojêtnienie na zmieniaj¹-
cy siê œwiat pozorów, oraz sygetyka, 
czyli milczenie, cisza. Ma to byæ taka 
cisza, która zatrzymuje ruch i w której 
mo¿na nareszcie us³yszeæ s³owo pier-
wsze, czyli po prostu S³owo.

 

ANDRZEJ C. LESZCZYÑSKI

Pośpiech


