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1. Cz³owiek od czasów prehistorycz-
nych poszukiwa³ schronienia, budo-
wa³ prymitywne sza³asy, chowa³ siê 
w jaskiniach. Instynkt podpowiada³
mu, ¿e dach nad g³ow¹ uchroni go 
od bezlitosnych si³ przyrody – zim¹ 
zapewnia³ ciep³o i suchy k¹t, w lecie
dawa³ cieñ oraz zabezpiecza³ przed 
uci¹¿liwym upa³em. Dawa³ schronie-
nie przed dzikimi zwierzêtami. W epo-
ce paleolitu cz³owiek pierwotny by³ 
przera¿ony nieomal wszystkim. Do-
piero próbowa³ zrozumieæ i oswoiæ 
przyrodê, zapanowaæ nad ogniem. Je-
go schronieniem by³y jaskinie, które 
z jednej strony zapewnia³y bezpieczeñ-
stwo, zaœ z drugiej ³¹czy³y z natur¹. 
Ich sklepienia przypomina³y cz³owie-
kowi sklepienie niebios. Jednak w mia-
rê up³ywu czasu cz³owiek zacz¹³ wy-
korzystywaæ swoje schronienie rów-
nie¿ do innych celów – jaskinie zaczê-
³y pe³niæ funkcje prymitywnych œwi¹-
tyñ, w nich zbierali siê mê¿czyŸni ob-
raduj¹cy przed polowaniem, mieœci³o
siê w nich sta³e palenisko. 
   Cz³owiek stara³ siê zadomowiæ w 
œwiecie, szuka³ swojego miejsca w nie-
zrozumia³ej dla niego rzeczywistoœci. 
Miejsce, które dawa³o mu bezpieczeñ-
stwo, które rozumia³, w którym on 
ustala³ prawa - to miejsce by³o dla 
cz³owieka pierwotnego domem. Nie-
zale¿nie od tego, czy by³a to grota, 
czy dziura wykopana w ziemi, tam 
by³ u siebie, nie czu³ siê obcy. Wie-
dzia³, ¿e jego poczucie bezpieczeñst-
wa zale¿y równie¿ od osób zgroma-
dzonych przy palenisku. Jego bliscy 
– rodzina czy wspó³plemieñcy – sta-
nowili oparcie; strop owego dachu 
nad g³ow¹. Samotny cz³owiek prak-
tycznie nie mia³ szans w pojedynku 
z natur¹. Nie mia³ ostrych pazurów 
czy mia¿d¿¹cych k³ów, nie biega³ te¿ 
zbyt szybko, ale za to dzia³a³ w sta-
dzie. W stadzie, które stanowi³o o je-
go cz³owieczeñstwie. W stadzie które 
sk³ada³o siê na jego dom.
  Duchowoœæ domu ³¹czy siê nie-
rozerwalnie z cz³owiekiem. Dom jest
tam, gdzie s¹ ludzie, to oni go tworz¹. 
Wa¿ny jest oczywiœcie dom material-
ny, tzw. mieszkanie, nie jest jednak
najwa¿niejszy... Wszak wielu kochan-
ków, którzy nie mieli swojego (mate-
rialnego) k¹ta na ziemi, maj¹c siebie 
nawzajem, mia³o jednak swój dom. 
Jakoœæ zamieszkiwanej przestrzeni 
czêsto równie¿ nie ma wp³ywu na ja-
koœæ domu. Bohumil Hrabal: (...) gdy 
nas wyeksmitowali, to mieliœmy po-
koik wielkoœci tapczanu plus tapczan.
Nazywaliœmy ten pokoik kapliczk¹. 
Codziennie rano wyczesywaliœmy so- 
bie jedno drugiemu tynk z w³osów, na 
stopach te¿ pe³no by³o tynku. A przez 
œrodek pokoju przechodzi³ odp³yw ka-
nalizacyjny ca³ego domu i co chwilê 
obok nas przelatywa³y nieczystoœci  
z klozetów i ze zlewów. A za œcian¹, 
przy której mieliœmy g³owy, by³a ³a-
zienka, krany znajdowa³y siê dok³ad-
nie tam, gdzie przez œcianê mieliœmy 
czaszki. Gdy ktoœ wstawa³ wczeœnie i 
odkrêca³ krany, mieliœmy jednakowy 
sen, ¿e cieknie nam woda z g³ów... 
a poza tym by³o piêknie w naszej kap-
liczce!
   Co tworzy dom? Nade wszystko
– poczucie bezpieczeñstwa, wsparcia, 

mi³oœci. Nie mylmy jednak domu z ro-
dzin¹. Cz³owiek ¿yj¹cy sam (z w³as-
nego wyboru), potrafi równie¿ stwo-
rzyæ dom. Dom to oswojona rzeczy-
wistoœæ, jednak rzeczywistoœci czasa-
mi nie sposób oswoiæ; dlatego tyle 
ludzi ca³y czas szuka, pod¹¿a za do-
mem idealnym. 
  Dom jest stworzony przez czas, 
który w momencie powstawania tego 
miejsca zatrzyma³ siê i bêdzie trwa³ 
nienaruszony wraz z trwaniem domu. 
Nasze miejsce jest zawsze takie samo:
ten sam zapach, nastrój, spokój.

2.  Czy znaczy to, ¿e cz³owiek ma 
tylko jeden dom? Przecie¿ czêsto siê 
zdarza, ¿e trafiaj¹c w zupe³nie nowe 
miejsce, gdzieœ na koñcu œwiata, czu-
jemy siê tam „u siebie”, jak „w do-
mu”. Pojawia dobrze znane uczucie
zatrzymania w czasie i przestrzeni. 
Oto wszystko przestaje siê liczyæ poza 
byciem tutaj, teraz. Mimo ¿e wczeœ-
niej nas tu nie by³o, czujemy siê tak,
jak gdyby jakaœ czêœæ owego miejs-
ca, choæby jeden jego atom, siedzia³ 
zawsze w naszej duszy i czeka³ na 
przybycie tutaj – do nowego domu. 
Mog¹ to byæ miejsca zlokalizowane 
w przestrzeni fizycznej, ale mog¹ to 
byæ tak¿e ludzie, mo¿e to byæ ogólnie
rozumiana, trudna do zdefiniowania,
atmosfera, szczególny klimat. Poja-
wiaj¹ce siê uczucie, to chêæ zapusz-
czenia korzeni w tym miejscu. Zako-
rzenienia na zawsze, lub choæby na 
trochê. 
  Zderzaj¹c siê z owym uczuciem nie 
musimy rezygnowaæ z domu, który po- 
zosta³ tam, sk¹d przybyliœmy. A bywa 
i tak, ¿e to nowe poczucie przynale¿-
noœci do zupe³nie nowego czasu i miej-
sca jest tak silne, ¿e palimy za sob¹
wszelkie mosty. Bo czy pojêcie dobro-
wolnej emigracji nie jest czêsto z tym 
w³aœnie zwi¹zane? Nie mówiê tu o 
ludziach uciekaj¹cych, od dotychcza-
sowych realiów, szaroœci, beznadziej-
noœci, z nadziej¹ na poprawê. Mówiê 
o tych, którzy – decyduj¹c siê na zmia-
nê domu – s¹ pewni swego wyboru. 
S¹ przekonani o s³usznoœci decyzji, 
jak¹ podejmuj¹. Po prostu wiedz¹, ¿e 
w tym nowym miejscu bêd¹ dopiero 
prawdziwie u siebie. Czy to z powodu 
mi³oœci, przyjaŸni, czy innych, trudno 
wyt³umaczalnych racji i emocji. Nie 
s¹ to ludzie, których do wyjazdu zmu-
si³a okolicznoœæ, tylko ci, którzy sami 
tê okolicznoœæ odnaleŸli i zrozumieli.
 Cz³owiek pozbawiony domu jest nie-
szczêœliwy. Oto wiêzienie, lub wojs-
ko, które dlatego s¹ tak unieszczêœli-
wiaj¹ce, poniewa¿ odciêty jest kontakt 
z domem i z bliskimi. Widzenie siê 
z rodzin¹ czy uzyskanie przepustki 
s¹ najwy¿szymi nagrodami za dobre 
sprawowanie. W jakimœ sensie przy-
pomina to widoczne dziœ w Polsce 
zjawisko – emigracjê. W czasie woj-
ny, czy tu¿ po niej, nasi dziadkowie 
emigrowali do innych krajów, gdy¿ 
Polska przesta³a byæ dla nich ostoj¹, 
grozi³o im tutaj niebezpieczeñstwo. 
Dziœ ludzie wyje¿d¿aj¹ na zachód
Europy aby poprawiæ swoje warunki 
bytowania, czyli równie¿ s¹ w jakiœ 
sposób do tego zmuszeni. Niektórzy 
odnajduj¹ siê w nowej rzeczywistoœ-
ci, kulturze, odnajduj¹ tak jak w do-
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mu. Lecz znacz¹ca wiêkszoœæ emig-
rantów to ludzie, którzy do koñca ¿y-
cia nie bêd¹ umieli pogodziæ siê z utra- 
t¹ domu i pozostan¹ nieszczêœliwi 
z powodów nostalgicznych. Gdy cz³o-
wiek opuszcza dom rodzinny w jaki-
kolwiek nienaturalny czy te¿ nieprze-
myœlany sposób, doœwiadcza wielu 
przykrych uczuæ, takich jak têsknota, 
samotnoœæ, pustka, bezradnoœæ, lêk. 
Œwiat jest wtedy z³owrogi, nieprzy-
chylny, niebezpieczny.
   Jeœli opuszczamy dom rodzinny 
w sposób naturalny, niewymuszony 
– i tak obudzi siê w nas w pewnym 
momencie têsknota za Rajem utraco-
nym. Nikt nie potrafi zapomnieæ tej 
najbli¿szej przestrzeni, w której spê-
dzi³o siê lata najm³odsze. Porównuje
obraz domu dziecinnego, który ka¿dy 
pielêgnuje w duszy, do obrazu matki. 
Te dwa wspomnienia s¹ nierozerwal-
ne i oba ³¹cz¹ siê z uczuciem têskno-
ty, która nawiedza ka¿dego. Wokó³ 
wspomnienia domu budujemy ca³e 
nasze póŸniejsze ¿ycie, które jedno-
czeœnie jest implikacj¹ owego wspom-
nienia. Dom rodzinny jest jak ³ono 
matki, pierwotnym azylem, schronie-
niem, praschronieniem. Chroni nas 
przed ca³ym œwiatem, jest niejako 
przeciwœwiatem.

3.  Wspomnienia z dzieciñstwa spra-
wiaj¹, ¿e dom rodzinny dopomina siê
odwiedzin. Dziêki nim nawi¹¿e siê 
ponowna niæ porozumienia miêdzy 
tym, co cz³owieka ukszta³towa³o, a
nim samym. Zale¿noœæ istnienia tego 
miejsca i nas samych jest obustronna. 
Zamieszkiwana przestrzeñ równie¿ 
oczekuje naszego powrotu. Rzeczy-
wistego, czy te¿ realizuj¹cego siê w 
marzeniach sennych. Pielgrzymka do 
tego szczególnego dla nas miejsca jest 
nieunikniona.
  Na obraz domu równie¿ sk³adaj¹ siê 
tak¿e negatywne wspomnienia i pa-
miêæ o traumatycznych prze¿yciach
z dzieciñstwa. Aspekt ten jest nieod-
zownym jego elementem i mo¿e przy-
jmowaæ ró¿n¹ postaæ. Zarówno kszta³t 
wielkich tragedii, niespe³nionych ma-
rzeñ – jak i ma³ych dzieciêcych lêków,
które w okresie dzieciñstwa nie by³y 
wcale takie ma³e. Mimo wszystko – s¹ 
czêœci¹ wspomnieñ o domu z dzieciñ-
stwa. I niestety – pisze Kornelia Bini-
cewicz – przywo³ywanie wspomnieñ
z dziecinnego domu, okazuje siê cza-
sem wywo³ywaniem duchów, które 
nie przynosz¹ dobrych wieœci z prze-
sz³oœci, lecz wrêcz przeciwnie, nawie-
dzaj¹ nas i strasz¹, rozbijaj¹c wykreo-
wany dotychczas obraz. Dlatego po-
wrót do przesz³oœci nie zawsze przy-
nosi ukojenie, mo¿e przynieœæ nawet 
rozczarowanie, gdy¿ ulega destrukcji 
wyidealizowany obraz dzieciñstwa. 
Dom z dzieciñstwa, jak i ka¿da inna 
przestrzeñ w której ¿yjemy, zawiera 
w sobie pierwiastki zarówno dobre 
jak i z³e; z wszystkimi musimy siê 
zmierzyæ.

4.  Bezdomny to cz³owiek „bez do-
mu”, tak¿e pozbawiony mieszkania. 
Jednak w tym przypadku mowa bêdzie
o cz³owieku bezdomnym wy³¹cznie
w znaczeniu duchowym. Pozostawmy 
wiêc problem bezdomnoœci rozumia-

nej jako bezmieszkaniowoœæ socjolo-
gom i psychologom, a sami poszukaj-
my odpowiedzi na pytanie, kim jest 
cz³owiek, który nie posiada swojego 
miejsca na ziemi, miejsca, w którym 
zapuœci³ korzenie. 
  Zadomawianie siê to tyle, co oswa-
janie rzeczywistoœci, przyporz¹dko-
wywanie sobie pewnego miejsca w 
przestrzeni. Jednak rzeczywistoœæ cza-
sami „nie chce” zostaæ oswojona. Nie
chce siê przystosowaæ do naszych 
oczekiwañ, nie chce wygl¹daæ tak, 
jak my j¹ chcemy widzieæ. Po kilku 
próbach zadomowienia w nieprzyjaz-
nym nam œwiecie nastêpuje w koñcu
rozczarowanie. Od tego momentu 
cz³owiek przestaje poszukiwaæ swo-
jego miejsca na ziemi, zaczyna szukaæ 
idealnych miejsc, miejsc, które nale¿¹ 
do innych. Miejsc ju¿ oswojonych. 
Taki rodzaj bezdomnego cz³owieka 
mo¿emy nazwaæ wiecznym goœciem. 
Bo czy nie ³atwiej i wygodniej wejœæ 
do domu, ni¿ samemu go wybudo-
waæ? 
 Wchodz¹c do czyjegoœ domu, czy-
jejœ intymnej rzeczywistoœci, musimy 
zas³u¿yæ na akceptacjê. Nie od razu 
zostaniemy zaproszeni do sekretnych 
aspektów tego miejsca. Poœwiêcamy 
wiêc wiele czasu i energii, aby zdobyæ 
wystarczaj¹ce zaufanie gospodarzy. Ci 
zaœ wolno ods³aniaj¹ siê przed nami. 
Goœæ jest jak widz w teatrze. Próbuje 
wedrzeæ siê za kulisy ¿ycia, które przy-
sz³o mu obserwowaæ. Najpierw pod-
nosi siê kurtyna, nastêpnie aktorzy po-
zwalaj¹ mu poznaæ siebie, swoje nie-
teatralne twarze. Kolejne etapy wta-
jemniczenia, to ju¿ kulisy. Goœæ jednak 
chce dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej.
W pewnym momencie dochodzi do 
etapu, który jest niemo¿liwy do prze-
kroczenia. Gdyby go przekroczy³, prze-
sta³by byæ goœciem i musia³by siê za-
domowiæ. A tego goœæ nie chce – bê-
d¹c tyle czasu bezdomnym, taki rodzaj 
gry zacz¹³ akceptowaæ jako odpowia-
daj¹cy. Wiêc odchodzi w poszukiwa-
niu kolejnego domostwa, które móg³-
by odkryæ.
  Goœæ odwiedzaj¹c ró¿ne domy lubi 
czuæ siê zadomowiony, jednak nie chce

byæ zadomowiony. A im bardziej po-
dobne s¹ do siebie odwiedzane do-
mostwa, tym wiêksze zagro¿enie za-
domowienia, wiêc poszukuje coraz 
to nowych, odmiennych domowych 
kultur, w których móg³by na trochê 
zarzuciæ swoj¹ kotwicê. Staje siê wów-
czas w³óczêg¹, a nawet turyst¹. 
Jednak s¹ i tacy goœcie, którzy mimo 
wszystko w koñcu siê zadomowi¹, 
gdy¿ u podstaw natury goœcia tkwi 
potrzeba zadomowienia. Mog¹ odna-
leŸæ dom, który nawet wbrew ich woli 
zadomowi ich, sprawi, ¿e goœæ zapuœ-
ci korzenie. Taki dom ods³oni wszyst-
kie swe kulisy, sprawi, ¿e czas siê dla
goœcia zatrzyma, a domownicy oka¿¹ 
siê kimœ wiêcej, ni¿ gospodarzami.
  Innym rodzajem bezdomnoœci jest 
bezdomnoœæ cz³owieka podró¿uj¹ce-
go. Jak twierdzi Andrzej C. Leszczyñ-
ski, cz³owiek taki przyjmuje strategiê 
wiecznego wêdrowca (homo viator) i 
z w³asnego wolnego wyboru rezygnu-
je z posiadania domu. Homo viator 
staje siê równie¿ homo transgressivus 
– cz³owiekiem, który ca³y czas chce 
przekraczaæ obecny stan rzeczy. Wêd-
rowiec to ktoœ, dla kogo w³aœciwym
celem ¿ycia jest zmierzanie do celu, 
nieustaj¹ce bycie w drodze. Nie chodzi 
przy tym o takie wêdrowanie, podczas 
którego myœli siê o jakimœ docelowym
punkcie; nie jest o w ogóle wêdrowa-
nie „dok¹dœ”. Homo viator chce wêd-
rowaæ dla samego wêdrowania i na 
drogê tylko zwraca uwagê. To cz³o-
wiek, który ma wiele oczekiwañ od 
¿ycia i rzeczywistoœci. I te oczekiwa-
nia s¹ jego si³¹ napêdow¹, gdy¿ w³ó-
czêga ceni sobie nieprzewidywalnoœæ 
zdarzeñ, otwartoœæ sytuacyjn¹ i stan 
podniecaj¹cego oczekiwania. Dom 
jako mieszkanie, jest dla niego tylko i 
wy³¹cznie wiêzieniem. Cztery œciany 
go ograniczaj¹, a drzwi nie kojarz¹ 
mu siê z czymœ, co go odgradza od 
nieprzyjaznego œwiatem, lecz z wyj-
œciem na wolnoœæ i wieloma mo¿li-
woœciami do wykorzystania. Trzeba 
jednak zauwa¿yæ, ¿e w pewnym sen-
sie wêdrowiec ma dom. Gdy funkcjê 
domu wêdrowca pe³ni droga, któr¹ 
kroczy, ca³y œwiat jest jego domem.


