
   Druga osoba rodzi siê dla nas 
w chwili, gdy pojawi siê i o¿yje w na-
szej wyobraŸni odtwórczej, w pamiê-
ci. Mo¿na siê przecie¿ mijaæ nie pozo-
stawiaj¹c œladu, nie zapamiêtuj¹c siê. 
Wa¿ny jest realny kontakt; coœ, co 
sprawia, ¿e stajemy siê œwiadomi dru-
giego cz³owieka – moment poznania. 

Nosimy wiêc w sobie pe³no punktów, 
mapê takich uœwiadomieñ i olœnieñ. 
Zapis mówi¹cy o tym, kogo, kiedy i 
jak poznaliœmy. Wspomnienia – œlady 
obecnoœci innych w nas. Kawa³eczki 
ludzi, okruchy zdarzeñ, gesty i mimiki 
przypisane konkretnym osobom. Na-
sze cia³o zapamiêtuje, wybiera, wery-
fikujê to, co nas otacza. Oto nagle 
wydobywam z siebie jakiœ dŸwiêk, 
albo macham w okreœlony sposób 
rêk¹; jakaœ szufladka psychiczna ot-
wiera siê i przed oczyma pojawia siê 
wspomnienie o kimœ, komu podœwia-
domie przypisa³am ju¿ ten gest. Chwi-
la oszo³omienia zwi¹zanego z nag³ym 
pojawieniem siê obrazu z przesz³oœci. 
Przechowywane w œrodku obrazy prze-
bijaj¹ siê na nasz zewnêtrzny obraz. 
Przypatrujê siê mojej babci – mam 
jej oczy, moja mama równie¿ i mo¿e 
moje dzieci te¿ bêd¹ mia³y ten kawa-
³ek genetyczny z nich siê wywodz¹-
cy. Moja twarz to równie¿ uk³adanka 
powsta³a w wyniku jakiœ procesów, 
pe³na zapo¿yczeñ od przodków.  
   „Rysy rodowe ukazuj¹ to¿samoœæ 
silniejsz¹, bardziej ciekaw¹ ni¿ to¿sa-
moœæ osobista – tak¿e bardziej uspo-
kajaj¹c¹, gdy¿ myœl o pochodzeniu 
przynosi spokój, podczas gdy myœl o 
przysz³oœci wzburza nas i zatrwa¿a.” 
(Roland Barthes)

                          nr 200 - MAJ 2013   15

1. Pod powiek¹

    Ka¿dy nosi w sobie „ma³e samot-
noœci”. Roland Barthes takimi samot-
noœciami nazywa obrazy, prze¿ycia 
wa¿ne dla nas ze wzglêdu na ³adunek 
emocjonalny i si³ê oddzia³ywania na 
nasze ¿ycie. Zapewne ka¿dy z nas spo-
gl¹da³ kiedyœ w niebo z lêkiem, z za-
chwytem, albo z jak¹œ bezsilnoœci¹
wobec tego, czego nie da siê dotkn¹æ;
ka¿dy pod powiekami przechowuje 
czyjœ obraz, mniej lub bardziej roz-
myty; ka¿dy wierzy³ w jak¹œ bajkê, 
ba³ siê stuokiego potwora; i ka¿dy 
w jakiejœ chwili uœwiadamia sobie 
w³asne przemijanie.
  Oko – dla mnie symbol czegoœ nie-
kontrolowanego w nas samych, coœ 
w rodzaju obrazu wewnêtrznego ja, 
nieme porozumienie pomiêdzy jed-
nym, a drugim cz³owiekiem. Zag³ê-
biaj¹c siê w symbolikê oka najwiêcej 
informacji znaleŸæ mo¿na w dziale 
z zakresu religii, wierzeñ, bóstw. Mis-
tyczne legendy, korzeniami czêsto 
tkwi¹ce u zarania ludzkoœci, poruszaj¹ 
temat trzeciego oka, ukrytego narz¹du 
percepcji. W staro¿ytnym Egipcie do 
podstawowych przedmiotów kultu 
zaliczono tarczê s³oneczn¹ – oko 
Horusa, boga naczelnego unosz¹cego 
siê nad œwiatem pod postaci¹ soko³a. 
Wspó³czeœnie uwa¿any za wyraz wy¿-
szej œwiadomoœci œwiata, istotê spoza
rzeczywistoœci ludzi, która opiekujê 
siê ich poczynaniami. Hindusi sym-
bolikê t¹ ³¹czyli z postaci¹ Sziwy, tak 
jak Horus – bóstwa zwierzchniego. 
Trzecie oko jest wiêc dla mistyków at-
rybutem oœwiecenia, wyzbycia siê ma-
terialnoœci. Oko cz³owieka jako uk³ad
optyczny widzi w zasadzie wszystko,
co powinna zauwa¿yæ równie¿ inna 
osoba z tego samego miejsca. Jednak
ka¿dy z nas dostrzega inne rzeczy. 
Nieœwiadomoœæ dokonuje tu za nas
pewnej selekcji. Nasza percepcja zo-
staje poddana konfrontacji z tym, co 
mo¿emy sobie przypomnieæ œwiado-
mie. Wspomnienia uczestnicz¹ w bez-
ustannym procesie przemian, s¹ rucho-
me. Œwiat jest ruchem sam w sobie 
– ruch jest wiêc nie tylko w nas, ale 
i wszêdzie dooko³a; obrazy wiruj¹ 
w naszych g³owach, otaczaj¹ nas na 
ulicy i nie opuszczaj¹ nawet wtedy, 
gdy œpimy.

Patrzyć. Zobaczyć
DAGNY ZIELIÑSKA

2. Moje przeczucia

„Po co otwar³em oczy
Zalewa mnie œwiat kszta³tów i barw
fala za fal¹ 
kszta³t za kszta³tem
barwa za barw¹
wydany na ³up
jadowitych zieleni
zimnych b³êkitów
intensywnych ¿ó³tych s³oñc
jaskrawych czerwonych homarów
jestem nienasycony”.

(Tadeusz Ró¿ewicz)

   Prawda o cz³owieku kryje siê w 
szklistej masie jego oka. Cia³o mo¿e 
przybieraæ pozy i maski, ³atwiej mu 
zmyliæ rozmówcê, w koñcu cia³o 
umie doskonale graæ. Z oczyma trud-
niej, trudniej im oszukiwaæ, fa³sz jest
widoczniejszy, ju¿ lepiej je opuœciæ, 
albo umkn¹æ wzrokiem na sufit. 
I w³aœnie taka demaskatorska bez-
bronnoœæ oka, która mo¿e trwaæ tylko 
przez u³amek sekundy – zaintereso-
wa³a mnie. Pomyœla³am, ¿e w tych 
mgnieniach, u³amkach, zawiera siê coœ 
nieproporcjonalnie wielkiego i zna-
cz¹cego: wszystkie doœwiadczenia,
œwiadome i nieœwiadome, pochowane 
w nas obrazy i niewypowiedziane s³o-
wa. Szuka³am w sobie takich w³aœnie 
doœwiadczeñ, które sk³adaj¹ siê na 
jakiœ procent prawdy o mnie samej. 
Uwa¿niej te¿ przygl¹da³am siê moim
bliskim, podstêpnie czyhaj¹c na to 
„coœ”, co w nich mo¿e siê pojawiæ. 
Szybko zorientowa³am siê, ¿e prêdzej 
mogê dostrzec po¿¹dany obraz wtedy, 
gdy nie widzê, gdy wy³¹czê na chwilê 
wzrok. Patrz¹c, muszê na chwilê za-
trzymaæ obraz w œwiadomoœci; a za-
trzymany – zdaje siê byæ ju¿ innym, nie 
tym, którego siê szuka³o. Przedmioty 
same wpychaj¹ siê w kadr, a wszyst-
kie obrazy sprowadzaj¹ siê do jednego 
punktu – oka. Chaos. Szukanie w ten 
sposób wymyka siê spod kontroli i 
jeszcze mocniej podsyca niedosyt. 
 Tadeusz S³awek: „Spojrzenie jest da-
rem, o ile wy³amuje siê ze struktury 
œwiata, jêzyka i naszego organizmu ja-
ko pewnego rodzaju oczywistoœci [...] 
Powiedzmy nawet, i¿ jest to spojrze-
nie oka <chorego> , którego s³aboœæ 
nagle burzy dotychczasow¹ oczywis-
toœæ i ostroœæ wzroku. Rozchwianie, 
rozp³yniêcie siê konturów tak dobrze 
do tej pory znanych przedmiotów, na-
k³adanie siê na siebie s³ów pozornie
nieobcych pozwala na restytucjê spoj-
rzenia: najpierw dlatego, i¿ œwiat zmie-
nia swoj¹ orientacjê, przestaje nale¿eæ 
do perfekcyjnej, encyklopedycznej pa-
miêci, która pozwala nam nieomylnie 
odzyskaæ przedmioty i s³owa zawsze 
w tej samej, niezmiennej postaci.”

3. Szklane oko

  Gdy by³am ma³a, wydawa³o mi siê 
¿e telewizor to te¿ oko – takie oko, 
które w³aœciwie niewiadomo do kogo 
nale¿y. Szklane oko œwiata. Pamiêtam 
tak¹ sytuacjê: jest wieczór, w telewi-
zorze nadaj¹ koncert, ca³a orkiestra 
ustawiona w pó³kolu gra, pe³no ludzi, 
a ja chowam siê za fotelem i spraw-
dzam, czy ci ludzie mnie widz¹. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e musi byæ jakieœ 
nieniewidzialne po³¹czenie pomiêdzy 
tymi ludŸmi a ekranem. Coœ, co prze-
biega od nich do szklanej tafli naszego 
telewizora, a potem do mnie.
  Demokryt z Abdery pojmowa³ rze-
czywistoœæ jako zbiór niewidzialnych, 
niepodzielnych (gr. átomos) cz¹stek 
– atomów. Pisa³: „Atomy s¹ nieskoñ-
czone pod wzglêdem wielkoœci i iloœ-
ci, a poruszaj¹ siê we wszechœwiecie 
ruchem wirowym; w ten sposób po-
wstaj¹ wszystkie cia³a z³o¿one, jak 
ogieñ, woda, powietrze, ziemia. Atomy 
dziêki swej masywnoœci nie podlega-
j¹ jakiemukolwiek oddzia³ywaniu i s¹ 
niezmienne. S³oñce i ksiê¿yc sk³adaj¹ 
siê z atomów g³adkich i okr¹g³ych, po-

5. Zderzenie z chmur¹

   Trzymam w rêkach sterówki, pe³no 
linek które nie powinny siê popl¹taæ, 
na ich koñcu kawa³ek materia³u. Mam 
lecieæ, a patrzê w dó³. Patrz¹c w nie-
bo, nie umiem wytyczyæ sobie jeszcze 
trasy. Ch³opak obok ma chyba ten sam 

problem. Patrzymy na kijek ze wst¹¿-
k¹, mam cich¹ nadziejê, ¿e „dobry” 
wiatr nie przyjdzie. Jest. Znak do star-
tu. W kieszeni radio, nik³y gwarant ra-
tunku. Biegnê, ktoœ krzyczy coœ o ko-
lanach, szarpniêcie – i jestem w po-
wietrzu. Ju¿ wiem, ¿e niewiele tu ode
mnie zale¿y, przeszkody s¹ niewidzial-
ne, na podmuch reagujesz dopiero
wtedy, gdy ju¿ ciê znosi, g³os z radia 
wydaje siê dalszy ni¿ w rzeczywistoœ-
ci, patrzê tylko k¹tem oka, za bardzo 
siê bojê, by spuœciæ z oczu sterówki. 
L¹dowanie, radoœæ, ogl¹dam siê za sie-
bie, wielka p³achta opada na ziemiê.
Niedosyt. Chwila w powietrzu i po-
nownie d³ugi marsz z 20 kilowym 
glejtem pod górê. ¯ycie. 
  „Jest rzecz¹ wa¿n¹ ,byœmy mieli ja-
k¹œ tajemnicê i przeczucie czegoœ nie-
poznawalnego. Cz³owiek musi czuæ,
¿e ¿yje w œwiecie, który pod pewnym
wzglêdem jest tajemniczy, ¿e w œwie-
cie tym dziej¹ siê – i mog¹ byæ do-
œwiadczane – rzeczy, które nie docze-
kaj¹ siê wyjaœnienia, i to bynajmniej 
nie tylko takie rzeczy, które ogranicza-
j¹ siê do krêgu naszych oczekiwañ – to 
co nieoczekiwane i co nies³ychane, te¿ 
nale¿y do tego œwiata, tylko wtedy 
¿ycie jest pe³ne.” (Carl Gustav Jung)

dobnie jak dusza. Widzenie powstaje 
na skutek wpadania do oczu podobizn. 
Wszystko dzieje siê wskutek koniecz-
noœci, bo ruch wirowy jest przyczyn¹ 
wszelkiego powstawania rzeczy.” 
   Zasypiaj¹c – tak jak pewnie ka¿dy, 
w miarê nie zmêczony cz³owiek – pod 
powiekami przewijam film z minio-
nego dnia. Ukazuj¹ siê obrazy tego, co 
by³o i projekcje tego, co dopiero mo-
¿e siê wydarzyæ. W taki sposób w na-
szych prywatnych ekranach wyœwietliæ
mo¿emy wszystko, co tylko zaprag-
niemy. Czas nie biegnie tylko w jedn¹ 
stronê – ku przysz³oœci, lecz zawiera 
w sobie mo¿liwoœæ powrotu do dzie-
ciñstwa. 
  Carl Gustav Jung uwa¿a³, ¿e dzieci 
i dzieciñstwo ucz¹ nas nieskoñczonej 
pokory, i ¿e ¿ycie powinno budowaæ 
siê na tym w³aœnie gruncie. „Dzie-
ciñstwo to pole, na którym wyrasta 
ca³a przysz³oœæ i jednostki i kultury. 
Podró¿e w najodleglejszy zak¹tek s¹ 
równie¿ powrotem do dawno niewi-
dzianych stron, a spotkania z nieznajo-
mymi ludŸmi to przypomnienie tych, 
których ju¿ kiedyœ poznaliœmy.”  
 W³aœciwie ci¹gle poszukujemy pros-
toty. W tym co robimy, w rzeczach 
które tworzymy, prostota nas urzeka 
sw¹ „przezroczystoœci¹” i szczególn¹ 
„trafnoœci¹”. Cenimy szczeroœæ wypo-
wiedzi i prawdê dzieciêcego zaanga-
¿owania w to, co siê robi. Jest w tym 
widoczne pragnienie powrotu; potrze-
ba zaczerpniêcia wiedzy z kopalni, ja-
k¹ jest dzieciñstwo – czas, w którym
wszystko jest mo¿liwe. Kij jest mie-
czem, pokrywka od garnka tarcz¹ 
– wystarczy tylko wyobraziæ to so-
bie. Wspomnienia z wczesnych lat 
naszego ¿ycia charakteryzuj¹ siê du¿¹ 
si³¹. Czêsto wydaj¹ nam siê bardziej 
barwne, ni¿ te póŸniejsze; ich moc 
czêsto rzeczywiœcie jest wiêksza, 
nawet po wielu latach dalej potrafi¹ 
wzruszaæ i pobudzaæ do myœlenia, 
wyzwalania twórczej idei. Pamiêtam 
doskonale wra¿enie, ¿e ci ludzie ze 
sceny widocznej na ekranie – mia³em 
stuprocentow¹ pewnoœæ tego! – zer-
kaj¹ do pokoju, gdy tylko odwracam 
siê ty³em. Wspomnienia z czasem 
obrastaj¹ w nowe warstwy. Ulegaj¹ 
intensyfikacji – nabieraj¹ kolorów, 
staj¹ siê bujniejsze ni¿ w rzeczywis-
toœci, albo przeciwnie – blakn¹ tak, 
jak gdyby ktoœ nak³ada³ na nie kolejne 
kartki kalek. Wtedy obraz rozprasza 
siê, oddala, a z czasem ociera siê ju¿ 
o granicê snu. Tak jak u Demokryta 
– haczyki i wypustki atomów uwal-
niaj¹ siê od siebie, cia³o siê rozsypuje, 
obraz znika.

4. Uk³adanka

  Roland Barthes: „Ka¿dy jest zawsze 
tylko kopi¹ kopii, realnej lub psychicz-
nej (mogê tylko powiedzieæ, ¿e na pew-
nych zdjêciach mogê siebie znieœæ, na
innych nie, w zale¿noœci od tego, czy
znajdujê siebie podobnym do obrazu, 
jaki chcia³bym, aby by³ mn¹).”      


