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1. Pod powieką

  Każdy nosi w sobie „ma³e samotnoś-
ci”. Roland Barthes takimi samotnoœ-
ciami nazywa obrazy, przeżycia ważne
dla nas ze względu na ³adunek emo-
cjonalny i si³ę oddzia³ywania na nasze 
życie. Zapewne każdy z nas spogl¹dał
kiedyœ w niebo z lękiem, z zachwytem, 
albo z jak¹œ bezsilności¹ wobec tego, 
czego nie da się dotkn¹ć; każdy pod 
powiekami przechowuje czyjś obraz, 
mniej lub bardziej rozmyty; każdy 
wierzy³ w jak¹ś bajkę, ba³ się stuokie-
go potwora; i każdy w jakiejś chwili 
uœwiadamia sobie w³asne przemijanie.
  Oko – dla mnie symbol czegoś nie-
kontrolowanego w nas samych, coś 
w rodzaju obrazu wewnętrznego ja, 
nieme porozumienie pomiędzy jed-
nym, a drugim cz³owiekiem. Zag³ę-
biaj¹c się w symbolikę oka najwięcej 
informacji znaleźć można w dziale 
z zakresu religii, wierzeń, bóstw. Mi-
styczne legendy, korzeniami często 
tkwi¹ce u zarania ludzkości, poruszaj¹ 
temat trzeciego oka, ukrytego narz¹du 
percepcji. W starożytnym Egipcie do 
podstawowych przedmiotów kultu za-
liczono tarczę s³oneczn¹ – oko Horusa, 
boga naczelnego unosz¹cego się nad 
œwiatem pod postaci¹ soko³a. Wspó³-
cześnie uważany za wyraz wyższej 
świadomości świata, istotę spoza rze-
rzeczywistości ludzi, która opiekuje się 
ich poczynaniami. Hindusi symboli-
kę tę ³¹czyli z postaci¹ Sziwy, tak jak 
Horus – bóstwa zwierzchniego. Trze-
cie oko jest więc dla mistyków atry-
butem oświecenia, wyzbycia się ma-
terialności. Oko cz³owieka jako uk³ad 
optyczny widzi w zasadzie wszystko, 
co powinna zauważyć równie¿ inna 
osoba z tego samego miejsca. Jednak
każdy z nas dostrzega inne rzeczy. 
Nieświadomość dokonuje tu za nas 
pewnej selekcji. Nasza percepcja zo-
staje poddana konfrontacji z tym, co 
możemy sobie przypomnieć świado-
mie. Wspomnienia uczestnicz¹ w bez-
ustannym procesie przemian, s¹ ru-
chome. Świat jest ruchem sam w so-
bie – ruch jest więc nie tylko w nas, 
ale i wszędzie dooko³a; obrazy wiruj¹ 
w naszych g³owach, otaczaj¹ nas na 
ulicy i nie opuszczaj¹ nawet wtedy, 
gdy śpimy.

2. Moje przeczucia

Po co otwarłem oczy
Zalewa mnie świat kształtów i barw
fala za falą
kształt za kształtem
barwa za barwą
wydany na łup
jadowitych zieleni
zimnych błękitów
intensywnych żółtych słońc
jaskrawych czerwonych homarów
jestem nienasycony.

(Tadeusz Różewicz)

 Prawda o cz³owieku kryje się w szkli- 
stej masie jego oka. Cia³o może przy-
bierać pozy i maski, ³atwiej mu zmylić 
rozmówcę, w końcu cia³o umie do-
skonale grać. Z oczyma jest trudniej,
trudniej im oszukiwaæ, fa³sz jest wi-
doczniejszy, już lepiej je opuścić, albo
umkn¹ć wzrokiem na sufit. I w³aśnie 
taka demaskatorska bezbronnoœæ oka, 
która może trwać tylko przez u³amek 
sekundy – zainteresowa³a mnie. Po-
myśla³am, że w tych mgnieniach, u-
³amkach, zawiera się coś niepropor-
cjonalnie wielkiego i znacz¹cego:
wszystkie doświadczenia, świadome i 
nieświadome, pochowane w nas obra-
zy i niewypowiedziane s³owa. Szuka-
³am w sobie takich w³aśnie doświad-
czeń, które sk³adaj¹ się na jakiœ pro-
cent prawdy o mnie samej. Uważniej 
też przygl¹da³am się moim bliskim, 
podstępnie czyhaj¹c na to „coś”, co w 
nich może się pojawić. Szybko zorien-
towa³am się, że prędzej mogę dostrzec 
poż¹dany obraz wtedy, gdy nie widzę, 
gdy wy³¹czę na chwilę wzrok. Patrz¹c, 
muszę na chwilę zatrzymać obraz w 
świadomości; a zatrzymany – zdaje 
się być już innym, nie tym, którego się 
szuka³o. Przedmioty same wpychaj¹ 
się w kadr, a wszystkie obrazy spro-
wadzaj¹ się do jednego punktu – oka. 
Chaos. Szukanie w ten sposób wymy-
ka się spod kontroli i jeszcze mocniej 
podsyca niedosyt. 
 Tadeusz S³awek: „Spojrzenie jest da-
rem, o ile wy³amuje się ze struktury 
świata, języka i naszego organizmu ja-
ko pewnego rodzaju oczywistości [...] 
Powiedzmy nawet, iż jest to spojrze-
nie oka <chorego> , którego s³abość 
nagle burzy dotychczasow¹ oczywi-
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stoœæ i ostrość wzroku. Rozchwianie, 
rozp³ynięcie się konturów tak dobrze 
do tej pory znanych przedmiotów, na-
k³adanie się na siebie s³ów pozornie
nieobcych pozwala na restytucję spoj-
rzenia: najpierw dlatego, iż świat zmie-
nia swoj¹ orientację, przestaje należeć 
do perfekcyjnej, encyklopedycznej pa-
mięci, która pozwala nam nieomylnie 
odzyskać przedmioty i s³owa zawsze 
w tej samej, niezmiennej postaci.”

3. Szklane oko

  Gdy by³am ma³a, wydawa³o mi się 
że telewizor to też oko – takie oko, 
które w³aściwie niewiadomo do kogo 
należy. Szklane oko świata. Pamiętam 
tak¹ sytuację: jest wieczór, w telewi-
zorze nadaj¹ koncert, ca³a orkiestra u-
stawiona w pó³kolu gra, pe³no ludzi, 
a ja chowam się za fotelem i spraw-
dzam, czy ci ludzie mnie widz¹. Wy-
dawa³o mi się, że musi być jakieś nie-
widzialne po³¹czenie pomiędzy tymi 
ludźmi a ekranem. Coś, co przebiega 
od nich do szklanej tafli naszego tele-
wizora, a potem do mnie.
  Demokryt z Abdery pojmowa³ rze-
czywistość jako zbiór niewidzialnych, 
niepodzielnych (gr. átomos) cz¹stek 
– atomów. Pisa³: „Atomy s¹ nieskoń-
czone pod względem wielkości i iloœ-
ci, a poruszaj¹ się we wszechświecie 
ruchem wirowym; w ten sposób po-
wstaj¹ wszystkie cia³a z³ożone, jak 
ogień, woda, powietrze, ziemia. Atomy 
dzięki swej masywności nie podlegaj¹ 
jakiemukolwiek oddzia³ywaniu i s¹ 
niezmienne. S³ońce i księżyc sk³adaj¹ 
się z atomów g³adkich i okr¹g³ych, po-
dobnie jak dusza. Widzenie powstaje 
na skutek wpadania do oczu podobizn. 
Wszystko dzieje się wskutek koniecz-
noœci, bo ruch wirowy jest przyczyn¹ 
wszelkiego powstawania rzeczy.” 
   Zasypiaj¹c – tak jak pewnie każdy, 
w miarę nie zmęczony cz³owiek – pod 
powiekami przewijam film z minio-
nego dnia. Ukazuj¹ się obrazy tego, co 
by³o i projekcje tego, co dopiero mo-
że się wydarzyć. W taki sposób w na-
szych prywatnych ekranach wyświet-
lić możemy wszystko, co tylko zaprag-
niemy. Czas nie biegnie tylko w jedną
stronę – ku przysz³ości, lecz zawiera 
w sobie możliwość powrotu do dzie-
ciństwa. 

  Carl Gustav Jung uważa³, że dzieci 
i dzieciństwo ucz¹ nas nieskończonej 
pokory, i że życie powinno budować 
siê na tym w³aśnie gruncie. „Dzieciń-
stwo to pole, na którym wyrasta cała
przysz³ość i jednostki i kultury. Podró-
że w najodleglejszy zak¹tek s¹ rów-
nież powrotem do dawno niewidzia-
nych stron, a spotkania z nieznajomy-
mi ludźmi to przypomnienie tych, któ-
rych już kiedyś poznaliśmy.”  
  Właściwie ci¹gle poszukujemy pro-
stoty. W tym co robimy, w rzeczach 
które tworzymy, prostota nas urzeka 
sw¹ „przezroczystości¹” i szczególn¹ 
„trafności¹”. Cenimy szczerość wypo-
wiedzi i prawdę dziecięcego zaanga-
żowania w to, co się robi. Jest w tym 
widoczne pragnienie powrotu; potrze-
ba zaczerpnięcia wiedzy z kopalni, ja-
k¹ jest dzieciństwo – czas, w którym
wszystko jest możliwe. Kij jest mie-
czem, pokrywka od garnka tarcz¹ –
wystarczy tylko wyobrazić to sobie.
Wspomnienia z wczesnych lat nasze-
go życia charakteryzuj¹ się duż¹ si³¹. 
Często wydaj¹ nam się bardziej barw-
ne, niż te późniejsze; ich moc często 
rzeczywiście jest większa, nawet po 
wielu latach dalej potrafi¹ wzruszaæ 
i pobudzać do myślenia, wyzwalania 
twórczej idei. Pamiętam doskonale 
wrażenie, że ci ludzie ze sceny widocz-
nej na ekranie – mia³am stuprocento-
w¹ pewność tego! – zerkaj¹ do poko-
ju, gdy tylko odwracam się ty³em. 
Wspomnienia z czasem obrastaj¹ w 
nowe warstwy. Ulegaj¹ intensyfikacji 
– nabieraj¹ kolorów, staj¹ się bujniej-
sze niż w rzeczywistoœci, albo prze-
ciwnie – blakn¹ tak, jak gdyby ktoś 
nak³ada³ na nie kolejne kartki kalek. 
Wtedy obraz rozprasza siê, oddala, a 
z czasem ociera się już o granicę snu. 
Tak jak u Demokryta – haczyki i wy-
pustki atomów uwalniaj¹ się od siebie, 
cia³o się rozsypuje, obraz znika.

4. Układanka

  Roland Barthes: „Każdy jest zawsze 
tylko kopi¹ kopii, realnej lub psychicz-
nej (mogę tylko powiedzieæ, że na pe-
wnych zdjęciach mogę siebie znieść, 
na innych nie, w zależności od tego, 
czy znajduję siebie podobnym do ob-
razu, jaki chcia³bym, aby by³ mn¹).”      
 Druga osoba rodzi się dla nas w chwi-
li, gdy pojawi się i ożyje w naszej wy-
obraźni odtwórczej, w pamięci. Można 
się przecież mijać nie pozostawiaj¹c 
śladu, nie zapamiętuj¹c się. Ważny jest 
realny kontakt; coś, co sprawia, że sta-
jemy się świadomi drugiego cz³owie-
ka – moment poznania. Nosimy więc 
w sobie pe³no punktów, mapę takich 
uświadomień i olśnień. Zapis mówi¹cy
o tym, kogo, kiedy i jak poznaliœmy.
Wspomnienia – ślady obecności in-
nych w nas. Kawa³eczki ludzi, okru-
chy zdarzeń, gesty i mimiki przypisa-
ne konkretnym osobom. Nasze cia³o 
zapamiętuje, wybiera, weryfikuje to,
co nas otacza. Oto nagle wydobywam
z siebie jakiś dźwięk, albo macham w 
określony sposób ręk¹; jakaś szuflad-
ka psychiczna otwiera się i przed oczy-
ma pojawia się wspomnienie o kimś, 

komu podświadomie przypisa³am już 
ten gest. Chwila oszo³omienia związa-
nego z nag³ym pojawieniem się obra-
zu z przesz³ości. Przechowywane w 
środku obrazy przebijaj¹ się na nasz 
zewnętrzny obraz. Przypatruję się mo-
jej babci – mam jej oczy, moja mama 
również i może moje dzieci też będ¹ 
mia³y ten kawa³ek genetyczny z nich 
się wywodz¹cy. Moja twarz to rów-
nież uk³adanka powsta³a w wyniku ja-
kichś procesów, pe³na zapożyczeń od 
przodków.  
   „Rysy rodowe ukazuj¹ tożsamość 
silniejsz¹, bardziej ciekaw¹ niż tożsa-
mość osobista – także bardziej uspo-
kajaj¹c¹, gdyż myśl o pochodzeniu 
przynosi spokój, podczas gdy myśl o 
przysz³ości wzburza nas i zatrważa.” 
(Roland Barthes)

5. Zderzenie z chmurą

  Trzymam w rękach sterówki, pe³no 
linek które nie powinny się popl¹tać, 
na ich końcu kawa³ek materia³u. 
  Mam lecieć, a patrzę w dó³. Patrz¹c 
w niebo, nie umiem wytyczyć sobie 
jeszcze trasy. Ch³opak obok ma chyba
ten sam problem. Patrzymy na kijek 
ze wst¹żk¹, mam cich¹ nadzieję, że
dobry wiatr nie przyjdzie. Jest. Znak 
do startu. W kieszeni radio, nik³y gwa-
rant ratunku. Biegnę, ktoś krzyczy coś 
o kolanach, szarpnięcie – i jestem w
powietrzu. Już wiem, że niewiele tu 
ode mnie zależy, przeszkody s¹ nie-
widzialne, na podmuch reagujesz do-
piero wtedy, gdy już cię znosi, g³os 
z radia wydaje się dalszy niż w rze-
czywistości, patrzę tylko k¹tem oka, 
za bardzo się boję, by spuścić z oczu 
sterówki. L¹dowanie, radość, ogl¹dam 
się za siebie, wielka p³achta opada na 
ziemię. Niedosyt. Chwila w powietrzu 
i ponownie d³ugi marsz z 20 kilowym 
glejtem pod górę. ̄ ycie. 
  „Jest rzecz¹ ważn¹, byśmy mieli ja-
k¹ś tajemnicę i przeczucie czegoś nie-
poznawalnego. Cz³owiek musi czuć,
że żyje w świecie, który pod pewnym
względem jest tajemniczy, że w świe-
cie tym dziej¹ się – i mog¹ być do-
świadczane – rzeczy, które nie docze-
kaj¹ się wyjaśnienia, i to bynajmniej 
nie tylko takie rzeczy, które ogranicza-
j¹ się do kręgu naszych oczekiwań – 
to co nieoczekiwane i co nies³ychane, 
też należy do tego świata, tylko wtedy 
życie jest pe³ne.” (Carl Gustav Jung)


