PAUL ELUARD
LINIA TWOICH OCZU…
Linia twoich oczu obiega moje serce,
Obrót tańca i czułości,
Aureola czasu, nocna kołyska bezpieczna;
I jeśli już nie wiem, co dawniej przeżyłem,
To dlatego, że twoje oczy nie patrzyły na mnie zawsze.
Liście dnia i piana rosy,
Różany kwiat wiatru, pachnące uśmiechy,
Skrzydła kładące światło na ziemi,
Statki ładowane niebem i morzem,
Poławiacze odgłosów i źródła kolorów.
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O sensie podróżowania…

Zapachy rozkwitłe z wylęgu jutrzenek
Składanych zawsze na słomie gwiazd,
Jak dzień zależy od niewinności,
Tak świat zależy od twoich czystych oczu Krew moja cała płynie w twych spojrzeniach.
(tłum. Adam Ważyk)

EWA ZIELIŃSKA
Podróże zawsze były inspiracją.
Miały różny charakter, cele i znaczenie. Pamiętam z dzieciństwa tę reakcję bliskich gdy ktoś wracał z podróży, zwłaszcza długiej i wszyscy oczekiwali, że im o tej podróży opowie co
widział, co słyszał, czego się nauczył,
bo przecież podróże kształcą... Podróż
może być pojmowana różnie – jako
metafora życia ludzkiego, wycieczka
odkrywcza, dotarcie do celu. Gdy
pomyślę o sensie ludzkich podróży
z miejsca do miejsca, nasuwa mi się
cytat z jednej z książek Beaty Pawlikowskiej: „Podróż jest stanem stopniowego uwalniania duszy. Rozpoczyna się oddaleniem od miejsca, gdzie
codzienność wymaga kontrolowania
myśli, racjonalnego podejmowania
decyzji, przewidywania konsekwencji
i używania odpowiednich słów”.
Dla mnie zawsze najważniejszy był
sam aspekt podróżowania – fakt oddalania się od miejsca, w którym
mieszkam. Oddalania się także w sensie emocjonalnym. Zawsze po każdej
burzy uczuciowej odczuwałam potrzebę wyjechania gdzieś dalej, by pobyć sama ze sobą. Odległość pomagała mi nabrać dystansu, spojrzeć na
sprawę z boku, przemyśleć jeszcze
raz, uspokoić się i dokonać właściwej
decyzji. Doznać w pewnym sensie olśnienia w jakiejś kwestii i nagle zrozumieć coś, co mnie trapiło od dawna.
To olśnienie wydaje się być niezwykle interesującym zjawiskiem, a że jestem regularnym pasażerem różnych
form komunikacji miejskiej często
mam możliwość doświadczyć tego
uczucia. Zdarza mi się to najczęściej
w drodze do pracy, podczas słuchania
muzyki, a nawet podglądania innych
ludzi, czy też bezcelowego patrzenia
w okno autobusu, pociągu, tramwaju.
Zmiany krajobrazu za oknem oraz odgłosy wydawane przez pojazdy wywołują pewnego rodzaju trans, który
w pewnym sensie otwiera drogę do
podświadomości, gdzieś gdzie przestajemy kontrolować swoje myśli – one
przychodzą same nie wiadomo skąd.

fot. „Aha!”
Uważam, że ta codzienna podróż do
pracy, szkoły, choć może być krótsza,
ma bardzo głęboki sens. Jest to czas,
który wykorzystujemy nie skupiając
się na prowadzeniu pojazdu, ale możemy go wykorzystać na różną formę
relaksu i refleksji. Dla mnie podróże
do różnych miejsc są głównie podróżami w głąb siebie, dlatego bardzo inspirują mnie słowa Edwarda Stachury: „Przed wszystkimi podróżami: w
Bieszczady, na Jukatan, do Patagonii,
dookoła świata, na biegun północny,
południowy, na Księżyc, na Marsa, na
Wenus, dokądkolwiek, przed wszystkimi tymi podróżami – jest jedna praw-

dziwa podróż i absolutna: w głąb siebie.”
Ludzie często mawiają, że ich wyprawy, wycieczki nie dają im poczucia prawdziwej podróży. Często narzekają, ze we współczesnym świecie
zagubił się sens podróżowania jako
wyprawy w głąb siebie. A to dlatego,
że obecne środki transportu nie dają
człowiekowi możliwości zapadnięcia
w trans, bo wszystko dzieje się za szybko – wsiadasz w samochód pod swoim domem, docierasz do miejsca i wysiadasz w docelowym miejscu. Tempo życia i styl podróży, który obieramy, sprawia, że nie ma czasu na po-

dróż w wewnątrz siebie – w autobusie
można obejrzeć sobie film, w radiu
samochodowym gra ciągle taka sama
muzyka, na promie, choćby płynął
tylko 45 minut, są automaty hazardowe. Wszystko po to, by podróżujący
podróżą się nie nudził. Codziennie
zauważam, że ludzie w podróży „zabijają czas”. Znajomi zawsze mi się
dziwią: „Jak ty znosisz tak długie
codzienne dojazdy do pracy, nie męczy cię to? Nie masz poczucia straty
czasu?” Podróż stała się tym nieuniknionym czasem pomiędzy tu a tam,
czymś, co trzeba przeczekać, znieść,
spędzić jakoś, żeby można było cie-

szyć się miejscem, które jest właściwym celem. W podróżowaniu nie ma
już miejsca ani czasu na refleksję.
Każdy ma inną motywację do tego,
by wyjeżdżać w świat. Każdy też musi podróżować każdego dnia do szkoły
i pracy. Ostatecznie, każdy podróżuje w określonym celu. Czasami przychodzi jednak taka chwila, kiedy chce
się wyruszyć tylko po to, żeby być
w drodze. Zwiedzanie, poznawanie
i cieszenie się miejscem, mimo że są
ściśle związane z podróżą, schodzą
wówczas na dalszy plan.
Ewa Zielińska
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Filmy na kasetach wideo i DVD, kosmetyki, zio³a, kawa, słodycze
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PACZKI DO WSZYSTKICH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
EKSPRESOWY PRZEKAZ PIENIÊDZY

Godziny otwarcia: środa i czwartek od 10.00 do 17.00, pi¹tek i sobota od 10.00 do 15.00
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