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O wartości podróżowania Podróż do wnętrza siebie
ANDRZEJ JAR
„ – Gdzie lecim?
– My na Szczecin, a panie na Radom same pojadą.
– A ja do Ameryki.
– Paść byki?
– I łapać króliki.
– Na wnyki.”
Edward Stachura, Się (motto rozdziału Nocne popołudnie, zaczynającego
się zdaniem – Idź na bekjard, wyrzuć garnek)
No więc tak. Są rzeczy, które w masowym – niekoniecznie swoim, a wpojonym, społecznie nakazanym, w imię
ogółu przyswojonym – przekonaniu
mają wartość jednoznacznie dodatnią.
Na przykład piękna jest w takim masowym przekonaniu pogoda, gdy niebo lazurowe, bez jednej chmurki, z którego słońce praży. Taka pogoda w powszechnym przekonaniu jest piękna,
nawet jeśli ktoś – jak dajmy na to ja
– woli dzień pochmurny, z przelotnym, odświeżającym deszczem i temperaturę plus-minus dwadzieścia stopni albo trochę mniej. Nie mówiąc już
o tym, że Meursault z powodu lazurowego nieba i słonecznego żaru zabił
Araba. Jednak, żeby nie narażać się
na oskarżenie o społeczną nienormalność, trzeba uznawać, że taka pieprzona pogoda jest piękna.

ten ktoś był na wystawie modernistów
w naszej miejscowej Galerii Sztuki.
Jest jeszcze piękno krajobrazu, a krajobraz nie może być kiczem. Tadeusz
Pawłowski (Pojęcia i metody współczesnej humanistyki): „Nie stanowią
[…] kiczu w naturze miejsca, których
odwiedzanie turystyka masowa przekształca w «pseudowydarzenia». Cecha kiczowatości przysługuje tu raczej
przeżyciom czy postawom turystów.”
„Ganges nie podobał mi się. Moim
zdaniem, tej rzece czegoś brak…” –
donosi w Powieści teatralnej M. Bułhakowa przebywający w Indiach Arystarch Płatonowicz.
To samo – a więc kiczowatość przeżyć i postaw turystów – odnosi się do
tego, co powiedziałem wyżej o sztuce.
Wycieczka, podróż mają to do sie-

Za rzecz pozytywną uważa się też,
między innymi jeszcze rzeczami, podróże. – Podróże kształcą – powiada
się bez zastanowienia, co konkretnie
ma to znaczyć. Tak samo jak, będąc
Polakiem, powtarza się, że Chopin jest
wielki, bez potrzeby słuchania jego
utworów. W czym niby kształci nas
zrobienie sobie zdjęcia na Placu Świętego Piotra albo na Montmartrze? Nie
od dziś uznaje się, że turystyka masowa – wycieczki do turystycznych
must-see atrakcji – wpisuje się w pojęcie kiczu. Kiczem na pewno jest umieszczone na Facebooku zdjęcie ze
sobą w roli głównej, zrobione na Placu
Świętego Piotra, na Montmartrze albo
pod piramidami. Jest takie zdjęcie tym
samym, co wydrapany scyzorykiem
na piramidzie przekaz „Józek tu był”,
albo „Jagiellonia górą!”.
No tak – zabytki, sztuka przez duże
S… Ilekroć słyszę od powracającego
z podróży do Polski rodaka z Vancouver, w wieku zbliżonym do mojego,
pełną zachwytu wiadomość, że był on
w Muzeum Narodowym (w którymś
z Muzeów Narodowych) myślę sobie,
że jeśli ktoś, kto żył w Polsce sporo lat
i nie zdążył przed jej opuszczeniem
wybrać się do muzeum, to jest on/ona
dowodem na to, że dla niektórych emigracja była warunkiem koniecznym do
rozbudzenia w nich miłości do sztuki.
Ktoś inny zachwyca się Luwrem…
A mi odzywa się w głowie pytanie, czy

bie, że nakładają wręcz na turystyczne masy obowiązek zachwycania się
odwiedzanymi miejscami. Coś jak
Mamoniowa w Rejsie, która podczas
wycieczki statkiem po Wiśle powtarza, że „tu jest cudownie”. (Można by
podejrzewać, iż chodzi tu o to, że jeśli
się zapłaciło… Ale chyba dużo więcej
idzie o bycie osobą kulturalną.)
Jest też pytanie o sens podróży w czasach globalnej amerykanizacji kultury.
Może ewentualnie do Korei Północnej
albo jakiegoś innego kraju bez trójpodziału władzy. Podczas niedawnego
pobytu w Azji (więcej o tym na str. 21)
słyszałem niejednokrotnie: - Jaka tam
Azja, to przecież bez reszty Zachód.
Poza tym, dla kogoś mieszkającego
w kraju wielokulturowym, jak Kada, egzotyka dalekich miejsc uległa
znacznemu zawężeniu.
Podoba mi się zakończenie tekstu na
pierwszej stronie, że „Czasami przychodzi […] 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.”
Myślę, że tylko w ten sposób rozumieć można powiedzenie, że podróże
kształcą. Najważniejsze w podróży jest
bycie w drodze, spotkania na drodze
z nieznajomymi, przeżywanie drogi.
Dlatego też, aby to osiagnąć, najlepiej podróżować w pojedynkę.

