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Spostrzeg³em w¹sk¹ ścieżkę prowadz¹c¹ między kwiatami na chodnik.
Myśla³em, że wejdę do hali albo zaczepię przed ni¹ kogoś, kto normalnie
wygl¹da i niezbyt się spieszy, ale po
drugiej stronie ulicy zauważy³em bar.
Zwyczajny, typowy bar, który żyje
przede wszystkim rano, kiedy odwiedzaj¹ go przekupki i konwojenci, żeby
wzmocnić się kieliszkiem wódki. Tak,
pomyśla³em, w barze ludzie s¹ z pewności¹ bardziej przyjacielscy. Może
znajdę kogoś, kto pokaże mi drogę.
I wszed³em do baru.
Czas p³yn¹³ szybko. Zbliża³a się ósma.
By³oby o wiele lepiej wrócić do domu i pojechać dobrze znan¹ drog¹.
Bóg jeden wie, ilu jeszcze szaleńców
spotkam dzisiaj rano, a w czasie w³óczęgi po zau³kach ca³kiem straci³em
orientację i już zupe³nie nie wiem, gdzie
szukać tego przeklętego dworca.
Mimo woli spojrza³em ku wylotowi
ulicy. Zaraz oszaleję! Dwaj staruszkowie i sekretarka zbliżali się do mnie,
a w międzyczasie do³¹czy³y do nich
widziane przeze mnie niedawno dwie
kobiety z koszykami. Czego oni chc¹?
Kiedy ka³duniasty zauważy³, że idę
do baru, wściekle pogrozi³ mi pięści¹.
Odleg³ość między nami wynosi³a przynajmniej trzydzieści metrów, ale mimo silnego ha³asu na ulicy wyraźnie
rozumia³em, co do mnie wykrzykuje:
– Łobuz! Nie wystarczy³o nocne pijaństwo? Chcesz dalej chlać?!
Przestraszy³em się. Jeżeli wpadn¹
do baru, napuszcz¹ na mnie gości, tak
że w końcu zat³uk¹ mnie na śmierć.
Zawróci³em nagle do hali. Może uda
mi się ukryć w t³umie. Pobieg³em przez
rabatę ścieżk¹, która dochodzi³a aż do
drzwi. Na jej końcu dwie stare baby
zast¹pi³y mi drogę. Musia³em przecisn¹ć się miedzy nimi.
– Przepraszam panie, spieszę się!
– Zobacz chama, pchn¹³ mnie na ziemię! – krzyknę³a jedna z nich.
Mój Boże! Z drugiej strony nadbiegali po trawie starszy referent, cyklista,
sekretarka i kobiety z koszykami. Jeśli
nie uda mi się znikn¹ć w t³umie, zaraz
będę mia³ k³opoty. Ale, mój Boże, dlaczego? Dlaczego?
Rozpychaj¹c ludzi przy drzwiach torowalem sobie drogę. Wszyscy dooko³a krzyczeli na mnie. By³em już wewn¹trz. Gwa³townie skręci³em w prawo i pobieg³em korytarzem, po którego obu stronach pracowali sprzedawcy. Przy okazji niechc¹cy potr¹ci³em
wysokiego, zwalistego mężczyznę.
– Czemu nie patrzysz przed siebie,
bydlaku? – warkn¹³ i wielkim ³apskiem chwyci³ mnie za ramię. Poczu³em md³y zapach potu, a kiedy spojrza³em mu w twarz, zobaczy³em, że
jest pijany.
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Podróże – zawsze duże!
CLAUDIA SŁOWIK
„Podróżowanie jest brutalne. Zmusza cię do ufania obcym i porzucenia wszelkiego co znane i komfortowe. Jesteś cały czas wybity z równowagi. Nic nie należy do ciebie poza najważniejszym – powietrzem, snem, marzeniami, morzem
i niebem.”
Cesare Pavese
– Proszę mnie zostawić. Nie widzi
pan, że się spieszę?
– O skubaniec! Z³ości się! – powiedzia³ wielkolud. – Po co ten pośpiech?
Dok¹d tak biegniesz, przyjacielu?
Gwizdn¹³eś coś? – i drug¹ ręk¹ wykręci³ mi nos.
Co jeszcze będę musia³ dzisiaj znieść?
Rozejrza³em się, jakby szukaj¹c woko³o pomocy. No tak, koniec ze mną!
Niedaleko drzwi zobaczy³em starszego referenta z ca³ym towarzystwem.
Wszyscy krzyczeli do mnie i mieli
twarze czerwone z wściekłości. Tłum,
który nic o mnie nie wiedział, dołączył
do nich i zacz¹³ się groźnie zacieśniać.
– Czy ten cham coś ukrad³? – wykrzykiwa³ wielkolud.
Ściska³ mi już także drugie ramię.
Nie mog³em się nawet ruszyć. Ow³adnę³a mn¹ wściek³ość i panika. Szaleństwo ogarnę³o mózg. Ponieważ nie
mog³em nawet ruszyć ręk¹, żeby się
oswobodzić, z ca³ej si³y kopn¹³em olbrzyma w kolano. Wrzasn¹³ z bólu i
puści³ nagle moj¹ praw¹ rękę. Zobaczy³em jeszcze wielk¹ pięść zbliżaj¹c¹ się do mojej twarzy, potem zapanowa³a ciemność i cisza.
Mówi¹, że za kilka dni będę móg³
wrócić do domu. No tak. Powtarzaj¹
mi to już od dość dawna. W pierwszych tygodniach liczy³em dni, ale
odk¹d pogoda zrobi³a się jesienna i
deszczowa, czuję się w tym spokojnym otoczeniu ca³kiem dobrze. Każdego popo³udnia k³adę się na zadaszonej werandzie i s³ucham, jak szumi deszcz. Mi³y, miarowy, jesienny
deszcz.
Uprzejmy m³odzieniec o surowym
wygl¹dzie mówi zwykle, że jestem już
ca³kiem spokojny, że moje zmęczenie
minę³o. Ja też czuję spokój, ale dlaczego mówi o zmęczeniu? Nigdy nie by³em zmęczony. Raczej zamęczony.
W hali potraktowano mnie dość brutalnie. Nawet kopano, kiedy straci³em
przytomność i upad³em na ziemię. Tak
mię. Tak opowiada m³odzieniec o surowym wyrazie twarzy. Gdy pozwolili mi wreszcie wstać z ³óżka, w pierwszych dniach dużo siadywa³em z tym
m³odym cz³owiekiem w ogrodzie.

Bardzo go lubię. Ma cichy, aktorski
g³os, przyjemnie go s³uchać, uspokaja
jak letni prysznic. Pocz¹tkowo to, co
powiada³, zaskoczy³o mnie, ale teraz
już mu wierzę.
W tej dzielnicy, w której zgubi³em
drogę, podobno nie ma dworca. Powiedzia³em mu, że gdybym móg³
spróbować, pojecha³bym dobrze znan¹ drog¹ i dworzec bym znalaz³.
Pokaza³ mi plan. W tej dzielnicy s¹
tylko domy mieszkalne. Owszem, jest
kilka placyków, ale nigdzie nie ma
ani kolei ani dworca.
Podejrzewa³em, że plan jest fa³szywy. Kiedy nikt mnie nie widzia³, w tajemnicy obejrza³em ok³adkę. By³o tam
napisane, że plan wydano w czterech
tysi¹cach egzemplarzy. Nie, z pewności¹ nie robiono by tak wielkiego fałszerstwa z powodu mojego wypadku.
Ale w takim razie, dlaczego tak dok³adnie pamiętam ten przeklęty dworzec? Nawet teraz czuję, że gdybym
móg³ zacz¹ć od pocz¹tku, pojecha³bym dobrze znan¹ drog¹ i dworzec
bym znalaz³.
Już w ogóle nie wiem, co jest prawd¹. Czy ja sam jestem prawdziwy?
Albo czy świat jest prawdziwy? Jeśli
nie jest tak, jak pamiętam, dlaczego
pamiętam tak jasno i dok³adnie?
Czasami miewam szalone myśli. Czy
się zmieni³em? Nie. Jednak kiedy spogl¹dam na swoje ręce, wydaj¹ mi się
jakby obce. Czasami czuję dziwne bóle i zawroty g³owy, które przedtem
nigdy mi się nie zdarza³y. Wprawdzie
bóle i zawroty g³owy nie s¹ tak silne...
Móg³bym je ³atwo wytrzymać. Ale ta
fa³szywa pamięć... Możliwe, że kiedy
się zmieni³em, w moim mózgu pozosta³y strzępki pamięci kogoś innego.
Nieważne. To mnie nie obchodzi.
W końcu z pewności¹ przyjdzie dzień,
kiedy pozwol¹ mi wrócić do domu.
Do tego czasu będę spokojnie s³ucha³
szumi¹cego deszczu.
Bardzo lubię oczekiwanie na odjazd.
Dlatego chętnie przychodzę na dworzec wcześniej, znajduję wygodne
miejsce w poci¹gu i s³ucham gwaru
podróżnych. Brzmi on dla mnie jak
rozmowy publiczności przed spektaklem albo strojenie instrumentów przed
koncertem.
Czasem zapalam s³abego papierosa
i myślę. Pamięć jest szalona. Nigdy
nie liczy³em, która przecznica prowadzi na dworzec, ale zawsze j¹ znajdowa³em. Może orientowa³em się po
kszta³tach domów? Myślę, że cz³owieka wiedzie swoisty instynkt. Drugiego marca ten instynkt mnie zawiód³ i
zgubi³em drogę.
Tak, tak. Jeszcze kilka dni. A któregoś dnia, gdy będę już w domu, któregoś pogodnego, pięknego poranka
znowu zacznę. Wyruszę i jad¹c dobrze
znan¹ drog¹ na pewno znajdę dworzec.
przełożył Wojciech Usakiewicz
Dodane przez „Aha!” zdjęcia pochodzą z filmu Romana Polańskiego
Lokator.

Mówi się, że najtrudniejszym etapem podróży jest wyjście. Niektórzy
dodają – z domu, ale to chyba tylko
skrót myślowy. Wyjście z domu nie
jest przecież trudne. Wystarczy spakować się i zamknąć za sobą drzwi.
Robimy to wielokrotnie, a jednak nie
każde wyjście z domu staje się wstępem do podróży. Dużo trudniejsze jest
wyjście z siebie. Wybicie się z rytmu
codzienności. Odrzucenie przyzwyczajeń, wyłączenie codziennych trosk
i problemów. Otwarcie się na Nowe.
„W tej idei życia (...) jako podróży” –
pisał Tadeusz Kantor – „tkwi naturalnie aspekt psychologiczny, dla mnie
bardzo istotny; jest to pogarda dla stabilizacji, perspektywa przygody, ryzyka, niewiadomego”.
Podróż to wyjście do innego życia
– i zawieszenie tego życia, którym żyjemy na co dzień. Przekroczenie swojego bycia na rzecz tu-bycia, choć nie
mam tu na myśli heideggerowskiego
rozróżnienia Sein i Dasein. Przez bycie rozumiem pewien utrwalony zestaw zachowań – codzienne rytuały,
obowiązki, troski i rozrywki. To jest
to życie, które mamy: nasza rodzina,
znajomi, nasza praca, mieszkanie, plany, wspomnienia – wszystko to, co
tworzy nasze Bycie (już w rozumieniu heideggerowskim). Tu-bycie byłoby natomiast skoncentrowaniem się
na tu i teraz, które nie jest osadzone
w szerszym planie czasowym. Nie
wymaga powrotów do przeszłości ani
planowania odległej przyszłości.
W podróży wszystko sprowadza się
do swojej niepodzielnej formy. Potrzeby fizjologiczne ograniczają się
do minimum: pełnego żołądka i kawałka dachu nad głową. Potrzeby bezpieczeństwa – do ochrony przed chorobami i zagrożeniami zewnętrznymi:
wypadkiem, napaścią, atakami zwierząt, tym, co może uszkodzić nasze
ciało. Potrzeby przynależności – do

potrzeby akceptacji, która zresztą nie
jest tak silna jak w codziennym życiu,
skoro będąc w ciągłym ruchu, zmieniamy środowisko, które może nas zaakceptować bądź odrzucić. Potrzeby
uznania i samorealizacji koncentrują
się na samym fakcie podróży, nie dotykając już innych sfer życia. Nawet
jeśli wszystkie nasze potrzeby w dalszym ciągu wypełniają całą piramidę
Maslowa, to model, który tworzą jest
dużo mniej złożony.
Wynika to bezpośrednio z zawężenia
czasoprzestrzeni bycia do tu-bycia, do
bycia tu i teraz, z ograniczenia definiujących Ja zewnętrznych punktów
zaczepienia. Przeszłość i przyszłość,
określające w ogromnej mierze nasze
codzienne bycie, stają się mało ważne.
Możemy zastanawiać się czy jest to
spowodowane ilością (i zmiennością!)
bodźców, które otrzymujemy w podróży, czy też wynika z samego faktu
wyjścia poza granicę codzienności.
Czy jest zatem inicjowane zewnętrznie czy też wewnętrznie, jako efekt
pewnej przemiany, która się w nas
dokonuje.
Ja-w-podróży odrywa się od ja-statycznego. Będąc w ciągłym ruchu, nie
znajduje punktu zaczepienia, względem którego mogłoby się określać.
Tym, co określa Ja-dynamiczne, Ja-w-podróży, jest jego tu-bycie – określa się więc samo przez się. Definiuje
się przez swoją esencję, które zawiera
się nie w codziennej egzystencji, ale
w oderwaniu od tej egzystencji. Najtrudniejsze w podróży jest chyba właśnie to odłączenie się od punktów zaczepienia. Jest to odrzucenie formy,
która określa Ja-statyczne, symboliczne
przemienienie się w nomada. W tym
sensie podróże, nawet te niezbyt odległe, stają się doświadczeniem o ogromnej wadze, ponieważ poprzez
odrzucenie zwyczajnej formy, konstytuuje się esencjonalne ja podróżnika.

