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  Zainspirował mnie esej „Podróż” An-
drzeja Cezarego Leszczyńskiego (str. 
17), w czym nie ma nic niezwykłego, 
ponieważ magazyn „Aha!” generalnie 
jest dla mnie (a niewykluczone, że dla 
kogoś jeszcze) pismem inspirującym. 
Najzupełniej zwykła jest też wywoła-
na ww. tekstem, pojawiająca się po 
raz nie wiadomo który, myśl – co jest 
właściwie moim domem, albo (co na 
jedno wychodzi) kim właściwie jes-
tem.
  No tak, przede wszystkim – w cało-
ści, można by powiedzieć – jestem 
Polakiem. Jestem Polakiem, chociaż 
Nonsensopedia (http://nonsensopedia.
wikia.com/wiki/Polak) twierdzi, że „je-
żeli przebywasz za granicą więcej niż
rok, nie jesteś już Polakiem, zostajesz 
zdegradowany do Polonii”. Jestem Po-
lakiem z urodzenia, wychowania, języ-
ka i ogólnej edukacji kulturalnej, czyli 
z przeszłości, która, jak pisał Bogdan 
Suchodolski (Kim jest człowiek?), „dla 
człowieka […] stanowi najważniejszy 
czynnik kształtowania jego osobowo-
wości”; „człowiek jest właściwie nie-
wolnikiem własnej przeszłości, cho-
ciaż – idąc w przyszłość – podejmuje 
zawsze wysiłek stwarzania przeszłoś-
ci nowej i odczytywania w nowy spo-
sób przeszłości dawniejszej.” Jednak 
– będąc z urodzenia, wychowania itd. 
Polakiem – wypełniając (na przykład 
przed lądowaniem na lotnisku Changi) 
formularz kontroli granicznej w rubry-
ce „narodowość” wpisuję Canadian...
  Będąc w podróży są chwile, gdy od-
czuwam tęsknotę za domem, niepokoi 
mnie oddalenie od domu. Oddalenie to 
zmiana „domowych” zachowań i spot-
kania z nieoczekiwanym. Zrozumie to 
ktoś, dla kogo – jak pisze A. Leszczyń-
ski – „[…] droga do celu sama staje 
się celem. Kto w taki sposób pojmuje 
drogę, jest podróżnikiem w ścisłym 
sensie (homo viator)”. Nie zrozumie 
zaś ten, kto wysiadając z samolotu 
w innym mieście bądź kraju jest u ce-
lu, kończy drogę; teraz czas na ogląda-
nie ładnych miejsc – czas zatrzymania 
przed uciążliwością drogi powrotnej, 
czasowego „urządzenia się”.
  Dla pierwszego z wyżej wspomnia-
nych fizyczna lokalizacja domu jest 
w istocie sprawą drugorzędną; można 
by powiedzieć, że konkretnie umiej-
scowiony dom staje się moim domem 
za sprawą przyzwyczajenia – jest miej-
scem dobrze zapoznanym, w którym
dzieją się rzeczy w większości prze-
widywalne, a więc miejscem w wyso-
kim stopniu bezpiecznym. Co znów 
zawraca mnie do pytania, co jest moim
domem. Dobrze ponad 20 lat – dwu-
krotnie zmieniając w tym czasie adres 
– mieszkam w okolicy Commercial 
Drive (w Vancouver 26 lat). Przez taki 
sam mniej więcej okres, licząc od uro-
dzenia, żyjąc w Polsce, mieszkałem 
w śródmieściu Gdańska, w Dolnym 
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Wrzeszczu, w Sopocie, na kaszubskiej 
wsi i na koniec w Gdyni. Takie prze-
mieszczanie się (między Sopotem a 
kaszubską wsią spędziłem dodatkowo 
osiem miesięcy w Oberhausen w Re-
publice Federalnej) nie jest zapewne 
typowe dla polskiej tradycji zakorze-
nienia pod jednym adresem, tym nie-
mniej... które z wymienionych miejsc 
jest moim domem? Domem fizycz-
nym, konkretnym, dobrze zapozna-
nym, „prawdziwym” z przyzwyczaje-
nia – bo uczuciowo mogę błąkać się 
po domach z przeszłości. Notabene, 
będąc kilka lat temu w Polsce i decy-
dując się (czego z jakichś powodów u-
nikałem podczas wcześniejszych wi-
zyt, być może uznając to za tani emo-
cjonalizm) odwiedzić w końcu miej-
sce mojego pierwszego w życiu za-
mieszkania, byłem niesamowicie za-
skoczony tym, że wciąż te same ro-
dziny – moi koledzy z podwórka –
zajmują tam te same mieszkania. Nie 
było tam jedynie mojej rodziny: jedni 
umarli, pozostali przenieśli się dokądś
tam…
  Pojęcie domu łączy mi się z pew-
nym (przelotnym) uczuciem. Miesz-
kając w Polsce, kiedy jako dorosły, 
wracając z podróży do innego miasta 
lub kraju, wysiadałem z pociągu na 
gdańskim dworcu, czułem pełną pier-
sią, że wróciłem do domu. (Swoją dro-
gą ciekawe, że nigdy nie czułem tego 
samego na dworcu w Gdyni.) W la-
tach 1989-1991 moim „przyzwycza-
jeniem” – dość dobrze zapoznanym –
stało się Chicago. Gdy przeniosłem się 
stamtąd do Vancouver, czułem się tu
nieswojo; Vancouver wydał mi się 
miastem małym – kurortem wczaso-
wym, a nie miejscem do zamieszka-
nia na stałe. Po kilku miesiącach wró-
ciłem do idealizowanego we wspom-
nieniach Chicago… Tylko że teraz
wszystko tam wyglądało dla mnie nie 
tak; dostrzegałem nienormalność ży-
cia tamtejszych Polaków, miałem sta-
le świadomość swojej tam tymczaso-
wości i na pewno nie czułem, że je-
stem u siebie. Po pół roku ruszyłem 
w drogę powrotną, która zresztą była 
interesująca. Najpierw, krótko po star-
cie z lotniska O’Hare pilot poinformo-
wał pasażerów, że z powodu awarii 
będziemy lądować w Minneapolis. 
Dzięki temu, że awaria okazała się po-
ważna i trzeba było czekać parę godzin
na inny samolot, zapadał wieczór i 
odezwała się potrzeba wypicia szklan-
ki whisky, bardzo obrazowo odbieram 
wiersz Czesława Miłosza „Uczciwe 
opisanie samego siebie nad szklanką 
whisky na lotnisku, dajmy na to w 
Minneapolis”. Bar na lotnisku Min-
neapolis, zadymiony kolorowym świa-
tłem, ma w sobie wyjątkową niereal-
ność.
  Do Seattle dotarłem godzinę po od-
jeździe ostatniego autokaru do Van-

couver; pozostawało spędzenie nocy 
w hotelu. Rano odjazd w stronę gra-
nicy… Kiedy po kilku godzinach zna-
lazłem się na Georgia Street poczułem 
się tak jak kiedyś, gdy wysiadałem na 
Dworcu Głównym w Gdańsku. Kto 
kocha, musi wyjechać (patrz: tekst 
A. C. Leszczyńskiego, str. 17).
  Ostatnio, wracając na początku lipca 
z Singapuru, po wylądowaniu w San 
Francisco w mojej głowie dominowa-
ła myśl, że jestem już blisko domu – po 
wyjściu z samolotu na lotnisku w Van-
couver, byłem w domu. To jest moje 
Centrum.
 Podróżowanie – takie, w którym naj-
ważniejsza jest droga – ma według 
mnie sens jedynie wtedy, gdy wędruje 
się samotnie. Dobrze pamiętam, kie-
dy po raz pierwszy zasmakowałem  
tego sensu. Otóż w młodości, przez 
ładnych parę lat, spędzałem wakacje 
nad Balatonem; zawsze w grupie ko-
legów, przyjaciół. Któregoś roku, mia-
łem wtedy mniej więcej dwadzieścia 
lat, taka grupę stanowili zaprzyjaźnieni 
studenci z Wrocławia. Musieli jednak 
z jakiegoś powodu zakończyć swoje 
wakacje dość wcześnie, wyjechali. Zo-
stałem sam, ucichły głośne śmiechy 
– smutno jakoś się zrobiło. Po dwóch 
dniach postanowiłem, mimo że mia-
łem jeszcze w kieszeni sporo forintów, 
także wrócić do Polski. Spakowałem 
plecak, zwinąłem namiot. Na dworcu 
w Budapeszcie przyszło zastanowie-
nie, naszła mnie nagle myśl, dlaczego 
właściwie przerywam te wakacje. Po-
pytałem kolejarzy (mówiłem nieźle po 
węgiersku) o jakieś niezbyt dalekie
miejscowości, w których można by 
rozstawić namiot, wsiadłem na po-
wrót do pociągu w stronę Balatonu 
i wysiadłem późnym wieczorem na 
podpowiedzianej mi, ciemnej i niezna-
nej stacji. W ten sposób trafiłem nad 
jezioro Velence, gdzie – jak to się mó-
wi – przeżyłem niezapomniane chwi-
le, mające swoje uczuciowe konsek-
wencje. Kilka lat później ruszę samot-
nie w podróż z Wiednia do Oberhau-
sen, dużą część tej drogi pokonując 
idąc z plecakiem skrajem autostrady.

  Droga jest najważniejsza. Parę razy, 
pytany o wrażenia z podróży do Sin-
gapuru, odpowiadałem spontanicznie, 
że dobrze zapisał mi się w pamięci 
wieczór na lotnisku w San Francisco, 
co pytający przyjmowali z całkowi-
tym niezrozumieniem, ignorując tę od-
powiedź. Nie rozumieli, a ja nie bar-
dzo umiałbym to wyjaśnić.
 Kiedy podróż to droga – każde wy-
jście z domu (nie wyjazd samocho-
dem!) jest podróżą.

 Nie mogę sobie odmówić powiedze-
nia na zakończenie o najbardziej skraj-
nej teorii związku wędrowca z drogą, 
stworzonej przez Flanna O’Briena w 
jego najsłynniejszej powieści „Trzeci 
policjant”. Żeby teorię tę zrozumieć, 
zacząć należy od atomistyki, która wy-
jaśniona jest w książce następująco 
(tłum. Małgorzata i Andrzej Grabow-
scy): „Wszystko, co istnieje, składa się 
z małych cząsteczek siebie, które lata-
ją, zataczając koncentryczne koła, łuki, 
wycinki i inne niepoliczone figury geo-
metryczne nazbyt liczne, żeby je na raz 
wymienić, i które nigdy nie spoczywa-
ją i nie zatrzymują się, ale mkną i pę-
dzą tam, sam i z powrotem, bez przer-
wy w ruchu. Tych malutkich jegomo-
ściów nazywa się atomami. […] Są 
ruchliwe jak dwadzieścia skrzatów 
tańczących na płycie grobowca.”
 S ierżant Pluck ilustruje to przykła-
dem owcy: „Weźmy owcę […] Czym-
że jest owca, jak nie milionami drobi-
nek owczości, wirujących i drgających
zawile wewnątrz niej samej?” Zupeł-
nie tak samo ma się sprawa z koniem, 
dajmy na to, czy – co w rewirze patro-
lowanym przez sierżanta Plucka i po-
licjanta MacCruiskeena ma pierwszo-
rzędne znaczenie – z rowerem. Prob-
lem zaś leży w tym, że różne rzeczy 
(wszystko, co istnieje) zderzając się ze 
sobą wymieniają się ze sobą tymi ma-
lutkimi jegomościami, które nazywa 
się atomami. Dlatego też „jeżeli będzie 
się uporczywie walić w sztabę [żela-
za – przyp. AJ], to stopniowo zniknie. 
Część atomów sztaby przejdzie do 
młota, a druga połowa w stół, kamień 

albo jakiś inny przedmiot, który znaj-
duje się pod sztabą.”
  Dotyczy to także ludzi, którzy prze-
cież również składają się z atomów,
a więc są milionami drobinek człowie-
czości, zawile wirujących i drgających 
wewnątrz nich samych. Stąd „ludzie, 
którzy spędzają znaczną część swoje-
go życia, jeżdżąc na żelaznych rowe-
rach po skalistych redach […], miesza-
ją swoje osobowości z osobowościami 
swoich pojazdów wskutek wzajemnej
wymiany atomów”. I tak na przykład 
miejscowy listonosz jest w siedem-
dziesięciu dwóch procentach rowerem 
(i odwrotnie: jego rower jest w tej sa-
mej ilości procentów listonoszem), 
zaś pradziadek sierżanta Plucka, który 
zmarł w wieku osiemdziesięciu trzech 
lat, na rok przed śmiercią – z przyczy-
ny, której łatwo się domyślić – stał się 
koniem. „Skończonym koniem, z wy-
jątkiem skrajnych krańcowości.” Na-
tomiast jego koń „sprawiał tyle kłopo-
tu, wchodząc na noc do domu, za dnia 
zaczepiając dziewczęta i popełniając 
karygodne występki, że trzeba go było 
zastrzelić”. Jednak, zdaniem sierżanta 
Plucka, „zastrzelony został […] pra-
dziadek, a na cmentarzu Cloncoonla 
leży pogrzebany jego koń”.
  Tak więc nie jest dobrze zbyt często 
jeździć rowerem albo konno. Autem 
też nie.
 „Ale chodzić za daleko, za często i 
za szybko wcale nie jest bezpieczne. 
Nieustanne zderzanie stóp z drogą 
sprawia, że pewna jej ilość przecho-
dzi w człowieka. Kiedy ten umiera, 
powiadają, że obraca się w proch, ale 
przecież od zbyt częstego chodzenia 
wypełnia się prochem znacznie wcze-
śniej (lub inaczej: grzebie cząstki sie-
bie w drodze) przez co idzie śmierci 
na rękę.”
  Zaiste trudno znaleźć argumenty za-
przeczaje tej teorii.
  Jak również temu, że „dobra droga 
ma charakter i aurę celowości, daje 
poniekąd do zrozumienia, że dokądś 
wiedzie, na wschód czy też na zachód, 
w każdym razie znikąd nie wraca”.

ANDRZEJ JAR


