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Domostwo ziemi. Oikologicznie o płynności miejsc
Miejsce, niczym lustro, przechowuje zaszłe i naszłe[1] wydarzenia, jakby składało się z
dryfujących fragmentów, a raczej ich kontur, po których człowiek stąpa i z którymi się
zaznajamia. Doświadcza zatem płynności miejsc poznawanych. Taka płynność uwidacznia się
w transformacji krajobrazu na przestrzeni wieków. Podobnie czyta się dom: przechowalnia
wydarzeń, niewidoczne zetknięcie się losów ludzi, dom umiejscowiony w krajobrazie, jak i w
umyśle; zamieszkały i pielęgnowany. Kiedy juŜ przyjmiemy, Ŝe płynność miejsca jest stale
wpisana w jego charakter, dostrzegamy jego złoŜoność, wielowarstwowość; jego czas
dziejowy, jak i duchowy; taki, który płynie niezaleŜnie od obserwatora, jak i ten, który trwa
we wspomnieniach. Dostrzec ową płynność to uwraŜliwić się na nietrwałość miejsca, jego
przemijalność oraz nieustanną przemianę. O płynności miejsca pisze Gary Snyder w zbiorze
esejów "The Practice of the Wild":
Nasze miejsce jest częścią nas samych. Jednak nawet miejsce cechuje pewna płynność:
przepływa ono przez czas i przestrzeń [...] Miejsce będzie obszarem trawiastym, iglastym,
lasem bukowych, a następnie pojawi się tam wiąz. Będzie częściowo łoŜyskiem rzeki,
zdrapywanym [...] przez lód. Później znowu będzie ziemią uprawną, terenem
wybrukowanym, zasypanym, obwałowanym, wzniesionym, rozbudowanym. Ale kaŜdy [etap
będzie] tylko na jakiś czas i kaŜdy będzie jedynie kolejnym zestawem linii palimpsestu. Cała
ziemia jest ogromną tablicą pamiątkową pokrytą wielorakimi, nachodzącymi na siebie,
starymi i nowymi śladami pewnego wiru sił/energii. KaŜde miejsce jest swoim własnym
miejscem, zawsze (w końcu) dzikim. Miejsce na ziemi jest mozaiką wewnątrz potęŜniejszych
mozaik - cały ląd to małe miejsca, wszystkie dokładne maleńkie krainy replikujące większe i
mniejsze wzory.[2]
Zatem ten ziemski palimpsest zezwala człowiekowi na swobodny ogląd terenu, jak i wgląd
w miejsce. Płynność oraz złoŜoność i współ-zaleŜność miejsca odkrywa Snyder odwołując się
do opisu florystycznego, archaicznego oraz historycznego, terenu w północnej Kalifornii,
który zamieszkuje. "Trzecia planeta od Słońca, śółwia Wyspa, bioregion Shasta,
Kitkitdizzee," "zachodni stok północnej części Sierra Nevada; południowe zbocze wschodniozachodniej krawędzi ponad południowym rozwidleniem, na poziomie czarnego dębu i sosen
Ŝółtych ponderosa;" "zachodni stok północnej części Sierra Nevada, w dziale wodnym rzeki
Yuba, na północ od południowego rozwidlenia, na wysokości trzech tysięcy stóp, w
środowisku czarnego dębu, cedru [...] daglezji i sosen ponderosa".[3] Miejsce jest zatem
definiowane według naturalnych wzorów; wyraŜa proces zamieszkiwania głębszej wspólnoty;
zatem tego, co określa oikologia, czyli nauka o domu. "Sercem miejsca jest dom; sercem
domu - ognisko".[4 Dom staje się pojęciem rekonstruowanym z innych materiałów aniŜeli te,
które dają człowiekowi ułudę schronienia; raczej zostawia człowieka światu. Nie znaczy to,
Ŝe czyni go bezdomnym; owszem, z początku bardziej zagubionym pośród Ŝywiołów,
wielości historii nakładających się na siebie i stopniowo zdzieranych (od-krywanych) poprzez
ciekawość przeŜyć oraz chęć poznania. Ognisko to miejsce skupienia się członków
wspólnoty, podróŜnych; to czas opowieści i przywoływania wydarzeń; czas wskrzeszania
mitów i legend. Idea "śółwiej Wyspy" jest właśnie takim powrotem do prastarych wierzeń o
przedstawianiu ziemi, kosmosu jako niesionego i podtrzymywanego przez ogromnego Ŝółwia.
Snyder uŜywa tego terminu do opisu Ameryki:
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śółwia Wyspa ("Turtle Island") jest starą/nową nazwą kontynentu amerykańskiego opartą na
wielu rdzennych mitach o stworzeniu świata i przez niektórych stosowana na nowo dla
określenia Ameryki Północnej. TakŜe na całym świecie konotuje ziemię, kosmos,
podtrzymywany przez wielkiego Ŝółwia lub węŜa wieczności.[5]
Miejsce czytane jest przez Snydera jako sieć wzajemnych powiązań; przy czym kaŜde jest
"węzłem w sieci", ("a nod in the net"[6]) jak nazwany przez siebie dom - Kitkitdizze, którego
nazwa wzięta została z języka plemienia Wintun (rdzennych mieszkańców pobliskich dolin) i
oznacza koniczynę ("bear clover") występującą w rejonie gór Sierra Nevada. Dom jest więc
przepływem prastarych energii, jest zespolony z ziemią. Dom wyraŜa teŜ swobodne,
niezalęknione spojrzenie na to, co udało mi się zamknąć jako mój własny, niczym ujęty w
nawias, fragment nieogarnionego świata, który ma juŜ przecieŜ swoje nazwy i granice; część,
którą ktoś poznał przede mną. Później przybyli inni ludzie i nadali swoje nazwy. Takie
oikologiczne (całościowe) ujęcie miejsca uczy patrzenia na nie w obrębie regionu, a następnie
bioregionu, czyli regionu czytanego według naturalnych kryteriów. "Bioregionalizm jest
wejściem miejsca w dialektykę historii".[7] Snyder, odnosząc się do "północnej Kalifornii"
nazywa ją Bioregionem Shasta, tłumacząc, Ŝe obecny stan Kalifornia (dawna Alta Kalifornia)
ulega co najmniej trzem naturalnym podziałom. Miejsca komponują zatem "krajobraz
zbiorowy", ("collective landscape"[8]) palimpsest, przez który przebiegają rozmaite granice,
naturalne i polityczne. Niczym "patrzone na widzianych" miejsca stają się domami. Dommiejsce to co innego niŜ przestrzeń. Rysy miejsca są w końcu rysami regionu, tym samym,
rysami naszej świadomości. Myślę, Ŝe dom obecnie przestaje być ugruntowanym miejscem,
fundamentem, opoką; traci wszystko, co stałe i niezmienne, staje się, w ten sposób, procesem.
Dom to nie tyle rzeczywiste miejsce, namacalne, pozwalające na zamknięcie się na chwilę
przed tym, co na zewnątrz, ale właśnie dom jest pamięcią miejsca, w którym się
wychowaliśmy, a następnie jest wyrastaniem z tego miejsca, i tutaj juŜ nie miejsce zamyka
nas, ale my zamykamy miejsce w umyśle. Taka pamięć miejsca nigdy nie jest stała. Ona się
zaciera, płowieje, staje się zmienna, niepełna, fragmentaryczna, wyrasta ze świata; jest
niczym plankton, unosi to, co zostało zapamiętane, zachowane na jakiś jeszcze czas. Przez
miejsca przechodzimy, opuszczamy je, ale nigdy nie opuszczamy przestrzeni. Zatem miejsca
cechuje płynność. Jednak w amerykańskiej literaturze łatwiej mówić o przestrzeni, ale
trudniej o samym miejscu. Miejsca z reguły pozostawiamy za sobą, miejsc poszukujemy,
czynimy je domem, ale jednak nie zawsze pozostajemy w miejscu; miejsca zostawiamy, by
przemieszczać się swobodnie, by podróŜować i odnajdywać przestrzeń jako tę, która daje mi
moŜliwość poruszania się. Przestrzeń nie ma tak zarysowanych granic, ona się rozciąga;
wzory tej mozaiki nakładają się na siebie, zacierają jedne i uwidaczniają drugie. W rezultacie
powstaje sieć wzajemnych powiązań; proces przetwarzany nieustannie. Samo słowo
�ekologia� utoŜsamiane jest przez Snydera z procesem.
Ekologia odnosi się do pewnej dynamiczności, [Ŝywiołowości, energii] będącej w ciągłym
ruchu. Odwodzi nas o dawnej definicji świata będącego czymś stworzonym w danym czasie i
który teraz moŜe się wyczerpywać i zuŜyć; odwodzi nas takŜe od myślenia o świecie jako
zegarze, maszynie, czy komputerze, i ukazuje go jako proces, [świat] stwarzany, tworzony
bezustannie w kaŜdej chwili.[9]
Bliskim terminem zaczerpniętym z filozofii wschodnio-azjatyckiej jest słowo "Dao",
ŚcieŜka (the Way). W tomie "Turtle Island", za który Snyder otrzymał Nagrodę Pulitzera w
1975 roku, czytamy: "ścieŜką jest (wszystko) to, co mijamy - bez końca/ koniec jest
wdziękiem-beztroską-/ ukojeniem, nie zbawieniem" (the path is whatever passes-no/ end in
itself./ the end is grace-ease-/ healing,/ not saving"[10]). Dynamiczność ekologii/oikologii to
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ciągłe przetwarzanie świata, budowanie i przebudowywanie, odnajdywanie ścieŜek i
pozostawianie ich za sobą, mijanie i przemijanie, odnajdywanie i tracenie, znajdowanie
ukojenia i zaspokojenia, chwytanie iluzji o tym, Ŝe coś moŜe być stałe, niezmienne,
zawieszanie wiary, akceptacja samego faktu, Ŝe koniec moŜe nigdy nie nastąpić, albo gdy
nastąpi, moŜe być złym końcem. Wiele z tego nieuporządkowania moŜe być ładem natury, w
której kaŜdy liść spadający z drzewa zawsze spada na swoje miejsce.
Ekologia i ekonomia z greckim rdzeniem (oikos), odwołują nas do istoty znaczenia, którym
jest dom, domostwo. Ekonomia to zasady prowadzenia domu; ekologia pierwotnie odnosiła
się do nauki o układach biologicznych i metabolicznych. Literalnie, termin ten oznacza
"naukę o domu". Od jakiegoś czasu pojawiło się dodatkowe znaczenie, którym jest
"zamiłowanie do świata natury i dbałość o niego". Ekologia konotuje takŜe współpowiązanie,
jest "wartościowym terminem dla oznaczenia pewnej "złoŜoności w ruchu" ("complexity in
motion").[11]
"Współpowiązanie" domostw, innymi słowy - domów zaplątanych w sieć - przedstawia
dom jako punkt przecięcia się tego, co ludzkie z tym, co ziemskie, naturalne i nieuniknione.
Jest w nim pewna niemoc pozostania na zawsze. JednakŜe, tego nie odmawia nam przestrzeń.
Swą otwartością mówi więcej o domu, jakim jest sama ziemia. Zachęca do namysłu nad tym,
co nieogarnione i nadaje na powrót sens fragmentom. Poznać fragmenty to zadać sobie trud
nauczenia się miejsca, jego punktów stycznych z miejscami innymi; to dbałość o tę część
ziemi, na której jestem i jednoczesne bycie ku światu jako całości, o którą się stale ocieram.
Domostwo wyraŜa się więc poprzez czytanie relacji człowieka z człowiekiem, z naturą, z
Ŝywiołami, z ziemią po której stąpa. Oikologia jest właśnie swoistym zespoleniem nauki o
domu, ziemi, wspólnocie. Jest nauką o zaleŜnościach pomiędzy nimi, o ich punktach
stycznych, jak i o procesie postrzegania domu jako tego, który zamiast drzwi, ścian i dachu
ma zewsząd otaczającą go naturę. Jednak potrzeba zauwaŜenia takiego domu rodzi się w
umyśle, a sam dom powstaje z wartości, jakie oferuje człowiekowi świat natury. Umysł,
oczyszczony z pragnień, w którym wszystko się odbija, jest jak czysta, chłodna woda. Nie jest
to umysł kalkulujący, nie zamieszkują w nim pragnienia luksusu i przepychu, ale spokoju,
ładu, harmonii wnętrza z zewnętrzem. Jest to umysł właściwy poecie, który nauczył się juŜ
patrzeć i widzieć świat rozpościerający się za ścianami, oknami. Jest to swoisty dom początku
świata, który Snyder opisuje w jednym z wierszy z tomu "Turtle Island".
Ze słońcem i księŜycem
w swym brzuchu
śpi
Poeta Przestrzeni.
Nie ma krańca nieba ale jego wiersze,
niczym dzikie gęsi,
odlatują z krawędzi.

With the Sun and Moon
In his belly,
The Space Poet
Sleeps.
No end to the sky But his poems,
Like Wild geese,
Fly off the edge.

Poeta Umysłu
Pozostaje w domu.
Dom jest pusty
I brak tu ścian.
Wiersz
widziany jest zewsząd,
wszędzie,

A Mind Poet
Stays in the house.
The house is empty
And it has no walls
The poem
Is seen from all sides,
Everywhere,
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jednocześnie

At once. [12]

Pusty dom to jednocześnie pełnia świata natury. Umysł zaś mieści w sobie krajobrazy i
stworzenia. Jest procesem nieustannej przemiany w obliczu doświadczenia jednostkowego, a
świat poznawany jest jako poddany nieustannym transformacjom. Dom staje się tym, co
utkane z przestrzeni i wpisane w miejsce. Jest to dom duchowy, ale teŜ dziejowy. W nim
przelewa się czas miniony, który trwa w umyśle. Takie domostwo ziemi ("Earth House
Hold") wydobywa się przede wszystkim z "rekonfiguracji percepcji", innymi słowy, z
umiejętności po-patrzenia ponownie na to, co zastane; wyjście poza ramy, układy, schematy
postrzegania świata wokół nas. Doczesność stwarza człowiekowi pewne ramy patrzenia, które
tworzą iluzję jakiegoś ukierunkowania, pewnej zawartości, iluzję stałości, niezmienności,
fragmentu, który uwaŜamy za nasz własny, i przysposabiamy go sobie jako znane nam
miejsce, w którym Ŝyjemy, którego się uczymy, które zapamiętujemy we właściwej nam
ramie czasowej i przestrzennej. Ramy stanowią formę, przez którą przenika płynna
rzeczywistość, uchodzi pewna lekkość upływu czasu, trud doświadczenia i wszelkich zmian,
które niezauwaŜenie zacierają znane nam miejsce. Ramy są zatem zauwaŜeniem fragmentu,
miejsca bytowania człowieka w świecie, ale jednocześnie kaŜą nam podejść do okna i
wyjrzeć dalej, i w końcu, jak pisze inny amerykański poeta - Wendell Berry - opuścić swoje
okno, wyjść na zewnątrz z tego przysposobionego nam fragmentu i rozejrzeć się wokół, gdzie
nikną wszelkie znaki, czy kierunkowskazy. "Zostawcie swoje okna, wyjdźcie na zewnątrz,
ludzie całego świata," pisze Berry.
Jednak takie wyzwanie wymaga jednocześnie duchowej przemiany człowieka, jego
bytowania w świecie. Ono nie przychodzi z myślenia o naturze, ale musi wyniknąć z bycia
wewnątrz niej.[13] W "Living in the Open" Snyder nazywa to zamieszkiwaniem porowatego
świata. Porowaty świat uchwycony zostaje przez dokładne przyjrzenie się przecinającym się
wzajemnie szlakom palimpsestu. Innymi słowy to fragment ziemi, w którym się
zadamawiamy i który naleŜycie pielęgnujemy; to miejsce naszego odpoczynku, jak i namysłu.
Porowaty świat to taki, który jest. Nie przywołuje iluzji o tym, Ŝe coś istnieje poza nim, nie
wywołuje nostalgii za czymś utraconym. Dla Snydera to Kitkitdizze, gdzie duch miejsca
nieustannie splata się z lasami gór Sierra Nevada, z rzeką Yuba i grzbietem San Juan oraz z
prostotą bycia wewnątrz natury. Zadomowienie nie oznacza zamknięcia przed światem i
myślenia o nim jako o świecie zewnętrznym w stosunku do mnie. W oikologii zadomowienie
toŜsame jest ze znajomością miejsca, w którym przecieŜ zjednują się szlaki ludzi ze szlakami
wielu istnień pozaludzkich. Zadomowienie, w dialektyce Snydera, jest sprzęŜone z
ponownym zamieszkaniem miejsca ("reinhabitation"), co wiąŜe się takŜe z duchową
"bezdomnością" Amerykanów. Ponowne zamieszkanie jest dla niego związane z
poznawaniem więzi między człowiekiem a ziemią, której staje się mieszkańcem. Ta nauka
relacji i powiązań, przyswojenie nazw roślin, powrót do rdzennych nazw i odsłanianie ich
znaczenia jest częścią starej amerykańskiej wędrówki - poszukiwania, które omawia autor w
zbiorze esejów "The Old Ways".
Nasze odczucie Zachodu zmienia się od historii eksploatacji przez białych ludzi do odczucia
miejsca. [...] Niektórzy poeci, którzy całe swoje Ŝycie mieszkują na Zachodzie, ucząc na
uniwersytetach, potrafią jedynie mówić językiem miejskiego świata. Oni nie są paisonos,
Paisanos w sensie rozumienia gdzie jesteś, starego amerykańskiego poszukiwania
toŜsamości, poczucia miejsca, które dzielę z wami wszystkimi. Znać dobrze miejsce to przede
wszystkim znać rośliny, a to oznacza rozwinięcie wraŜliwości, otwartości, świadomości
wszystkich typów pogody i układów w naturze.[14]
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Obok pokrewieństwa, miejsce jest najstarszą zasadą organizującą Ŝycie".[15] Z powodu
płynności miejsc i niestałości rzeczy nie moŜna go nigdy uchwycić, objąć myślami, jako
jednego, kompletnego układu, w którym Ŝyję. Dlatego teŜ, naleŜeć do miejsca oznacza
przynaleŜność do świata nieskończonego. Innymi słowy, jest to pewien niepisany schemat,
sieć, której kaŜdy węzeł staje się odbiciem innych, przywodząc na myśl sieć Indry. Taka
nieskończona przynaleŜność ("infinite belonging") jest trudna do pomyślenia, a leŜy u
podstaw kaŜdej istoty wpisanej, poprzez swoje istnienie, w cykl Ŝycia. Świadomość płynności
ułatwia dostrzec wododział jako prototyp miejsca.
Wododział jest cudowną rzeczą do rozwaŜenia. Proces opadu deszczu, przepływu strumieni,
parowania oceanów sprawia, iŜ kaŜdy molekuł wody na ziemi odbywa pełną podróŜ raz na
dwa miliony lat. Powierzchnia jest wydrąŜona przez wododziały - odnogi, rozgałęzienia;
mapa pokrewieństwa i definicja miejsca zarazem [...] Wododział jest poza wszelką
dychotomią porządku i nieporządku, gdyŜ jego forma jest wolna, a jednocześnie jest czymś
nieuniknionym.
Miejsce i pokrewieństwo stają się więc atrybutami domostwa ziemi, przestrzeni
wydrąŜonych, porowatych, opuszczonych i odnalezionych, odczytanych ponownie i
przetwarzanych w umyśle. Niczym "splecione kanały rzek / ukryte pod polami traw"[16]
miejsca przechowują swą przemianę, obrzmiewają swą historią, zacierają się jednocześnie na
rzecz dostrzegania i przyswajania miejsc obcych. Miejsce takie jak wododział jest transgresją
bycia i stawania się, przenikania się tego, co widzialne, z tym, co pod powierzchnią; gra
wnętrzna z zewnętrzem, przepływem przez czas i przestrzeń.
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