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Dlaczego twoje dzieciństwo
W cieniu wież kopalni a nie w cieniu lasu,
Nad strumieniem gdzie nieruchoma ważka
Pilnuje ukrytej jedności kosmosu
- nie wiadomo.
Adam Zagajewski, Idź przez to miasto

Długo patrzył na ten krajobraz przez kiście kwiatów kruszyny
i nie przestawał nucić z cicha melodii, która tak bardzo
odpowiadała jego nastrojowi. Uciszonymi zmysłami wyczuwał niejako
woń młodej zieleni, a tykanie zegara zdawało się mu się
ciągle coś powtarzać. To bezustanne powtarzanie wprawiało
powoli przybysza w stan, za którym wzdychał. Na moment
uświadomił sobie, jak niesłychanie proste jest życie i byt.
W tym odkryciu zamknęło się na chwilę wszystko: tykanie zegara,
życie krzewiącej się trawy, błoga melancholia dnia... i on sam.
Jak gdyby w głębi ktoś przytaknął: "Tu jest teraz moje miejsce!"
i jak gdyby to stwierdzenie wyjaśniało i rozwiązywało całą zagadkę bytu.
Frans Eemil Sillanpää, Słońce życia

Archipelag, odłogi, geopoetyka, a także nazwa własna: Śląsk Cieszyński - stanowią
okolicznie pomyślaną konstelację, która przynależy, w co wierzę, do ogólniejszej praktyki
bycia-w-świecie w skali minoris regio. Mieści się to poza roszczeniem całościowego
rozpoznania w ramach geograficzno-historycznej problematyzacji lokalnego terytorium, choć
oczywiście nie chodzi o to, by zacierać znamiona aliażu geografii i historii. Byłoby to
ryzykowne, bowiem mowa tu dotyczy przyszłego w-myślenia się w obszar pogranicznego
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splotu, jakim jest właśnie Śląsk Cieszyński. Osobną kwestią, którą muszę poruszyć na
wstępie, jest fakt (przynależący do nieco innego porządku) mojego osobistego związania i
zażyłości z ziemią Śląska Cieszyńskiego. Wynika to oczywiście z uprzedniej rodzinnej
lokacji, ale także z teraźniejszego indywidualnego wyboru miejsca zamieszkiwania. Zatem
owo pogranicze - Śląsk Cieszyński - to dla mnie przede wszystkim "ojcowizna".
Wywołując własne locus poprzez myśl i mowę, wprowadzając je na scenę pisania
sygnując własnym imieniem takie, a nie inne doświadczenie, na tym, a nie innym terytorium
popełnia się pewne wykroczenie przeciw ustanowionym rygorom. Nie mówiąc już, że tego
typu afiliacja nigdy nie będzie absolutnie prawomocna - mimo wszelkich redukcji, skoków w
konkret, zbliżeń do rzeczy, jesteśmy zawsze - bardziej lub mniej, ale jednak zawsze dyskutowani przez owego wielkiego mediatora, którym jest sam nasz język. Nie znaczy to, że
nie posiadamy żadnych narzędzi weryfikacji i zatracamy się w solipsystycznej "paplaninie".
Jest to raczej stwierdzenie pewnych, zdaje się, że niezbędnych do życia - jeszcze w ogrodzie niezborności. Uznając powyższe problemy (kolejno: zagrożenia, winę i ograniczenia) należy
powiedzieć, że myśleć, mówić, pisać miejsce - dookreślane jako lokalne względem siebie znaczy może przede wszystkim myśleć, mówić, pisać doświadczenie złączone z wydarzeniem
egzystencji.
Takie podejście pozostaje w zgodzie z duchem, osobiście mi bliskiej oikologicznej
sensytyzacji. Właśnie wzmożona czułość na habitat - ludzki adres oikologiczny - otwiera
próbę namysłu nad wydarzeniem ontologicznego fenomenu życia w tym, a nie w innym
miejscu. Nim jednak przejdę do propozycji "bardziej prywatnej" geopoetyki, czy "bardziej
indywidualnej" oikologii, które mogłyby przysłużyć się jakoś praktyce zamieszkiwania - na
przykład na terenie Śląska Cieszyńskiego (mam nadzieję, że nie tylko) - spróbuję wyjaśnić
założenie, które tkwi u źródeł przedstawionego spotkania wymienionych słów w tytule.
Formuła archipelag odłogi brzmi nieco kontrowersyjnie i dość ryzykownie spełnia
instrumentalną funkcję tytułu. Nie jest jednak pozbawiona wewnętrznego spoiwa i zasady
bardziej uniwersalnej od tej wynikającej z częściowo intuicyjnego arbitrażu metaforotwórstwa. Słowo archipelag, tak jak odłóg (czy odłogi w liczbie mnogiej) odnoszą do
jednostek terytorialnych. Pierwsze oczywiście to zbiór wysp, które łączy sąsiedztwo i
podobieństwo
Starogreckie

struktury

geologicznej,

ale

oddziela

obszar

wody.

(Archipelagos) stanowiło nazwę jaką obejmowano wyspy na Morzu

Egejskim. Później znaczenie przesunęło się i jest konkretyzowane dość ogólnie, występuje
także, co istotne, jako składowa nazw własnych[1]. Konotacje na jakie pozwala słowo
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archipelag wiodą do przestrzeni zarazem złączonej i odosobnionej, złożonej z punktów
odpowiadających sobie, a zarazem ograniczonych morzem lub oceanem[2]. Natomiast odłóg,
jak podaje Wiesław Boryś to termin, którym od XVI wieku określano "pole nieuprawiane
przez dłuższy czas" lub "pole w ogóle nie uprawiane, nieużytek"[3]. W rachunek przestrzeni
została więc włączona kategoria czasu, a konkretnie odroczenia, zwłoki, odłożenia (np. "na
kiedy indziej", "na inny czas"), czy też "puszczenia w niepamięć"[4]. Odrębność, odroczenie, a
także ukryta sieć zależności, a innymi słowy - odsunięcie w inne miejsce i na inny czas,
stanowią rozwinięcie metaforycznego frazeologizmu archipelag odłogi. Metafora ta poprzez
skondensowaną narrację opisuje podstawę i swoistą jakość doświadczenia miejsc lokalnych
dla podmiotu uobecniającego się w ich przestrzeni. Dodatkowo może ona funkcjonować na
zasadzie prywatnej nomina propria, czy indywidualnego "znaku wodnego", co postaram się
wskazać nieco później.
Przywołane wcześniej pojęcia geopoetyki i oikologii ukazują ogólniejszą zasadę
tkwiącą u źródła tego tekstu. Obecny od jakiegoś czasu na polskim naukowym gruncie termin
geopoetyka znany jest przede wszystkim z prac Elżbiety Rybickiej[5] , ale także Ewy
Rewers[6], czy choćby Małgorzaty Czermińskiej[7]. Najczęściej jednak propozycje polskich
badaczy odbiegają od wizji Kennetha Whitea, pomysłodawcy geopoetyki, która stanowi dla
niego określenie całego zespołu praktyk egzystencjalno-poznawczych, naukowych, a przede
wszystkim twórczych[8]. Podróże i odpowiedni im intelektualny nomadyzm, emfatyczne i
zaangażowane (jeśli można tak rzec) eseje oraz twórczość poetycka zbliżająca się do formy
haiku - dla szkockiego twórcy i badacza - składa się na swoiste organiczne integrum życia i
pisania. Wszystko to posiada niezwykle szczytny cel - ma wywołać nie tylko symboliczną, ale
całościową reinkarnację człowieka, który musi wedle Whitea, powrócić do podstawowej
relacji z ziemią, a w ten sposób odzyskać zapomniane, harmonijne wespół-bycie w nim natury
i kultury. Taka świecka somatyczno-kosmologiczna soteriologia ma być drogą restytucji
utraconego człowieczeństwa. Neologizm geopoetyka uzasadniony zostaje oczywiście przez
odwołanie do źródeł etymologicznych, ale Whitea okrasza go także indywidualnym
rozumieniem:
Postrzegam "poetykę" jako fundamentalną dynamikę myśli. W ten sposób może istnieć nie tylko
poetyka literatury, ale również poetyka filozofii, poetyka nauk oraz, dlaczegóżby nie, poetyka
polityki! Geopoetyka od samego początku sytuuje się w tym, co najbardziej podstawowe.
Przekazując ogrom materii, ziemskiej materii, w szerokim znaczeniu rzeczy i bytu, geopoetyka
otwiera przestrzeń kultury, myśli, życia. Jednym słowem - świat. Posługuję się określeniem
"geopoetyk" (tak jak logik, matematyk), nie "geopoeta", aby nie ograniczać geopoetyki do, jak
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mogłoby się wydawać, niejasnej lirycznej ekspresji geografii. Geopoetyka, oparta na trylogii eros,
logos i kosmos, tworzy jedność. I właśnie to nazywam "światem". [9]

Homiletyczny ton Whitea, który, co prawda nie uwyraźnia się w podanym
fragmencie, sprawia momentami wrażenie, że mowa jest tu raczej nie tyle o geopoetyce, a o
"geo-teizmie", czy "praktycznej geo-teologii". Zwracała na to uwagę także wspomniana już
Rybicka pragnąc nieco zneutralizować samo pojęcie geopoetyki, tak aby można je było
swobodniej transplantować do bardziej zdyscyplinowanego dyskursu antropologii literatury
(w przypadku krakowskiej badaczki). Podobnie jak Rybicka uważam, że to, co naprawdę
istotne i interesujące poznawczo u Whitea zawiera się już w samej konstrukcji językowej
terminu

-

i

tak,

częściowo

pomijając

ideologiczne

napuszenie,

antropologiczne

geopoetyzowanie (antropologiczna geopoetyka) można uznać za pewną zasadę odkrywania
obecności w świecie, ale także jako pewne dostrojenie spojrzenia na wokół-świat, czego
reperkusje mogą być widoczne także na tej powierzchni, jaką jest język opowieści
antropologicznej. Wyraźnie widać tutaj dryf w stronę "poetyckiego zamieszkiwania
człowieka na ziemi"[10] Friedricha Hölderlina, formuły istotnej dla Martina Heideggera, która
w swej prostocie przywołuje podstawowy i elementarny rys bycia, jakim jest właśnie owo
myślące (poetyckie) zamieszkiwanie[11]. Praca egzystencji polegająca na tu-świadomym wmyśleniu

się

w

miejsce

to

antropologiczno-egzystencjalna,

szczególna topo-

poiesis[12] wynikająca "z warsztatu długiego doświadczenia i nieustannej praktyki"[13]. Tak
pojęta geopoetyka, czy też topo-poetyka, przynależy już do nauki o zamieszkiwaniu i otwiera
myślenie domostwa. Czyni to w duchu oikologii, którą można określić jako praktykę
myślącego zamieszkiwania. Jest to także próba poza-absolutnego odnajdywania się w drodze
do miejsca zwanego domem, docierania do tego miejsca, w którym jest się nie poprzez
przynależność wynikającą z naporu historii, ale przez sam ruch przybywania: "dom jest
efektem dotarcia dokądś, przyjścia, ale nie da się absolutyzować owego stanu..."[14]. Poprzez
nieustanne sytuowanie się względem bliskości innych i odrębnych, a także poprzez trwającą
stale oikologiczną, a więc czułą adaptację, odkryta zostaje odpowiedzialność i właściwość
niezbędnego gestu zamieszkiwania, a także otwartość tego, co domowe. Przybywanie jako
ruch w stronę miejsca domowego jest również ruchem w samym tym miejscu - wzrastaniem i
budowaniem nie w porządku zajmowania coraz większego obszaru, ale w duchu wzmagania
osłabionej obecności poprzez myślące zamieszkiwanie. Szczyt tego, o czym tu mowa może
być ukazany w symbolicznej wykładni paruzji (

) - odkrytej i stałej na zawsze pełni

obecności[15] , ale zasadę oikologii streszcza także o wiele prostsza metafora powrotu do
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domu "chodzi mi wyłącznie o szczęśliwy powrót do domu..."[16] - mówi jeden z
pomysłodawców nauki o domu - Zbigniew Kadłubek.
To, co przedstawiłem powyżej stanowi zaledwie zarys pomysłu nauki o domu,
autorstwa badaczy ze Śląska[17], której kluczowe problemy i pytania zostały zawarte we
wspomnianej już książce noszącej tytuł właśnie Oikologia. Pojawiają się oczywiście pytania
związane z możliwością wskazania jakiegoś protokołu postępowania wedle takich rozpoznań
i życzeń, a ponadto o formę wypowiedzi, czy też opowieści, poprzez którą mogłyby się
wyłonić konkretne realizacje zamysłu oikologicznego. Myślenie miejsca przynależy do
szerszego namysłu nad tym, co ontologiczne i egzystencjalne, co z kolei najczęściej
pojmowane jest jako wycofanie się poza kontury rzeczywistości, albo skok w wyludnioną
immanencję, zaś język filozofii traktowany jest jako koronacja abstrakcji. Stąd też, w
społecznym

obiegu

tego

typu

opowieści

stanowią

w

najlepszym

wypadku peryferium sprawczej czynności i odsuwa się je na obrzeża społecznej komunikacji.
Wydaje się, że w dyspozycji pozostała wyłącznie próba zaproszenia w gościnność
geopoetycko-oikologicznego domostwa. Ale czyż właśnie geopoetyce i oikologii nie
przyświeca przede wszystkim rodzaj zaproszenia jako podstawowe, kierunkujące dictum i
szczególny drogowskaz? Taki kierunek przyjmuje zamiar epistemologiczny wpisany w
praktykę geopoetyki i w myśl oikologiczną. Innymi słowy, owe zaproszenia, otwarcia czy
oczekiwania, stanowią próbę przywrócenia zażyłej, czułej, a nawet w pewnym sensie
alergicznej relacji między tym, co podmiotowe i tym, co miejscowe.
Opisując geopoetykę wspomniana Elżbieta Rybicka w jednej ze swych prac na ten
temat, posłużyła się sformułowaniem "pojęcia-w-działaniu"[18], które także dobrze
charakteryzuje oikologiczne myślenie kondensujące doświadczenie tego, co wokół. Pozostaje
jeszcze kwestia samej formy wypowiedzi, w jakiej można by takie zaproszające "pojęcie-wdziałaniu" przedstawić. Interesująca z tego względu może być kategoria - "nowej idiografii",
o której pisze w swej najnowszej książce Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie
duchowe Dariusz Czaja:
Zacznijmy od nazwy. Jak widać, wolę mówić raczej o "idiografii" niż o "idiografizmie" (jako
swoiście naukowej nieomal sformalizowanej metodzie mającej swoje reguły zastosowania). W
pojęciu tym ważne są obydwa greckie człony: idios - odnoszące się do swoistości, osobności,
pojedynczości rozpatrywanego fenomenu i graphein - odnoszące się nie tylko do opisu, jak to
zwyczajowo się robi, ale zwracające także uwagę na rolę i poznawczy wymiar samego opisywania
(pisania). Współczesne idiografie - tak jak je tu rozumiem - mają kwalifikację "nowe", bo z całą
pewnością nie są (i nie chcą być) kalką dawnych idiografizmów. Nie pretendują bowiem ani do
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naukowości, ani do metodologicznej ścisłości. Sytuują się raczej w przestrzeni "pomiędzy". Są
czymś pomiędzy artystyczną intuicją i racjonalną schematyzacją. Mówiąc krótko: syntezą
poznania artystycznego i pojęciowego.[19]

Atrakcyjność "nowych idiografii" dla narracji o regionie, domostwie, czy też o tym, co
lokalne-dla-podmiotu, polega na tym, że są one językowym przedstawieniem namysłu nad
ruchem

antropologiczno-egzystencjalnego

sytuowania

się

człowieka

(subiektywizowaneindividuum) w tym, a nie innym miejscu (obiektywizowane locum).
Wskazuje to na podwójną sygnaturę - podmiotu i miejsca zarazem. Właśnie przez
doświadczenie lokalności, do głosu zostaje dopuszczone to, co w pewnej mierze prywatne i
indywidualne, ale mające udział w ogólnym wydarzeniu życia, jak w tekście Aleksandry
Kunce:
Lokalność promieniuje z ludzi, z ich duchowych aspiracji i tęsknot, okaleczeń. To w
sąsiedztwie znajomych wzgórz, rzek, dolin, lasów człowiek może oderwać się od siebie, od
narcystycznego skupienia na sobie, bo to, co znajome, uwalnia go od uważnego stąpania,
pilnowania trasy marszu, nerwowego śledzenia kierunku jazdy, pilnowania rozkładu lotów.
Doskonała jest podróż bez podróży, powtarzalna, niezauważalna, bo wtedy pojawia się rytm
życia.[20]

Miejsce - szczególny korelat - splata się z subiektywnym oglądem, czynnością i
biegiem życia, a przez to zostaje objęte sensem przysługującym ludzkiemu siedlisku, choć nie
jest jako takie ustalone raz na zawsze. Nie można bowiem wcześniej wyznaczyć nadarzającej
się i przyszłej trajektorii doświadczenia. Można je co najwyżej interesująco opowiedzieć ex
post. Antropologia, w propozycji Dariusza Czai, może dysponować i wyzyskiwać takie
interesujące opowieści z tytułu swoistego kontraktu jaki został zawarty między językiem i
doświadczeniem, a zatem pomiędzy tym, co bardziej ogólne (język opowieści) i tym, co z
pewnością bardziej subiektywne (doświadczenie podmiotu). Źródłowym materiałem i
przestrzenią indagacji antropologicznej mogą być więc wypowiedzi artystyczne stosujące i
prezentujące mniej sterylny paradygmat epistemologiczny. Zapisany w trybie narratywnym
idiom doświadczenia - lokalna narracja jako "nowa idiografia" jest w swej istocie zapisem
sytuującej się egzystencji w widnokręgu ludzkiego poznania[21]. Czaja upatruje w swej
propozycji "remedium na postną naukową strawę"[22], w którą zmienia się, albo raczej już
zmienił, dyskurs antropologiczny. Czy rzeczywiście tak będzie - trudno powiedzieć. Sądzę
jednak, że formuła "nowej idiografii" może być skutecznym narzędziem w próbie poznawania
(a zarazem opisu!) tego, co regionalne i lokalne.
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Orientowanie się wobec tego, co określone jest jako miejsce stanowi część ogólnego
projektu życia - sytuowania się względem tego, co jest. Zyskuje to ostatecznie rangę
egzystencjalnej trudności. Starałem się przedstawić w bardzo skróconej formie historię tego
problemu. Nie ulega wątpliwości zasadność i nieodzowność rekonstruowania, rekonfiguracji i
reinterpretacji tej kwestii. Stąd też można powiedzieć, że szereg powątpiewań determinuje
pracę myśli nad tym, co domowe, regionalne i lokalne. Jak się okazuje powtórne wkroczenie
na terytorium tego, co najbliższe obfite jest w pytania i niejasności, a przede wszystkim
odkrywa problem wywłaszczenia z miejsca, straty skonfigurowanej przestrzeni (wystarczy
wspomnieć słynne non-lieux Marca Augé[23]), która pozbawiona walorów orientacyjnych
przestaje być domowa. Z diagnoz późnej nowoczesności (czy też hipernowoczesności)
wynika, że człowiek, coraz bardziej oddala się od miejsca spojonego ze znaczeniem. Życie
odbywa swój korowód na terytorium, z którego wyciekły zasadnicze i różnicujące sensy.
Miejsca są profilowane w taki sposób, aby spełniały powinność wywoływania
jednowymiarowej tożsamości, ujednoliconego kontynentu obliczonego na dodatnią i
bezwzględnie pozytywną koniunkturę. Jednak nie w tym rzecz, że centralne przestrzenie
społecznego życia są milczące. Nie cierpimy na brak narracji, lecz na przesyt
homogenicznych dyskursów. Późna nowoczesność w takim wypadku może być pojmowana
jako wielki generator narracji, które przetrawiły tkankę ochronną domostwa. Twórcza i
zachowująca sens opowieść o domostwie została wypchnięta poza nawias rzeczywistości, a
jej funkcja retencyjna została zastąpiona tendencyjną hipernarracją, której zadaniem jest
wszechstronny tranzyt homologicznej informacji. Oczywiście, o ile bardzo potrzebne jest
reformułowanie zastanego, o tyle tak samo niezbędne jest formułowanie na nowo. Opowiadać
bez przerwy to także opowiadać coś innego, na przykład prezentując świat i jego odczucie od
stron wykluczonych, nieuczęszczanych. Zarastające gościńce, zburzone mosty, zapadające się
ruiny są ostoją nie tylko "byłości", ale także różnicujących to, co jest śladów nieobecnego.
Wiązka nieobecności odznacza i konturuje to, co jest - podobnie balans kontrastu pozwala
dojrzeć różnicujące się dopiero w tle przedmioty. Stąd także wskazywać odłogi i budować z
nich archipelag domostwa znaczy prowadzić opowieść o miejscu w porządku obietnicy małej
narracji. To nic innego jak próba okazjonalnej formuły lokalnego logarytmu, który mógłby
fundować na nowo gościnne siedlisko i restytuować relację podmiot - miejsce. Jest to nie
wizja, a widzenie nie-totalnego, nie-absolutnego podmiotu, który zawiera rodzaj przymierza z
leżącą odłogiem ziemią, z tym, co inne, bo odsunięte, korodujące.
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Zamieszkiwanie odłogów, miejsc zepchniętych na obrzeża, może stanowić w pewnym
sensie figurę praktyki odzysku - figurę, bo oczywiście nie chodzi o to, aby wziąć to, co
niezbędne i zamieszkiwać w opuszczonych fabrykach, w rozsypujących się budynkach. Wizja
to zarazem piękna, niebezpieczna i zachęcająca, jednak nie ideologiczna krypto-propaganda
jest celem tego tekstu, a raczej, w duchu inspiracji, które wskazałem wyżej, rodzaj
zaproszenia do myślącego bycia-w-świecie. Wstąpić bowiem na terytoria nieopowiadane i
odsunięte to znaczy wystawić się, jak mawiał Heidegger, na ich mowę. Mam tu na myśli
także miejsca, które znajdują się w bezpośredniej bliskości, a które nawał narracji i
postępująca habitualizacja pozbawiła głosu. Ostatecznie nie chodzi tutaj o to, aby zupełnie
skorelować ludzką tożsamość i pamięć z miejscem zamieszkanym. Celem jest otworzyć to, co
inne w tym samym, puste w przepełnionym, obce w swojskim - takie dialektyczne konstatacje
charakteryzują myślenie o lokalnym i regionalnym jako o miejscu bycia razem, które nie
może być zasiedziałe[24]. Dom musi bowiem, jak przekonuje Tadeusz Sławek[25], pozostawać
na granicy obcości, tak aby mógł wydarzać się jako gościnny i otwarty. Ponadto
zamieszkiwanie, o ile jest zamieszkiwaniem w-myślającym się w miejsce, musi być
pozbawione totalizującej formy. Praca negatywności niezbędna jest afirmacji [26], bowiem
determinuje wewnątrz wydarzenia zamieszkiwania ciągły ruch i przemianę - warunek
powstawania żywego domostwa. Mam tu na myśli to, co Paul Ricoeur nazywa "trzecią
przestrzenią", która pojawia poprzez "akt zamieszkiwania":
Akt zamieszkiwania dotyczy pogranicza przestrzeni przeżywanej i tej geometrycznej, a
zyskuje on umiejscowienie właśnie w akcie konstruowania. Stąd to właśnie architektura ujawnia
godny uwagi układ, jaki łącznie tworzą przestrzeń geometryczna i przestrzeń wyznaczana przez
cielesność. Współzależność między zamieszkiwaniem a konstruowaniem zawiązuje się zatem w
jakiejś trzeciej przestrzeni [...]. Trzecią przestrzeń można również interpretować jako siatkę
geometryczną przestrzeni przeżywanej, przestrzeni "umiejscowień", jakby nakładania się
"umiejscowień" na siatkę okolic.[27]

Ontologiczny fenomen "umiejscowień", o którym mówi Ricoeur nie tylko ukazuje
pradawny stosunek człowieka do terytorium, ale jako obszar interrogacji hermeneutyki
egzystencjalnej, odnosi do podstawowego przebiegu rozpoznawania, rozumienia i
opowiadania ludzkiego locus. Jak sądzę, mapowanie owej "trzeciej przestrzeni" może
przebiegać także poprzez antropologiczno-egzystencjalną opowieść o zamieszkiwaniu, której
podstawy tkwią w przedstawionych powyżej propozycjach geopoetyki i oikologii.
Próba

opowieści

o

takim

zamieszkiwaniu

na

terenie

dzisiejszego

Śląska

Cieszyńskiego mogłaby się zacząć od rozpoznania owego regionu jako pogranicza. Etniczne
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sploty, polityczne wybiegi, terytorialne zmiany, patrząc wstecz składają się na mocno
skomplikowaną i kilkuwarstwową tkankę geograficznych denominacji oraz historycznych
roszczeń, czego nie sposób przedstawić w tak krótkim artykule. Obecnie więcej uwagi
poświęca się realizowanej wspólnocie czesko-polskiej, czy polsko-czeskiej, aniżeli
animozjom i zatarciom. Świadczy o tym chociażby, niedawno wydany, 6 numer (a pierwszy
w 2014 roku) kwartalnika "Fabryka Silesia" w całości poświęcony problematyce Śląska
Cieszyńskiego. Wśród najnowszych publikacji należy wskazać Rozmowy o Śląsku
Cieszyńskim[28], pod redakcją Andrzeja Drobika, pomysłodawcy publikacji. Dwutomowa
monografia regionu Dzieje Śląska Cieszyńskiego[29] od zarania do czasów współczesnych pod
redakcją Idziego Panica stanowi jedną z najpełniejszych historycznych syntez.
Praktyka lokalnego sytuowania jako próba "bardziej prywatnej" geopoetyki, czy
"bardziej indywidualnej" oikologii (jak to określiłem na początku) nie jest działaniem, które
mogłoby wywołać reinkarnację regionu. To raczej próba wywołania pewnej przestrzeni
mapowanej pamięcią, doświadczeniem, wyobraźnią, emocją - zatem rodzaj indywidualnej
geo-bio-grafii, która zachowuje pod widzialną powierzchnią fosforyzujące "znaki wodne".
Dla ilustracji przywołam opowieść Oty Filipa dotyczącą jego dwóch spotkań z Horstem
Bienkiem. Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1968 roku gdy Bienek odwiedził Filipa w
Ostrawie. Autorowi Podróży do krainy dzieciństwa Ostrawa przypominała przedwojenne
Gliwice, w których się wychował. Po pewnym czasie zdecydowali się we dwójkę pojechać,
(za namową Bienka) do Czeskiego Cieszyna spojrzeć przez most na Olzie, który był w tym
czasie mostem granicznym, pilnie strzeżonym. Bienek chciał spojrzeć na krainę swego
dzieciństwa. Dalej relacjonuje Filip:
Horst był rozczarowany. Sprawił mu zawód pierwszy widok od roku 1945, gdy jako piętnastoletni
chłopiec opuścił Śląsk. Odłożył lornetkę i powiedział:
-Wracamy do Ostrawy.
Ja na to:
-Słuchaj, mam pomysł. Pojedźmy szosą na Bogumin, kawałek za Cieszynem chyba będzie lepiej
widać Polskę. Może nawet Gliwice...
Zatrzymaliśmy się na brzegu Olzy parę kilometrów za Czeskim Cieszynem. Słońce nas nie
oślepiało, bo stało z tyłu. Na widnokręgu nawet bez lornetki dostrzegliśmy cztery kominy.
Horst wziął lornetkę, przyglądał im się jakąś chwilę, po czym oświadczył, że je poznaje.
-To kominy dawnej gliwickiej cegielni, która należała do rodziny Valeski Piontek, nauczycielki
gry na pianinie.
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-Horst - powiedziałem cicho - nie możemy stąd widzieć gliwickich kominów, bo Gliwice są
bardziej w prawo.
-Co tym mi tu gadasz! - zezłościł się. -Te kominy znam od małego, od razu je poznałem! A w tle,
wprawdzie
Tego

niewyraźnie,

masztu

Horst

ale

widzieć

jednak
nie

mógł,

widzę
nawet

maszt
gdyby

radiostacji
miał

gliwickiej.

sokoli

wzrok.

Stojąc do zachodu słońca na czeskim brzegu Olzy, Horst Bienek w milczeniu wpatrywał się przez
lornetkę w te cztery, dopiero półtora roku wcześniej zbudowane kominy jakichś polskich
zakładów chemicznych.

Następnie Ota Filip przywołuje spotkanie z Bienkiem w 1975 roku i przedstawia
między innymi to, co powiedział Bienek o sytuacji nad brzegiem Olzy z perspektywy ośmiu
lat:
- Ota, pamiętasz, jak wtedy przy polskiej granicy twierdziłem, że widzę cztery kominy cegielni i
maszt radiostacji gliwickiej? Dzisiaj mogę ci się przyznać: miałem jasność, że te cztery kominy po
polskiej stronie nie mogą należeć do gliwickiej cegielni, bo tamta miała tylko jeden, który zresztą
Rosjanie rozwalili z dział w lutym albo marcu 1945. Masztu radiostacji także nie mogłem dojrzeć
z takiej odległości. Ale wiesz - Horst wraz z kieliszkiem podniósł też głos - mimo, że wiedziałem,
że nie widzę ani tamtego komina ani masztu nadajnika, musiałem wierzyć, że je widzę. A zresztą
może i widziałem.[30]

Jak można zrozumieć ten świadomy miraż? Na oglądaną rzeczywistość został
nałożony, albo nałożył się powidok "byłości", niczym rażące, punktowe światło powracające
w swym kształcie gdy przymyka się podrażnione oko. To, czego nie mógł widzieć Bienek, a
zarazem widział, było śladem nieobecności utraconego domostwa. Niewidoczny dla nikogo
więcej, prywatny, oglądany pod światło nieobecności "znak wodny" tego, co najbliższe i
najbardziej lokalne, a zarazem tego, co już oddalone zupełnie przeszłe, niemożliwe do
odzyskania. Można tę przywołaną opowieść potraktować jako figurę odnajdywania drogi do
domu. Sytuacja, którą przywołał z pamięci Filip była dla Bienka niezwykle ważna. Okazała
się częścią pracy twórczej nad Pierwszą polką (pierwszą częścią cyklu powieści o
dzieciństwie spędzonym w Gliwicach). Powieść Horsta Bienka można traktować jako
symboliczny odzysk straconego domostwa i jeśli wierzyć Filipowi, moment wiązania pamięci
w tekst powieści splótł się z pewnym niemożliwym do obiektywizacji, ale rzeczywistym jak
można domniemywać, doświadczeniem widzenia wyobrażonych Gliwic.
Podobne przykłady można mnożyć. "Znaki wodne" niuansujące na granicy
wypowiadalnego i niewypowiadalnego, obecnego i nieobecnego, żywego i zapomnianego,
byłego i teraźniejszego, fosforyzujące poprzez powierzchnię rzeczywistości można odnaleźć
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także w Nagrobku ciotki Cili (wspomnianym już w przypisach). Autor, Stefan Szymutko,
przywołuje między innymi drogę, którą szedł jego dziadek, także Stefan, wracając późnym
wieczorem do domu po "celebracji" zdanego egzaminu maturalnego, czy też wspomina
boisko na łące - miejsce nocnych rozgrywek chłopców z Cimoka ("teraz biegnie tamtędy
droga dojazdowa do autostrady A4")[31]. W ten sposób może wyłaniać się możliwy archipelag
miejsc odłożonych, właściwie wykluczonych z porządku rzeczywistości, ale nie
wykluczonych z porządku przestrzeni otwartego, wydarzającego się domostwa. Tak
powstająca z przypomnień, wydobywana ze "szrotu" (niem. Schrott) "byłości" i splatana w
teraźniejszości siatka "umiejscowień", owa "trzecia przestrzeń" pozwala na projektujące i
konstruujące myślenie zamieszkiwania. Innymi słowy, mamy tu do czynienia z
wyprowadzeniem domostwa poza ramy klasycznej geometrii, a także z zadaniem stałej
korekcji i stałego uczulenia w relacji z tym, co przestrzenne i przeżywane; z tym, co okazuje
się wewnętrzne (jako my) w napotykanej zewnętrzności (względem nas).
Wspomniana wcześniej wieś Zarzecze stanowi z tego punktu widzenia także
interesujący przykład. Jedna z najstarszych osad w dolinie górnej Wisły (w źródłach z XIII w.
wzmiankowana jako Zasere)[32], od 60 lat nieistniejąca w większej części może być wyłącznie
nie tyle miejscem, a obiektem pamięci. Od kwietnia do listopada 1954 trwało sukcesywne
wysiedlanie zamieszkanego przez 3 tysięczną społeczność Zarzecza. Centralne dla wsi
punkty: kościół pod wezwaniem NMP Śnieżnej, cmentarz, dwie szkoły i budynki mieszkalne
ostatecznie w roku 1955 znalazły się pod powierzchnią Jeziora Goczałkowickiego sztucznego zbiornika wody pitnej przeznaczonej dla ludności Górnośląskiego Ośrodka
Przemysłowego. Mieszkańcy wsi zostali rozlokowani w okolicznych wioskach, część z nich
musiała przenieść się do blisko położonego Chybia, część do Czechowic (obecnie
Czechowice-Dziedzice), Pszczyny i Bielska-Białej, ale także byli tacy, którzy zostali
przeniesieni na "ziemie odzyskane". Przesiedlono w sumie 458 gospodarstw[33]. Dziś
przemierzając gęsto zalesiony południowy brzeg jeziora na zachód od ujścia potoku Bajerka,
można natrafić na drogę przecinającą las, niegdyś prowadzącą do centrum wsi - obecnie
zarastający trakt prowadzi wprost do jeziora i znika pod wodą (wyraźnie widać to na
zdjęciach lotniczych). W tym wypadku owa metafora "znaku wodnego" nabiera atrybucji
rzeczywistości - taktylnie i sensualnie łączy to, co było z tym, co jest, obecność i
nieobecność.
Zaledwie zaproszeniem - do wystawienia się na Dobro (

) miejsca - jest ten

krótki tekst, który w podtytule zawiera sformułowanie "Fragment do przyszłej poetyki Śląska
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Cieszyńskiego". Ujawnienie, czy też odkrycie opowieści o Śląsku, która byłaby opowieścią
inicjującą nie jest zadaniem prostym, stąd też ważność i nieodzowność takiego przyszłego
zadania. Postępując wedle ustalonego rygoru można, co najwyżej doznać swego rodzaju
terapii, ewentualnie znaleźć potwierdzenie przypuszczalnej wyjątkowości, regionalnej
odmienności. Nie w tym jednak upatruje źródła zbawienia oikologiczna droga do domu.
Wszelkie antropologiczne rozpoznanie, a następnie jego możliwe przedłużenia stanowią
swego rodzaju próby przywołania i utrzymania w całości kompleksu pewnej rzeczywistości.
Truizm ten stanowi treść pewnego marzenia, ale także jest to podłoże, które wymusza
konstruowanie wzoru praktyk epistemologicznych, a zarazem imperatyw, który inspiruje
rozwój słownika antropologicznego, ale także, co może najbardziej interesujące, determinuje
ciągłe dostrajanie wzroku indagatora, kierującego się w dotąd pomijane miejsca. Można do
tego dodać, że krytyka w planie aletycznym dyskursu antropologii raczej otwiera niż zamyka
możliwości. Konflikt między modelową falsyfikacją w porządku logicznego pojmowania
prawdy i fałszu, a akcentacją narratywnego charakteru każdego dyskursu sprawił, że swoje
podwoje otworzyła przed antropologicznym doświadczeniem właśnie narracja uznana jako
domena prawdy nie tyle absolutnej i jedynej, co wydarzającej się w egzystencjalnym
interwale. Ryzykowna ścieżka prowadząca do "znaku wodnego", czy do okolicznie
wydarzającej się małej (analogicznie do narracji) nazwy własnej "archipelag odłogi", topopoetycznie przywołująca miraż miasta Gliwice, zwołująca "chłopców z Cimoka" wiedzie
między idiomem indywidualności, a zorganizowanym dyskursem. W swej istocie jest
zapisywaniem niuansu, jak pisze Sławek:
Niuansowanie oznacza uważne i troskliwe widzenie, to zaś może dokonać się jedynie w
określonym miejscu, obejmując bowiem jakiś byt swoją troską wprost, nie mogę tego uczynić, nie
osłaniając wraz z nim innych bytów, które z nim bliżej lub dalej sąsiadują, dialogują, spomiędzy
których wyłania się, zmierzając siłą rzeczy (podkreślmy - właśnie siłą rzeczy nie moich zabiegów)
wraz z nimi ku mojemu spojrzeniu. Byt wtedy staje się szczegółem, gdy zostaje umiejscowiony.
Byt jest szczególny zawsze w miejscu; dopiero gdy go wypreparować z tego środowiska, może
zostać uznany za "ogólny", "abstrakcyjny" czy "jakikolwiek". Lecz przeżycie miejsca, doznanie
bycia "miejscowego", stanowiące marzenie parających się piórem, miejsce przedstawione za
pomocą mowy lub pisma tak, iż doświadczamy przedmiotów w nim obecnych jako spowitych
delikatnych woalem genius loci, jest również uwięzione w pewnym paradoksie. Z jednej strony,
nieuchronnie musi być mocno osadzone w tym, co "tu" i "teraz", z drugiej - przez każdy taki węzeł
teraźniejszości przebiegają nici minionego czasu. A więc doznać bytu (niezależnie od tego, czy
jest nim człowiek, czy przedmiot) - to ujrzeć przebłyski "byłości" w tym, co "teraz", "zobaczyć"
(choć znaczenie tego czasownika możemy pojąć jedynie w dużym przybliżeniu) to, czego "nie
ma", co już "nie jest".[34]
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Niuansującej narracji, swego rodzaju auto-fikcji i topo-biograficznej legendy, która
fundowałaby wydarzenie myślącego zamieszkiwania - oto czego być może potrzebuje Śląsk
Cieszyński. Wprawdzie niewiele o nim zostało tu powiedziane, jednak taki był zamysł
przedstawionej propozycji - zaprosić do opowieści o "znakach wodnych", o odłogach, o
archipelagach. Zaledwie doprowadzić do progu, aby przede wszystkim utrzymana została
tajemnica namowy miejsca, namowy lokalności.

[1] Zob. P. Migoń, S. Grykień i in., Geografia. Słownik Encyklopedyczny, Wrocław 2007, s.37.
[2] Jako istotne dla myśli parającej się zasadą domostwa, pojęcie "archipelagu" przywołuje Tadeusz Sławek w
tekście zatytułowanym Mapa domu, który znalazł się w książce Oikologia. Nauka o domu (Tadeusz Sławek jest
jej współautorem). Krótki rys myśli oikologicznej, a także częściowa jej interpretacja i akomodacja do
problematyki zawartej tekście znajduje się w dalszej części. (Zob. T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Oikologia.
Nauka o domu, Katowice 2013).
[3] Staropolskie otłoga (dial. otłóg); źródłosłów prasłowiański ot?loga / ot?log? znaczył "odłożenie czegoś na
bok, przełożenie na inny czas"; pierwotnie nazwa czynności, termin wtórnie konkretyzowany "to, co odłożone,
pozostawione na jakiś czas > "pole nieuprawiane"; także słoweńskie otdlog znaczy odroczenie, zwłoka. Zob. W.
Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s.380., por. A. Bruckner, Słownik etymologiczny
języka polskiego, Warszawa 1974, s.313.
[4] Idem.
[5] Zob. m.in. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich,
Kraków 2014.
[6] E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Poznań 1996.
[7] Interesujące spostrzeżenia Czermińska zawarła w artykule noszącym tytuł Miejsca autobiograficzne.
Propozycja w ramach Geopoetyki, gdzie w dyskurs literaturoznawczy wprowadza autorka kategorie badawcze
odnoszące się do przestrzeni pojętej także jako kulturowe imaginarium, z akcentem na idiosynkratyczne formuły
reprezentacji doświadczenia miejsca. Tekst Czermińskiej stanowi interesujące wprowadzenie do indywidualnej
geografii. Autorka przedstawia swoistą genealogią problemu: "Mówiąc w pewnym uproszczeniu, przestrzeń
geograficzna jest po prostu dana i jako taka stanowi materialny przedmiot badań nauk przyrodniczych. Miejsce
zaś jest wyodrębnioną częścią przestrzeni, częścią którą wyróżniamy nie tylko w związku z jej materialnymi
cechami, ale przede wszystkim ze względu na przypisaną jej kulturową symbolikę, stworzoną, przekazywaną i
przekształcaną w społecznej tradycji. Warto pamiętać, że takie rozumienie miejsca bliskie jest myśleniu
funkcjonującemu w kulturze od niepamiętnych czasów, czy to w archaicznych wyobrażeniach religijnych pod
postacią idei centrum świata oraz rozróżnienia przestrzeni sacrum i profanum, czy w starożytnym Rzymie w
postaci wiary w ducha opiekuńczego, czuwającego nad danym miejscem, zwanego genius loci, traktowanego
później w tradycji kulturowej jako symbolizacja literackiego mitu miejsca. Wyobrażenia tego rodzaju nabrały
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pamięci o kulturze zatopionej wsi i jej okolic. Świadczą o tym tytuły wydanych przez towarzystwo publikacji
regionalnych - Żabi Kraj, Kapliczki i krzyże przydrożne, Pamiętniki zarzeckie i Ballada o Zarzeczu.Od kilku lat
zarzeczanie wydają także własny kwartalnik - «Gazetę Zarzecką» (1750 egz.), w której można znaleźć pisane
gwarą zarzecką przez Edwarda Przemyka artykuły o zatopionej wsi. Z inicjatywy TMZ odbywają się spotkania z
wysiedlonymi i wycieczki po regionie. Prężnie działające towarzystwo uczestniczyło m.in. w Targach Książki
Cieszyńskiej, warsztatach Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz w Zjeździe Towarzystw Regionalnych
w Wiśle. Przygotowaną przez TMZ wystawę «Zarzecze i zarzeczanie - historia i współczesność» można było
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magisterskich, a mieszkańcy zatopionej wsi byli bohaterami programów radiowych i telewizyjnych. Założyciele
towarzystwa zostali docenieni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, który w 2002 r.
uhonorował ich odznakami «Zasłużony Działacz Kultury»." (M. M. Kowalski, Śląsk Cieszyński. Po obu
stronach Olzy, Kraków 2009, s.127). Niedawno powstał film dokumentalny o Zarzeczu w reżyserii Aleksandry
Fudali. Dokument nosi tytuł "Zatopione w pamięci".
[34] T. Sławek, Widok z okna. (Zamiast wstępu), w: S. Szymutko, Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001, s.10-11.

23

