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Od autora

Na trasie poci¹gu Wroc³aw  Lublin przysz³a mi do g³owy myl, ¿e wszyscy
urodzilimy siê na <dworcu>. Tak w³anie, bo przecie¿ gdzie tê podró¿ ¿ycia trzeba
by³o zacz¹æ, dlatego na pocz¹tku trafilimy:
 prosto na dworzec g³ówny, najg³ówniejszy. A tam ile korzyci! Po pierwsze,
wstêp wolny. Po drugie, tam nie jeste obcy. Tam nie ma w ogóle obcych, poniewa¿
dworzec jest w³anie dla obcych, czyli wszyscy s¹ na dworcu tutejsi, tam obcy s¹
nawet bardziej tutejsi od tutejszych. Tam twój nietutejszy wygl¹d jest ca³kiem na
miejscu. A poza tym na dworcu jest jasno, ciep³o S¹ kioski z gazetami, budki
z telefonami, kasy biletowe 1

Ot, taki zwyczajny wiat. Tak wiêc rodzimy siê i od razu dostajemy swoje
pierwsze bilety i etykietki: I klasa, II klasa, numerek ewidencyjny, przejazd wa¿ny
od  do itd.. Na dworcu wiata nikt nas nie zna i my nikogo nie znamy; nikogo
i niczego poza jedn¹, jedyn¹ nazw¹ poci¹gu, którym mamy odjechaæ.
Wsiadamy do wagonu, póniej do przedzia³u. Trafiamy na przypadkowych
(jeli kto wierzy w przypadki) ludzi. Pytamy: czy to miejsce jest wolne? i siadamy.
Nikt nas o nic nie pyta, przynajmniej na razie. Poci¹g rusza, a my ¿egnamy siê
z dworcem g³ównym. Czeka nas d³uga droga, robimy wiêc wszystko, aby spêdziæ j¹
mo¿liwie jak najprzyjemniej.
W poci¹gu spotyka siê ludzi  tak dziwnych jak i typowych. Bez imienia oraz
okrelonego miejsca zamieszkania s¹ po prostu podró¿nymi. Obserwuj¹c ich,
mo¿na poznaæ zwyczaje i miesznostki dzisiejszego cz³owieka. Poci¹gami bowiem
je¿d¿¹ wszyscy: m³odzi ludzie bez perspektyw, zagubiony w wirze problemów szary
t³um czy zb³¹kani staruszkowie odwiedzaj¹cy dzieci i wnuki, nie maj¹ce czasu na
rewizytê. Wszyscy oni s¹ w wagonach PKP anonimowi  bez to¿samoci. Wchodz¹
do przedzia³u i pytaj¹, czy znajdzie siê dla nich miejsce. Tacy s¹  nieokreleni,
zawsze pomiêdzy2  na wskro ponowoczeni. Ka¿dy scharakteryzowany jest
jedynie przez pokonywan¹ drogê. Z biletu niejednokrotnie mo¿na odczytaæ znaczny

fragment historii ich ¿ycia. Ot, na przyk³ad jaki mê¿czyzna urodzi³ siê w Aleksandrowie
Kujawskim, studiuje w Warszawie, a mieszka w Toruniu. Pewnego dnia, o danej
godzinie kupuje bilet wa¿ny przez ca³¹ dobê na trasie : Toruñ- Aleksandrów Kuj. 
Kutno  £owicz  Warszawa Zach.  Warszawa Centralna. Pytaj¹c go o nazwisko,
tak naprawdê o nim samym nie dowiemy siê niczego. Je¿eli jednak spytamy dok¹d
jedzie, uzyskamy tê informacjê oraz  niewykluczone  wiele innych (jeli oczywicie
nasz rozmówca bêdzie sk³onny do dialogu, a w poci¹gach to czêste zjawisko) np.:
w jakim celu gdzie siê udaje, dlaczego jedzie akurat teraz, itd. W ten sposób poznaæ
mo¿na ¿yciorys niejednego cz³owieka, nie maj¹c pojêcia o jego to¿samoci w dos³ownym tego s³owa znaczeniu; osoba zostaje okrelona jako
Podró¿ny X: mê¿czyzna / kobieta, lat tyle a tyle (domylnie), przemieszczaj¹cy
siê na trasie takiej a takiej, w celu

Dychotomia sceny i kulis  E. Goffman, Cz³owiek w teatrze ¿ycia codziennego, przek³.
H. i P. piewakowie, PIW, W-wa 1981;
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Wszystko, co napisa³am dotychczas, mog³oby zostaæ uznane za impresjê
chwili, gdyby nie fakt, ¿e po opuszczeniu poci¹gu nic siê nie zmienia. Rzeczywistoæ
i wiadomoæ podró¿nych pozostaj¹ takie same. Tylko bilet kolejowy traci wa¿noæ;
staj¹c siê jedynie wiadectwem odbytej podró¿y. Ludzie siedz¹cy przedtem w tym
samym przedziale id¹ w ró¿ne strony i wsiadaj¹ do tramwajów, autobusów,
taksówek, albo kupuj¹ nowe bilety PKP. Ruchliwoæ okrela wszystko, co robi¹,
sprawia te¿, i¿ docieraj¹ do miejsc, które s¹ im przypisane, gdzie odnajduj¹ cz¹stki
to¿samoci. Podró¿ jest koniecznoci¹, albowiem wszystko p³ynie. Trzeba wiêc
wêdrowaæ z nurtem z nurtem i ka¿dego dnia stawiaæ nowe kroki ku samemu sobie.
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WSTÊP

Naszym podstawowym celem bêdzie naszkicowanie portretu wspó³czesnego
cz³owieka na tle panoramy ponowoczesnoci. Tylko naszkicowanie, poniewa¿ na
wiêcej nie pozwala impresja chwili. Dzisiejsz¹ jednostkê mo¿na przestawiæ tylko
w plastycznym schemacie. Szczegó³y s¹ nieuchwytne. Nie obejdzie siê wiêc bez
abstrakcji, opartej jednak na d³ugotrwa³ej (jak na obecne warunki) obserwacji. Obraz
mo¿e wydaæ siê niektórym rozmazany albo zbyt fantazyjny, ale trzeba zauwa¿yæ, ¿e
w naszym wiecie wiele zjawisk ma osnowê fantazyjn¹, a nie oznacza to wcale, i¿
jest ona mniej realna od rzeczywistej struktury rzeczy. Rzeczywistoæ i fikcja ³¹cz¹ siê
w sztucznie budowanych wizerunkach osób oraz instytucji z wystawy3 ponowoczesnoci. Nie sposób oddzieliæ od siebie tego, co upozorowane, od tego co
istniej¹ce, gdy¿ kosmetyki i fakty tworz¹ jedn¹, wspóln¹ p³aszczyznê. Fantazje raz
przykrywaj¹ cechy, innym razem je ukrywaj¹.
Tê rzeczywistoæ pe³n¹ barwnych hybryd i na wpó³ realnych postaci za
Zygmuntem Baumanem nazwiemy w³anie ponowoczesnoci¹. Termin ukuty przez
znakomitego socjologa, autora wielu prac z zakresu wspó³czesnej problematyki
egzystencjalnej, jest jednym z podstawowych hase³ jego prac, a teraz bêdzie on
równie fundamentalny dla nas.
Ponowoczesnoæ têtni ¿yciem i pozornie nieuporz¹dkowan¹ zmiennoci¹,
dlatego pisz¹c o niej nieuchronne jest korzystanie z pozycji wydanych w ostatnich
latach. Ruchliwoæ dzisiejszego wiata zmusza do patrzenia nañ z perspektywy
najwie¿szych obserwacji oraz róde³ informacyjnych.
Panta rhei  wszystko jest p³ynne, nietrwa³e i zmienne  tak¹ tezê-ocenê rzeczywistoci postawi³ dwa i pó³ tysi¹ca lat temu Heraklit z Efezu. Obecnie jest ona
równie aktualna; w obliczu przemian jakie zaistnia³y w wiecie nabra³a jeno nowego
sensu. Heraklitejska idea dotyczy dzi nie tylko natury, ale ca³ej machiny egzystencjalnej
wyprodukowanej przez cz³owieka: jego technologii, schematów mylenia, zachowañ,
aglomeracji  rzeczywistoci opartej na ruchu. Realia nieustannie p³yn¹, przechodz¹
z jednego stanu do drugiego:

staæ siê wod¹, dla wody jest mierci¹ staæ siê ziemi¹ 4 .

Czêsto miewa przezwisko, którego nie zapomni do koñca ¿ycia;
student  poza to¿samoci¹ zapisan¹ w indeksie, woli byæ bezimienny, poniewa¿ jest to

Jestemy nieustannym umieraniem i rodzeniem siê. W³asnoci otaczaj¹cych nas
rzeczy s¹ wzglêdne.
Istniej¹ tylko przejcia. Jak napisali G. Deleuze i F. Guattari w ksi¹¿ce AntyEdyp5 , ¿yjemy w wiecznym pomiêdzy6 . We wspó³czesnym wiecie, w którym
brakuje wyznaczników prawdy i fa³szu oraz sta³ego systemu wartoci, nabiera to
nowego sensu. Nasze ¿ycie sk³ada siê z przejæ pomiêdzy przeciwieñstwami.
Funkcjonujemy na granicy dnia dzisiejszego i jutrzejszego, rzeczywistoci i fikcji.

p.p.

Stan
rzeczy

p.p.- potencjalnoæ
przeciwieñstwa
przejcie

rzeczywistoæ
rys. 1.przejcie

Przeciwieñstwa s¹ nasz¹ osnow¹ i potencjalnoci¹. Choæ granice miêdzy nimi
s¹ p³ynne, samo istnienie alternatywnej opcji bytowania stwarza mo¿liwoæ tworzenia
nowego stanu rzeczy na bazie starego materia³u. Dla ponowoczesnoci termin
pomiêdzy nabra³ g³êbszego znaczenia. Sta³ siê podstawow¹ kategori¹ mylenia.
W przeciwieñstwach szukamy prawdy o wiecie, tworz¹c negatywne definicje przedmiotów. Opozycje pojêæ pomagaj¹ nam okreliæ w³asn¹ to¿samoæ, a tak¿e wyznaczyæ
w³aciwy tok postêpowania. Przeciwieñstwa przechodz¹ jedne w drugie i wprawiaj¹
w ruch ca³¹ machinê zmiennego wiata, w jakim przysz³o nam funkcjonowaæ. Z czasem granice miêdzy nimi ulegaj¹ przesuniêciu, albo wrêcz zatarciu. Jednostka, której
¿ycie polega na sztuce wyboru, nie obraca siê wokó³ idei dobra i z³a, bo wartoci sta³y
siê wzglêdne, lecz wychwytuje niuanse miêdzy rzeczami. Dziêki poznawaniu
drobnych ró¿nic, podmiot codziennie staje siê trochê inny ni¿ wczoraj. Poznaje wiat,
a on go zmienia. Ta zmiennoæ warunkuje zaistnienie w ponowoczesnoci. Co co
jest sta³e traci racjê bytu w wiecie, gdzie ruchliwoæ sta³a siê podstawow¹ zasad¹.
Nasz¹ cywilizacjê mo¿na nazwaæ prefiguraln¹7 . Postawa jednostki polega w niej na
negowaniu kolejno zachodz¹cych stanów teraniejszoci. Tak odbywa siê rozwój.
Zaprzeczenie prawd dnia wczorajszego wymaga co prawda bardzo dynamicznej
osobowoci, ale gwarantuje utrzymanie siê w pr¹dzie rzeki. Dzi poznanie nie polega
na uwiadomieniu sobie up³ywu czasu oraz zmiennoci i zjawiskowoci przyrody;
nie wchodzimy do p³yn¹cego potoku, lecz dajemy mu siê porwaæ. Rzeka greckiego
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uczeñ szko³y podstawowej  posiada w dzienniku imiê i nazwisko;
uczeñ gimnazjum i szko³y redniej  rzadko miewa imiê, za to zawsze ma nazwisko.

Obawiamy siê jednej mierci, z ju¿ wielu mierciom uleglimy ; dla duszy jest mierci¹

gwarancj¹ jego niezale¿noci i wolnoci osobistej;
pracownik biura, urzêdu, sklepu, fabryki  jest kim z numerem konta, polisy ubezpie-

czeniowej, bezprawnie (bez decyzji Sejmu) nadanym peselem itd.;
student po ukoñczeniu akademii  jest magistrem, który ma nazwisko lub bezimiennym
bezrobotnym;
student, który zostaje na uczelni  to doktorant, póniej doktor, doktor habilitowany itd..

Zakoñczywszy d³ugie i owocne ¿ycie pan X ma numer ewidencyjny w archiwach
cmentarza.
14

Sformu³owanie ukute przez autora Ksiêgi Koholeta w odniesieniu do ludzkiej egzystencji:
[ ] wszystko to marnoæ i pogoñ za wiatrem. (Koh. 2,11);

15

Cz. Mi³osz, Po podró¿y , [w:] To, Znak, Kraków 2000, s. 17;
D.MacCannell, Turysta op. cit., s. 49;

16
17

E. Stachura, Id dalej , [w:] Wiersze, poematy, piosenki, przek³ady, pod redakcj¹
Z. Fedeckiego, Czytelnik, W-wa 1987, s. 228;

18

Cz³owiek religijny  zosta³ opisany w ksi¹¿ce M. Eliadego, Sacrum, mit, historia. Wybór
esejów, przek³. A. Tatarkiewicz, PIW, W-wa 1993;

19

R. Girard, Kozio³ ofiarny, przek³. M. Guszczyñska, Wydawnictwo £ódzkie, £ód 1987;
M. Lermontow, Samotny bia³y ¿agiel, przek³. T. Stêpniewski, cyt. za Romantyzm, pod red.

20

21

22

E Sawrymowicza, St. Makowskiego, Z. Libery, WSiP, W-wa 1978, s. 52;
P. Verlaine, Piosenka jesienna, przek³. L. Staff, cyt. za J. Z. Jakubowskim, Literatura polska

okresu M³odej Polski, WSiP, W-wa1976, s. 57;
tirthas  pojêcie to rozumiane jest najczêciej jako miejsce wiête lub  wiêty bród,

bowiem w Indiach miejsca kultu zwi¹zane s¹ najczêciej z wod¹. Hindusi szczególn¹
czci¹ okrywaj¹ siedem wiêtych rzek przep³ywaj¹cych przez kraj, do których zaliczaj¹

siê miêdzy innymi najwiêksze: Ganges i Indus. W szerszym znaczeniu przez tirthas
rozumie siê przejcie ze wiata doczesnego do wiata Niebios;
23
24

Z. Bauman, Dwa szkice o moralnoci ponowoczesnej, Instytut Kultury, W-wa 1994, s. 11;
Cel uwiêca rodki- dewiza sformu³owana przez jezuitów;

25

System wieckiego pielgrzyma- zosta³ przedstawiony przez Baumana w Dwu szkicach ,
op. cit. , s. 12;

26

Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, prze³o¿y³a E. Klekot, PIW,
W-wa 2000, s. 126;

27

Gdziekolwiek mogê wêdrowaæ (Wherever I may roam) z p³yty Metallica, 1991;
Bo- (ang.) w³óczêga, tramp, wyraz o zdecydowanie pejoratywnym zabarwieniu;

28
29

J. London, Na szlaku. Szkice autobiograficzne, przek³. St. Kuszelewski, E. WENDE i S-ka,
Poznañ,Fiszer i Majewski, £ód, Katowice, Ludwik Fiszer, Toruñ i Siedlce, Towarzystwo

Przypisy
1

S. Mro¿ek, Emigranci, Noir Sur Blanc, W-wa 1996, s.17;

2

Pomiêdzy lub w przejciu- termin u¿yty przez G. Deleuze i F. Guattariego na okrelenie
charakteru drogi jak¹ odbywa wspó³czesny cz³owiek, patrz: Anty-Edyp, w opracowaniu
K. Wilkoszewskiej, Czym jest postmodernizm?, Akademia w Krakowie, Kraków 1997;
Wystawa  szczegó³ow¹ charakterystykê tego zjawiska przeprowadzi³ Dean MacCannell

3

w ksi¹¿ce Turysta. Nowa teoria klasy pró¿niaczej, przek³. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz,
Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., W-wa 2002;
4
5

6

Cyt. za W. Tatarkiewiczem, Historia filozofii, t. I, PWN, W-wa 1990, s. 31;
G. Deleuze, F. Guattari, Anty-Edyp, w opracowaniu K. Wilkoszewskiej, Czym jest postmodernizm?, Akademia w Krakowie, Kraków 1997;
W Polsce znaczenie wczeniej (w r. 1974) terminu  przejcie na okrelenie tego samego
zjawiska u¿yli poeci kontrkulturowej supergrupy Ogród / Ogród 2 (vide: tekst komis,
[w:] czekaj¹c na pod³odze na wszystkie pory ¿ycia, Lublin 1993);

7

cyt. za K. J. Brozi, Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne, Norbertinum,
Lublin 1992;

8

Z. Bauman, O turystach i w³óczêgach, czyli bohaterach i ofiarach ponowoczesnoci, cyt.
za Pamiêæ, miejsce, obecnoæ, pod redakcj¹ J. P. Hudzika i J. Miziñskiej, Wydawnictwo

9

UMCS, Lublin 1997, s.129;
sieæ  problemem sieci zajmuje siê E. Davis, autor ksi¹¿ki Techgnoza. Mit, magia + misty-

10

11

cyzm wielu informacji, przek³. J. Kierul, Dom Wydawniczy REBIS, Poznañ 2002;
G. Marcel jest autorem ksi¹¿ki pt. Homo viator. Wstêp do metafizyki nadziei, przek³.
P. Lubicz, PAX, W-wa 1959;
A. de Saint-Exupéry, Ma³y Ksi¹¿ê, przek³. J. Szwykowski, PAX, W-wa 2000, s. 65;

12

D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy pró¿niaczej, cyt. ze wstêpu do wydania
z 1989 roku, s. XIV;

13

przypis ten dedykujê wszystkim ambitnym karierowiczom:
Ewolucja imienia:
Ma³y ch³opiec  nosi zdrobnia³e imiê, którym pos³uguje siê jego rodzina;

9

filozofa p³ynie zdecydowanie szybciej ni¿ kiedy. Jej wody w³anie spadaj¹ z wielkiego, hucz¹cego wodospadu ponowoczesnoci. Rozbijaj¹ siê o ska³y niepamiêci
i gin¹ we mgle unosz¹cej siê u podnó¿a kamiennej ciany. P³yn¹ z tak¹ prêdkoci¹,
¿e nie sposób ogarn¹æ wzrokiem wszystkich odcieni têczy, jakie powstaj¹ w pryzmacie sp³ywaj¹cej bryzy.
Wspó³czesny cz³owiek jest podobny do kropli rozbryzguj¹cej siê na ska³ach.
Jest radosny i spontaniczny. Podwiadomie zdaje sobie sprawê z tego, ¿e zostanie
przemieniony przez ¿ywio³, a mo¿e nawet zniszczony. Mimo to wpada w wir, który
raz go kszta³tuje, innym razem niszczy. Jednostka jednak ma dla wodospadu wiele
podziwu (mo¿e i szacunku). Chocia¿ ha³as zag³usza myli, a smuga mg³y przyæmiewa
wiat dooko³a, wydaje mu siê, i¿ nie ma nic piêkniejszego nad wodospad.

Struktura rzekoma i bilety

Nasze ¿ycie przypomina sk³adankê krótkich intermezzo. Odgrywamy ma³e
wstawki dramatyczne w teatrze ponowoczesnoci. Nikt nie gra g³ównej roli. Ka¿dy
wkleja swój fragment rzeczywistoci w ogóln¹ sceneriê ¿ycia. Tworzymy strukturê
rzekom¹. Pisze o niej D. MacCannell w swojej ksi¹¿ce pt. Turysta. Na strukturê
rzekom¹ sk³adaj¹ siê pami¹tki z przesz³oci, nasze wyobra¿enia oraz wizerunek
wyprodukowany na pokaz; zaliczaj¹ siê do niej wszystkie elementy ponowoczesnoci,
stanowi¹ce perfumeriê codziennego ¿ycia. Mo¿na dzi wybudowaæ ca³y wiat
z takich rzekomych figur. Tworzy siê reprezentacje i kolekcje. Na pierwsze sk³adaj¹
siê identyfikacje. Kreuje siê rzeczywistoæ, tworzy scenerie  wed³ug okrelonego
kanonu. Sposób mówienia, ubiór, wygl¹d miejsca -tworz¹ jedn¹, wielk¹ inscenizacjê.
Kolekcje s¹ z kolei zbiorami rzeczy skatalogowanych wed³ug okrelonego z góry
porz¹dku. Ka¿dy ma swoj¹ kolekcjê indywidualn¹. Zbiera przedmioty oraz wra¿enia. Wszystko po to, aby stworzyæ sobie namiastkê stabilizacji. Egzystencja w re¿yserowanym wiecie nie nale¿y do specjalnie skomplikowanych. Jedyny jej wymóg to
zgoda na pozoranctwo.
¯ycie jest uciekaj¹c¹ chwil¹, której nie mo¿na zatrzymaæ. Funkcjonujemy
w inscenizowanych sytuacjach biur oraz rzêdów pañstwowych, w schematach idealnego domu i idealnej rodziny, we wzorze pracownika, bêd¹cego na ka¿de zawo³anie
szefa. Wszystko po to, by uciec od chaosu. Ale od niego nie na ucieczki.
wiat drwi sobie z naszych zamiarów i lekce sobie wa¿y nasz¹ gorliwoæ; [ ]
przypomina nam o swojej obecnoci, raz po raz sypi¹c nam na g³owy nastêpstwa
naszych ponoæ czynów.[ ] w tej grze, w której wiat jest graczem, przepisy zdaj¹
siê zmieniaæ w toku grania, znikaæ i pojawiaæ siê bez uprzedzenia8 .

Egzystencja trwa od witu do zmierzchu, a potem trwa od zmierzchu do witu
i tak w kó³ko. Nie znajdziemy tu jednak cyklicznoci, poniewa¿ ka¿dy dzieñ jest
przemierzaniem trasy innego poci¹gu. ¯yjemy w wagonach, w szecianach wykrelanych lini¹ prost¹, która nigdy siê nie koñczy. Otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ wype³nia abstrakcja. Obiekty s¹ dok³adnie takie, jakimi chcemy je zobaczyæ; jednoczenie
nic nie jest takie jakim je widzimy. Wielka inscenizacja, ma³e intermezzo  nasze
¿ycie  sieæ9 , po której siê poruszamy. Planujemy tylko na jutro; niektórzy robi¹ plany
na tydzieñ, nieliczni na miesi¹c, wielkie firmy maj¹ biznes-plan na nadchodz¹cy rok.
Bezimienni szamoczemy siê w chwilowych, krótkich spektaklach, danych nam do
zagrania. ¯ycie ludzkie jest dzi widowiskiem, a ludzie to widzowie, albo turyci. Ci,
którzy nie chc¹ wejæ w wiat wspó³czesnej sceny, zostaj¹ w³óczêgami, jeszcze inni
chroni¹ siê w rezerwacie marzeñ. Wszystko p³ynie. Nawet ruch jest zmienny, bo
dla ka¿dej sytuacji inny. To¿samoæ nie jest nikomu przypisana, nie jest constans.
Dostajemy tylko czasowy bilet, zobowi¹zuj¹cy do zagrania w sztuce wyznaczonej
nam roli. Nie mamy zbyt wielkiego wyboru, jeli chodzi o repertuar, chyba ¿e
uczestniczymy w przedstawieniu sceny alternatywnej. Ma ona niewielu entuzjastów,
niemniej jednak stanowi ostojê wolnoci. Co prawda i tak jest to ¿ycie na pokaz, ale
przynajmniej istnieje satysfakcja, ¿e nie zosta³o siê niewolnikiem jakiego schematu.
Rzeczywistoæ ponowoczesna jest scen¹. Cokolwiek robisz, powiniene przede
wszystkim staraæ siê, ¿eby to dobrze wygl¹da³o. W koñcu niejeden mo¿e zechcieæ
zap³aciæ za bilet i zobaczyæ twoje przedstawienie. Ty bêdziesz aktorem a on widzem.
Nasze czynnoci okrel¹ nasz¹ aktualn¹ to¿samoæ. Jest to pewien sposób
organizacji dzisiejszego wiata. Scenicznoæ ¿ycia wymaga dostosowania maniery
do wymogów otoczenia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od cz³owieka wymaga siê kilku
masek. W zale¿noci od warunków zewnêtrznych, powinien on wk³adaæ w³aciw¹.
S¹ maski komediowe, dramatyczne, tragiczne; ka¿d¹ z nich nale¿y skojarzyæ z innym
miejscem i typem osobowoci. To¿samoæ staje siê p³ynna. Aby j¹ ustaliæ nie wystarczy zanurzyæ siê w psychoanalizie, trzeba poznaæ socjologiczne uwarunkowania
rzeczywistoci, w jakich ¿yje jednostka. Spójrzmy na pocz¹tek XXI wieku. Nikt i nic
zdaje siê nie mieæ sta³ego miejsca w wiecie. ¯ycie sk³ada siê z posuniêæ-ruchów (jak
w grze), na których wykonanie mamy coraz mniej czasu. St¹d im siê jest bardziej
ruchliwym  tym lepiej. Elastycznoæ i umiejêtnoæ odnalezienia siê w sytuacji oraz
zmieniaj¹cych siê realiach to poszukiwane zalety. S¹ one jednoczenie cechami
wêdrowca, umo¿liwiaj¹cymi mu poruszanie siê w terenie. Czy bêdzie wiêc b³êdem
postawienie pomiêdzy wêdrowcem a cz³owiekiem ponowoczesnym znaku równoci?
Dzisiejszego cz³owieka mo¿na tedy za G. Marcelem nazwaæ homo viator 10 .
Cz³owiek ponowoczesny = wieczny wêdrowiec = homo viator
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Macki ponowoczesnego cz³owieka siêgaj¹ daleko w sieæ informacyjn¹, po najdalsze
zak¹tki Ziemi i dostêpne obrze¿a kosmosu. Niestety nigdzie tam nie ma ludzkiego Ja,
choæ cz³owiek uto¿samia siê z miejscami, które odwiedza oraz ludzi, nadaj¹cych mu
coraz to inne imiona, wszystko jest efemeryd¹. Prawdziw¹ to¿samoæ odnajduje siê
w eremitorium w³asnej duszy. Na pocz¹tku jednak widzi siê tylko pustyniê. Ta
nicoæ przera¿a. Zawi³e cie¿ki zdaj¹ siê prowadziæ do nik¹d. Na szczêcie:
Cz³owiek [

] odczuwa potrzebê wykszta³cenia pojêcia siebie samego, potrzebê

czucia i mówienia: ja jestem ja. Poniewa¿ nie jest ¿ywy, lecz ¿yje [ ] potrzeba to¿samoci jest tak ¿ywotna i imperatywna, ¿e nie znalaz³szy jakiego sposobu jej zaspokojenia, cz³owiek nie móg³by zachowaæ zdrowia psychicznego.83

Szuka wiêc. Przemierza bezkresne tereny, zaczyna rozumieæ pustyniê i odkrywaæ
w niej pierwsze lady ¿ycia. Powoli uczy siê jej jêzyka. Przestaje siê baæ, ¿e zab³¹dzi.
To jest prawdziwa podró¿ ponowoczesnoci. Taka, jak¹ ma obowi¹zek odbyæ
ka¿dy cz³owiek, zanim zacznie oceniaæ i zmieniaæ otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ.
Ponowoczesnoæ jest w ruchu, nie po to, aby utrudniaæ korzystanie z dóbr tego wiata,
lecz w³anie by mo¿na by³o je odnaleæ. Nie ruch i nie tempo ¿ycia s¹ najwiêkszym
problemem dzisiejszego cz³owieka, ale upoledzenie jego autentycznej to¿samoci,
nieumiejêtnoæ odpowiedzenia na pytanie: kim jestem?. W obliczu takiego stanu
rzeczy jedno z aktualnie promowanych hase³ B¹d sob¹ nie ma najmniejszego sensu.
Pozostaje tylko kolejnych sloganem reklamowym. Zaczyna oznaczaæ bezproduktywny
bunt przeciwko panuj¹cemu porz¹dkowi. Co to znaczy byæ sob¹  wie tylko bywalec
pustyni, wie te¿, gdzie s¹ oazy aktualnych wartoci, studnie prawdy a w koñcu
eremitorium jego duszy. Zrozumieæ siebie  oto cel drogi ponowoczesnego wêdrowca.
Dlatego wspó³czesny cz³owiek kolekcjonuje wra¿enia, poznaje przesz³oæ, uczy siê
teraniejszoci. Turysta podró¿uj¹c wybiera te miejsca, w których tryb ¿ycia nie
sprawia mu bólu i pozwala odpocz¹æ. Zostaje (na jaki czas) tam, gdzie czuje siê
swojsko. Hobo przek³ada swoj¹ pustyniê na rzeczywistoæ. Patrzy na rzeczy przez
pryzmat w³asnych dowiadczeñ. Choæ prawdziwoæ go przerasta, nie ucieka przed
wiatem, nie staje siê spacerowiczem. Przechodzieñ tylko udaje, ¿e podró¿uje.
Przywyk³ do sieci i nie ma zamiaru rezygnowaæ z jej wygód.
Bez wzglêdu na to, z punktu widzenia którego z bohaterów ponowoczesnoci
spojrzymy na problem to¿samoci, wszyscy oni d¹¿¹ w dowiadczeniach dnia codziennego do samookrelenia i ukszta³towania poczucia w³asnego bytu. Tymczasem
oazy na pustyni ci¹gle pozostaj¹ nie odkryte. Brakuje odwa¿nych zdobywców i wytrwa³ych misjonarzy. Eremitorium zostaje zapomniane, a cz³owiek jest niezmiennym tu³aczem w t³umie i nim pozostanie dopóki nie odnajdzie na pustyni autentycznego Ja.

Cz³owiek dowiadcza siebie nie jako aktywnego nonika w³asnych zdolnoci
i bogactwa, lecz jako nêdznej rzeczy zale¿nej od si³ zewnêtrznych82

Ponowoczesnoæ dyktuje warunki egzystencji, a ludzie czekaj¹ tylko na jej
kategoryczne nakazy. Ruchliwoæ, jak¹ dla niej przyjmuj¹, aby siê dostosowaæ
obejmuje trzy formy:
 pierwsza z nich to gonienie za wyimaginowanym wzorcem cz³owieka rynkowego,
idea³u, który przede wszystkim ma siê op³acaæ (np. Hermes Trismegistos);
 druga oznacza ucieczkê przed wymaganiami ponowoczesnej rzeczywistoci (np.
hobo);
 trzecia to ruch pozorny  dreptanie w miejscu, w grzêzawisku struktury rzekomej,
udawanie, ¿e co siê robi (np. spacerowicz, czêsto te¿ turysta).
Zarówno druga jak i trzecia postawa wyra¿aj¹ nieumiejêtnoæ poradzenia
sobie z zaistnia³¹ sytuacj¹ urynkowienia spo³eczeñstw. T³um zabija indywidualnoæ,
ale robi to dla rynku; produkuje konsumentów i ofiary; przede wszystkim jednak
wypacza pojêcie ruchu oraz zmiennoci, czyni¹c z tych atutów zagro¿enie. Nieustanne
zwiêkszanie tempa ¿ycia musi prowadziæ do katastrofy, któr¹ jednostka ponowoczesna
przeczuwa i stara siê unikn¹æ. Najwyraniej widaæ to wród uciekaj¹cych od rzeczywistoci. Czêæ z nich, nie umiej¹c przystosowaæ siê do ci¹g³ych zmian warunków
¿ycia, izoluje siê i pogr¹¿a w beznadziei.
Jest te¿ grupa tych, którzy odwracaj¹ siê od ponowoczesnego wiata w stronê
tradycyjnych systemów etycznych, niekoniecznie zgodnych z obowi¹zuj¹cym wzorcem
kulturowym swojej spo³ecznoci. Ostatnie lata up³ynê³y pod znakiem powrotu do
tradycyjnej metafizyki. Renesans prze¿ywa kultura Dalekiego Wschodu. Wraca siê
do naturalnych metod leczenia. Niestety, powy¿sze praktyki prowadz¹ czêsto do
pog³êbiaj¹cej siê alienacji jednostki i poczucia bycia dyskryminowanym przez niewtajemniczonych.
Prawdziwego cz³owieka, zdrowego fizycznie oraz psychicznie, maj¹cego
poczucie w³asnej wartoci i to¿samoci, nie mo¿na w ponowoczesnoci szukaæ id¹c
przetartymi szlakami. Trzeba wyjæ na pustyniê informacyjn¹. Tam, w eremitorium
w³asnej duszy jest ukryte autentyczne Ja.

11

Pojêcia wêdrowca i wêdrówki s¹ doskona³ym narzêdziem w dyskusji na temat
dzisiejszej jednostki. Odrzucenie przywo³anej kategorii oznacza³oby brak kryterium,
okrelaj¹cego ruch. Sensowne mówienie o ponowoczesnym cz³owieku wymaga
zajêcia siê jego zmiennoci¹ w drodze.
wiat homo viatora zosta³ skonstruowany jak poci¹g: tak, ¿eby nie sprawia³
wiêkszych k³opotów w obs³udze. Jest maksymalnie uproszczony i przystosowany do
wygodnego korzystania z jego dobrodziejstw. Pozwala swobodnie przemieszczaæ
siê z miejsca na miejsce bez nadmiernego wysi³ku ze strony podró¿uj¹cego. Pasa¿er
ma zapewnione minimum bezpieczeñstwa i stabilizacji, przynajmniej na czas
podró¿y. Nie za wiele jest tu do zrobienia. Po prostu zajmuje siê miejsce w przedziale,
obok zupe³nie sobie nieznanych osób i jedzie do wyznaczonego wczeniej celu. Kto,
kogo nikt nie pyta o imiê, prowadzi elektryczn¹ lokomotywê, kto inny sprawdza
bilety, pan z wózeczkiem rozwozi napoje. W poci¹gu ka¿dy ma prawo (a mo¿e i obowi¹zek) zaj¹c siê sob¹ i w miarê mo¿liwoci nie przeszkadzaæ innym. Cz³owiek jest
uprzedmiotowiony. A. de Saint-Exupéry zapisa³ to w krótkiej frazie Zwrotniczego
z Ma³ego Ksiêcia:
 Sortujê podró¿nych na paczki po tysi¹c sztuk [ ] Wysy³am w lewo i w prawo poci¹gi, które ich unosz¹.11

Tak. Wszyscy jestemy podró¿nymi. Nasz¹ to¿samoæ okrela bilet kolejowy,
poniewa¿ mówi o tym, co aktualnie czynimy. Przemierzamy ¿ycie od stacji do stacji.
Zawieramy chwilowe znajomoci. Wykonujemy rutynowe czynnoci pasa¿era
nowoczesnej komunikacji. Dla innych jestemy osob¹ wykonuj¹c¹ jak¹ czynnoæ,
kim pomagaj¹cym w funkcjonowaniu machiny ponowoczesnoci lub przeszkadzaj¹cym. Nazwa profesji staje siê w ten sposób imieniem. Zgodnie z wykonywan¹ prac¹
otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie, przywileje i pozycjê spo³eczn¹. Tendencjê
tê szczególnie uwidaczniaj¹ artyci, pos³uguj¹cy siê czêsto pseudonimem, zamiast
w³asnym nazwiskiem.
Rzeczywistoæ cz³owieka ponowoczesnego jawi siê mniej wiêcej tak, jak widzia³
j¹ Lévi-Strauss:
w postaci rozsypanych, niezorganizowanych w ca³oæ fragmentów, alienuj¹ca, zamie-

Eremitorium

Ci¹gle szuka siê drogi ku autentycznemu Ja poza cz³owiekiem zamiast w nim
samym. Bez wzglêdu na to, czy kto ucieka przed cywilizacj¹, czy goni za najnowszymi trendami mody, ci¹gle jest jak najdalej od esencji w³asnej to¿samoci.
Nauczono nas potrzebnych do ¿ycia wartoci szukaæ w wiecie i tak te¿ dzia³amy.
Zataczamy coraz to nowe krêgi na widnokrêgu ponowoczesnego dobrobytu,
dziêki czemu nasze cia³a rozrastaj¹ siê do niewyobra¿alnych wrêcz rozmiarów.

cona, pe³na przemocy, nieautentyczna. Wszystko jest powierzchni¹; nie ma g³êbi12.

Horyzonty czasowej efektywnoci pracy coraz bardziej siê kurcz¹, a jej owoce
s¹ wa¿ne tylko przez chwilê. Trzeba wiêc spieszyæ siê z ocen¹ i doborem rodków na
przysz³oæ, aby nie zostaæ w tyle. Ruchliwoæ ponowoczesnoci uniemo¿liwia zg³êbianie sensu zaistnia³ych stanów rzeczy, poniewa¿ za chwilê przestan¹ one
istnieæ.

W zmiennej rzeczywistoci to¿samoæ cz³owieka ewoluuje, aby dostosowaæ siê
do panuj¹cych warunków. Wystarczy zastanowiæ siê nad ewolucj¹ imienia13 jaka
dokonuje siê w ci¹gu ¿ycia jednostki. W ka¿dej chwili mo¿emy zmieniæ to¿samoæ
osobist¹, tytu³ przed nazwiskiem, zawód. Tymczasowe zameldowanie, tymczasowa
karta pracy, bilet miesiêczny  wród tych rzeczy jednostka szamocze siê w walce
o nie przemijanie. Chce ¿yæ, a jedyn¹ form¹ udowodnienia swojej ¿ywotnoci jest
nieopanowana ruchliwoæ. Pogoñ za wiatrem14 staje siê, mo¿liwe ¿e nieuwiadomion¹,
dewiz¹ cz³owieka, którego naturalnym pragnieniem jest trwaæ i móc siebie okreliæ.
A przecie¿ tymczasowe imiona na to nie pozwalaj¹, s¹ zmienn¹ to¿samoci¹,
której wczeniej czy póniej siê wyrzekniemy. Gdzie wiêc jest prawdzie Ja?

Autoportret
Jednostka ponowoczesna charakteryzuje siê wiêc tym, ¿e:
 W rozmylaniu o ¿yciu podró¿y dotkliwie dokucza (jej) niemo¿noæ odpowiedzi na
pytanie o sedno i sens w³asnej osoby. 15

Dzisiejszy cz³owiek chce szukaæ samego siebie. Niestety wydaje mu siê, ¿e
autentycznoæ i realnoæ le¿¹ gdzie indziej. Nie patrzy wiêc do wewn¹trz w³asnego
Ja. Jest ekstrawertykiem. Uwa¿a, ¿e wiat zewnêtrzny to odbicie jego samego oraz
niepodwa¿alny dowód twórczoci, ogromu mo¿liwoci ludzkich. W koñcu cz³owiek
stworzy³ cywilizacjê, gdzie funkcjonuje i która ma go uszczêliwiaæ. Niestety wytwórca i wytwór w tym przypadku zupe³nie siê nie rozumiej¹. Ponowoczesnoæ chwieje siê na skutek przepe³nienia. Sama bêd¹c niedookrelon¹, nie jest w stanie byæ
okrelnikiem dla kogokolwiek. Mo¿e jedynie stwarzaæ pozory bezpieczeñstwa
w klatce konsumeryzmu.
wiatopogl¹dy i style ¿ycia wy³aniaj¹ siê w produkcjach kulturowych i w nich zanikaj¹.16

Komercja po¿era swoje dzieci. Produkuje siê rzeczy jednorazowego u¿ytku,
które jutro maj¹ siê znaleæ na mietniku. Podobnie postêpuje siê z ludmi. Jedynym
ratunkiem dla jednostki jest ruchliwoæ  pojmowana jako elastycznoæ osobowoci,
pozwalaj¹ca przystosowaæ siê do panuj¹cych warunków i okreliæ samego siebie.
To¿samoæ w ponowoczesnoci jest jak autoportret malarza przedstawiony na tle, do
którego idealnie pasuje.
T³o jest czêci¹ obrazu razem z namalowan¹ na nim postaci¹. Czasem ³¹cz¹ siê
one tak doskonale, ¿e nie widaæ linii granicznej miêdzy osob¹ a reszt¹ dzie³a.
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... zanik wiadomoci w³asnego Ja, przewaga czynników niewiadomych, kierowanie

mylami i uczuciami przez sugestiê i zaraliwoæ (co jest cech¹ charakterystyczn¹
t³umu), a nadto d¹¿noæ do jak najszybszego urzeczywistniania sugerowanych idei.
Jednostka przestaje byæ sob¹, staje siê automatem, którym kieruje wola narzucona,
nigdy za w³asna [ ]. Jednostka w t³umie to ziarnko piasku wród innych ziarenek,
którymi wiatr miota wed³ug w³asnego kaprysu.80

W t³umie cz³owiek nabiera cech przeciwnych do sobie w³aciwych. Prowadzi to
ku wewnêtrznej sprzecznoci w ramach osobowoci. Prawdziwe Ja, zepchniête na
margines ¿ycia domaga siê swoich praw, a struktura rzekoma chce bezwzglêdnego
pos³uszeñstwa wobec schematów wyimaginowanej rzeczywistoci t³umu. Ma ona
wielki atut w rêku  zwalnia z odpowiedzialnoci poprzez bezimiennoæ; ta z kolei
pozwala na podejmowanie decyzji bez ¿adnych konsekwencji. Naturalna d¹¿noæ
ku lepszemu zamienia siê przy tym w ucieczkê. Cz³owiek zaczyna chowaæ siê przed
wyrzutami sumienia za swój konformizm ¿yciowy. Odwraca siê plecami do
prawdziwego wiata i szuka dla siebie usprawiedliwienia w okolicznociach ponowoczesnoci. Faktycznie umiera w nim homo viator. Cz³owiek zaczyna dreptaæ
w miejscu. Jego ruch staje siê pozornym. Bezimienny podmiot przemieszcza siê tylko
pomiêdzy klatkami sieci. Przechodzi z jednej sceny do drugiej. Ginie w t³umie. Nie
ma w sobie nic autentycznego ani swojego. Ca³ego siebie odda³ na ofiarê dla
producentów z³udzeñ. S¹ nimi ponowoczesne media, wielkie korporacje, zaspokajaj¹ce potrzeby swoich wybrednych klientów, twórcy reklamy oraz tzw. pop art,
s³owem wszyscy, nakrêcaj¹cy machinê struktury rzekomej. wiat wymyka siê
z r¹k, a oni staraj¹ siê go dogoniæ i wmawiaj¹ t³umowi, ¿e taki jest cel jego ¿ycia.

Cz³owiek jako produkt

Kiedy czasem odzywa siê g³os autentycznego Ja, ponowoczesny cz³owiek
zaczyna przed nim uciekaæ, poniewa¿ indywidualizm najczêciej oznacza usuniecie
z szeregów grupy. Mówi:  Jestem jakim mnie pragniesz.81 . Uzale¿nia w³asn¹ to¿samoæ od opinii publicznej. Nie d¹¿y ku sobie, ale ku rzeczom, które wyprodukowa³,
poniewa¿ wydaje mu siê, ¿e nie potrafi bez mich funkcjonowaæ. Wierzy, ¿e musi
ci¹gle za czym goniæ, albo przed czym uciekaæ. Tylko ruch gwarantuje mu przetrwanie; ruch dla samego ruchu: bezcelowy, jednostajnie przyspieszony i nieustanny;
potrzebny, aby cz³owiek móg³ ulepszaæ swój wizerunek. Jednostka ci¹gle podlega
kontroli oraz modernizacji jak produkt. Boi siê przeterminowania swojej u¿ytecznoci.
Porusza siê po sieci struktury rzekomej delikatnie i z wdziêkiem, unikaj¹c niebezpiecznych zawirowañ powietrza. Czuje lêk przed zderzeniem z rzeczywistoci¹,
która ci¹gle pozostaje dla niej niezrozumia³a i zagadkowa. Nawet Hermes jest
zagro¿ony. Wszyscy chc¹ unikn¹æ wypadniêcia z rynku.

p³aszczykiem pozornych ruchów i zachowañ, wyuczonych przez lata praktyki
w schematach ponowoczesnej etykiety. Druga to¿samoæ  na pokaz  to maska,
zajmuj¹ca w strukturze dzisiejszego wiata sta³e miejsce (patrz rys. 2).

Rys.2. Porz¹dek
ponowoczesnoci

Dana jednostka przybiera pozy  np. spacerowicza czy turysty i przez pewien
czas gra jego rolê. Naprawdê nie jest wcale ¿adnym z nich, ale potrafi tak doskonale
wcieliæ siê w postaæ, ¿e mo¿e oszukaæ nawet sam¹ siebie.
Moda na poszczególne typy osobowe wêdrowca szybko przemija, jak
zreszt¹ wszystko w ponowoczesnoci, dlatego elastycznoæ jest niezbêdn¹ cech¹
cz³owieka, który chce nad¹¿yæ za pêdz¹c¹ machin¹ przemian. Pozwala ona
na p³yniêcie z pr¹dem wodospadu rzeczywistoci XXI wieku, którego uosobieniem
jest t³um.

T³um  epitafium struktury rzekomej
dla autentycznego Ja

T³um rz¹dzi siê tymi samymi prawami, co struktura rzekoma. Choæ historycznie
jest tworem starszym od niej, nie przeszkadza to, by jego mechanizmy wykorzystywano
do konfigurowania ponowczesnej wystawy. T³um to epitafium struktury rzekomej
dla prawdziwej to¿samoci, poniewa¿ pozwala on na zabicie indywidualnoci oraz
zag³uszenie g³osu sumienia, a wiêc podstaw prawid³owego funkcjonowania
autentycznego Ja. Jest zmienny, chaotyczny i preferuje skrajnoci. Poddaje ludzi
zbiorowej halucynacji, wykorzystuj¹c metody opanowywania mas, opracowane
przez specjalistów: twierdzenie kategoryczne oraz czêste powtarzanie prostych
formu³, to tylko niektóre sposoby sterowania grup¹. W t³umie nie ma indywidualnoci.
Jednostka traci w nim swoj¹ to¿samoæ. Staje siê anonimowa. Z jednej strony daje to
z³udne poczucie bezpieczeñstwa i si³y, z drugiej cz³owiek zaczyna byæ niewolnikiem,
skazanym na kaprysy otoczenia.
G. Le Bon79 pisze, ¿e ka¿d¹ jednostkê w t³umie cechuje:
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Wêdrówka i wêdrowiec s¹ ze sob¹ po³¹czeni w taki sam sposób, jak namalowana
postaæ z t³em. Przenikaj¹ siê wzajemnie i nak³adaj¹. S¹ w takim samym stopniu
odrêbnoci¹ co jednoci¹. Wzajemnie siê definiuj¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e osobno
nie istniej¹.
Tak jak obraz jest artyzmem albo zwyk³ym bohomazem, tak samo wêdrówka ku
samemu sobie jest sztuk¹ albo kiczem. Droga mo¿e prowadziæ do nik¹d, a wêdrowiec
mo¿e byæ zwyczajnym szaleñcem. Gdy jednak wêdrowiec jest artyst¹, takim jak
Miroslav Mandiæ, to co dla niektórych sta³o siê miesznoci¹, w jego rêkach zamienia
siê w ró¿e Ma³ego Ksiêcia.
W 1991 roku Miroslav Mandiæ, pochodz¹cy z by³ej Jugos³awii, przedstawiciel
performance art, rozpocz¹³ realizacjê swojego pomys³u pod nazw¹ Ró¿a
wêdrowca. Postanowi³ on obejæ ca³¹ Europê na piechotê tras¹, której obraz na
mapie przypomina kszta³tem kwiat ró¿y. Ró¿a Mendicia to wyraz kosmopolitycznej
osobowoci artysty. Ma ona wyznaczaæ nowy szlak w poszukiwaniu w³asnej
to¿samoci. Jednoczenie wyra¿a têsknotê za (w takim samym stopniu rzeczywistym
co baniowym) wiatem dzieciñstwa. Mendiæ mówi: ojczyzn¹ jest wêdrowanie .
Wspó³czesny homo viator podró¿uje bo musi, ale te¿ dlatego, ¿e chce. Nie
wyobra¿a sobie ¿ycia w miejscu. Ci¹gle wêdruje, spaceruje, zwiedza, czasem
ucieka, innym razem goni. Ka¿da z tych form ruchu kszta³tuje jego to¿samoæ, czy
prawdziw¹  o tym póniej. Na razie nale¿a³oby zastanowiæ siê nad poszczególnymi
charakterystykami postaci wêdrowców.
Prof. Bauman w Dwu szkicach o moralnoci ponowoczesnej wymieni³ kilka
typów wspó³czesnej osobowoci wêdruj¹cej. Nale¿¹ do nich: w³óczêga, turysta,
spacerowicz oraz pielgrzym i ta klasyfikacja bêdzie podstawowa; nie skoñczymy
jednak na wymienieniu jedynie tych postaci. To¿samoæ ponowoczesnego cz³owieka
jest bardzo z³o¿on¹ i skomplikowan¹ struktur¹, potrzebne wiêc bêd¹ szkice bardziej
szczegó³owe, a mo¿e nawet zupe³nie inne. Dzisiejszy wiat rz¹dzi siê swoimi
prawami i maluje coraz to nowe schematy ¿ycia i egzystencji.
Lecz:
Nic nie jest stracone, skoñczone te¿ nie,
Gdy droga przed tob¹, a sam jeste w tle17

Wêdrowanie jest uwa¿ane za domenê ludzi zagubionych i ma³o wa¿nych.
Wêdrowców i podró¿ników darzy siê tak¹ sam¹ doz¹ sympatii  co poczucia niedorzecznoci. Uwa¿a siê ich czêsto za jednostki nie z tego wiata, nie przystosowane,
albo wrêcz dziwaczne.
Wêdrowiec ma swoje sta³e miejsce w rzeczywistoci i jest person¹ powszechnie
znan¹, zw³aszcza w dzisiejszych czasach, mimo to ci¹gle pozostaje w wiatopogl¹dzie

wspó³czesnego cz³owieka na marginesie codziennego ¿ycia. Rozpoznawany jest
raczej jako bohater sag i odysei  a nie kto ¿yj¹cy obok nas, czy nawet w naszym
wnêtrzu. Tak, w³anie w naszym wnêtrzu, poniewa¿ ka¿dy ma w sobie co z wêdrowca, nawet je¿eli owa têsknota pozostaje nie uwiadamiona. Wszyscy uczestniczymy w swoistej podró¿y. Jest ona naturalnym i nieod³¹cznym elementem ludzkiego
¿ycia.
Wêdrówka mo¿e mieæ wymiar poznawczy, kiedy wêdrowiec sam wybiera swój
los i idzie za g³osem serca, albo tu³aczy, kiedy nie mo¿e, czy raczej nie wolno mu
wróciæ do domu. Dla pierwszego jest ona uosobieniem wolnoci, dla drugiego
przekleñstwem. Tu³acze nie umiej¹ cieszyæ siê poznawanym krajobrazem. Czuj¹ siê
przegranymi. Wêdrowiec z wyboru, podró¿uj¹c podziwia pejza¿e i zakamarki
wiata zewnêtrznego z tak¹ sam¹ intensywnoci¹, z jak¹ zag³êbia siê w tajniki
w³asnej duszy. Przemierza drogê  test. Sprawdza na niej umiejêtnoci oraz zachowania w ró¿nych sytuacjach; poznaje w³asne ograniczenia, poszerza horyzonty
wiata, który mimo powiêkszania siê w miarê podró¿y, jest ci¹gle jakby za ma³y.
Wêdrowiec to kto komu zawsze jest ciasno, albo niewygodnie. Jeli nawet nie
odczuwa on tego od razu, to dyskomfort pojawia siê w czasie pobytu w jednym miejscu. Jest to sygna³ stymuluj¹cy pêd wêdrowca ku nowemu. Tak stopniowo przemierza
on trasê, której jedynym celem jest odnalezienie prawdziwego Ja, poszukiwanie
to¿samoci. Wiele, niekiedy nawet wszystko, zale¿y tu od indywidualnych preferencji
wêdrowca. One wyznaczaj¹ kierunek, okrelaj¹ charakter podró¿y, jej styl oraz znaczenie. Jednoczenie to, co spotyka w drodze, modyfikuje jego osobowoæ. Podró¿
bywa czêsto przygod¹, czasem (choæ w dzisiejszej rzeczywistoci to forma rzadka
i bêd¹ca w kryzysie) pielgrzymk¹, nieraz odpoczynkiem, we wszystkich tych przypadkach  szlakiem ku zagubionej b¹d zatartej ludzkiej to¿samoci.
To¿samoæ cz³owieka ponowoczesnego-wêdrowca jest zlepkiem starych
mitów, reklamy, mody i pami¹tek z dzieciñstwa. Obraz trójwymiarowy by³by zbyt
ma³o z³o¿ony, aby przedstawiæ tak skomplikowan¹ strukturê. Z tego powodu w celu
nakrelenia charakterystyki dzisiejszej jednostki trzeba raczej nakreliæ kilka portretów
najbardziej jaskrawych modeli. Zajmiemy siê tymi, którzy szukaj¹ Raju, tymi którzy
ju¿ go utracili oraz kilkoma w³óczêgami i turystami nie szukaj¹cymi niczego, poza
radoci¹ ¿ycia. Po drodze spotkamy przypadkowego spacerowicza. Przemierzymy
pasy autostrady ponowoczesnoci, do³¹czaj¹c przy tym jeszcze pobocze. Mo¿e nie
spotkamy podczas wyprawy wszystkich uczestników ruchu, ale najwa¿niejszych nie
da siê nie zauwa¿yæ.
Zapraszam do galerii w plenerze!

55

Wieloæ alternatywnych rozwi¹zañ tego samego problemu pozwala misjonarzowi na
twórczoæ. Jest on przyk³adem, nielicznych dzi ludzi, powo³anych do zbudowania
czego nowego. Poza tym misjonarz ma to, czego wyrzek³o siê wielu jego konkurentów
 ducha. Ponowoczesna jednostka zaczyna szukaæ duchowoci i drogi do Raju.
W tym tkwi wielka szansa dla misjonarzy. Je¿eli ich potencja³ bêdzie wystarczaj¹cy,
maj¹ szansê na stworzenie duchowego renesansu w cybernetycznej kulturze. Ale:
Zmaganie o duszê wiata wspó³czesnego jest najwiêksze tam, gdzie duch tego
wiata zdaje siê byæ najmocniejszy.77

Misjonarzowi grozi to samo, co turycie i spacerowiczowi, wkrêcenie siê w wir
wystawy. Atrakcyjnoæ proponowanych przez strukturê rzekom¹ metod manipulacyjnych kusi go mamon¹ szybkiego sukcesu. Jeli misjonarz zgodzi siê na korzystanie ze schematów, jego praca zacznie byæ inscenizowana, a widzowie nie dadz¹
siê oszukaæ. Ich intuicja czuwa.
Wolnoæ Ducha spotyka siê z wolnoci¹ cz³owieka i dog³êbnie j¹ potwierdza.78

Nie mo¿na przyci¹gn¹æ do siebie s³uchaczy fa³szyw¹ monet¹, a przynajmniej
nie na trwa³e. To, ¿e sceneria widowiska jest taka zmienna, wiadczy o nietrwa³oci
proponowanego przekazu. Struktura rzekoma musi siê zmieniaæ, aby przykuwaæ
uwagê  to jednak potêguje w odbiorcy w¹tpliwoci co do wartoci podawanych
treci. Dlatego tak wielka szansa stoi przed autentycznoci¹ ludzi maj¹cych co do
powiedzenia. Ponowoczesnoæ g³osi has³o powrotu do natury i ducha, lecz po
stuleciach racjonalizmu oraz w obliczu pragmatyzmu amerykañskiego ma raczej
niewiele atutów w rêku. Potrzebny jest nowy impuls z zewn¹trz, ale czy potrafimy
jeszcze wyjæ poza scenê, aby jak wytrwa³y pielgrzym, ku niemu d¹¿yæ?

ZAKOÑCZENIE

P³ynnoæ przemian, jakich dowiadczamy w codziennym ¿yciu, nie jest przypadkowa. Ruch okrela charakter dzisiejszego wiata, gdy¿ jest potrzebny w procesie
odnajdywania prawdy o sobie i samowychowania. Naprawdê  wêdrujemy, aby
dokonaæ samorealizacji oraz dookrelenia w³asnej osoby. Cel jest transcendentalny,
lecz dowodzi, ¿e to cz³owiek stworzy³ ponowoczesnoæ, a nie ona jego. Ukszta³towa³
j¹ na swój obraz i podobieñstwo. Otaczaj¹cy nas wiat jest odzwierciedleniem ludzkich
marzeñ i wyobrani. Niestety, ekspresja z jak¹ wykonano dzie³o, przyæmi³a funkcjê, dla
której powsta³ dzisiejszy wiat ruchu. rodek sta³ siê celem. Produkowane s¹ coraz to
nowe to¿samoci na pokaz, a nieautentyczna zostaje zepchniêta na margines.
Tak jak istnieje wiat rzeczywisty oraz struktura rzekoma, tak samo jednostka ma
dzi dwa oblicza. Cierpi na rozdwojenie jani. Jej prawdziwe Ja ukrywa siê pod

nad ksi¹¿k¹. Przez wiêkszoæ czasu pozostaje on niemal bierny. Le¿y, siedzi Tym,
który wychodzi na zewn¹trz jest XX.
Znak X znajduje siê niemal na koñcu alfabetu i w prezentowanym zestawieniu
mo¿e zostaæ odczytany równie¿ jako rzymski zapis liczby dwadziecia. Tak wiêc
drugi bohater Emigrantów nazywa siê Dwudziesty  co mo¿na uznaæ za numer
ewidencyjny, czy porz¹dkowy, albo XX  co znaczy tyle co obywatel bezimienny.
Jest on bezkszta³tn¹ mas¹, walcz¹c¹ o stworzenie dla siebie perspektyw na jutro.
Dzieñ dzisiejszy niczego mu nie oferuje poza ciê¿k¹ prac¹ za niewielkie
wynagrodzenie. XX to obiekt dowiadczalny dla AA, który widzi w nim istotê ni¿sz¹,
niemal zwierzêc¹. Obydwaj wydaj¹ siê byæ dla siebie przeciwieñstwami, ale maj¹ ze
sob¹ wiele wspólnego. £¹czy ich nie tylko to, ¿e s¹ emigrantami. Obaj maj¹ tak¹ sam¹
konstrukcjê to¿samoci. Co prawda dal ka¿dego zosta³a zbudowana z innych
elementów, jednak schemat jest ten sam. Imiê okrela charakter, osobowoæ i pozycjê
jednostki. Jest podstawow¹ struktur¹, okrelaj¹c¹ osobê. W zwi¹zku z tym powinna
byæ jednoznaczna, a taka nie jest.
To¿samoæ emigranta zaciera siê. Brakuje jej materia³u do rozwoju. Struktura
rzekoma kraju, do którego wyjecha³, jest mu obca, za rzeczywista staje siê coraz
bardziej nie do zniesienia. Emigrant szuka Raju, którego nie ma. W g³êbi serca czuje
siê szczerze rozczarowany zastanymi realiami ¿ycia, tak jak i perspektywami na
przysz³oæ. Obcy dla otaczaj¹cych go ludzi nie ma im niczego do zaoferowania.
Mo¿e tylko zgodziæ siê na nadci¹gaj¹ce nieszczêcia.
Tak w³anie robi wygnaniec. W ponowoczesnoci ka¿dy by³ nim chocia¿ raz.
Ta postaæ wi¹¿e siê ze stanem ducha, charakteryzuj¹cym siê poczuciem osamotnienia.
Dzisiejszemu cz³owiek brakuje poczucia w³asnej wartoci. Jeli nie znajduje wsparcia
w otoczeniu, pogr¹¿a siê w melancholii, albo zaczyna szukaæ alternatywnych wizji
wiata. Staje siê emigrantem. Szuka dla siebie odpowiedniego miejsca.

Nadzieja

Wyj¹tkiem jest misjonarz. Mo¿e dlatego, ¿e jedn¹ z jego podstawowych zasad
jest maksymalne przystosowanie siê do warunków, panuj¹cych w otoczeniu. Poza
tym nie musi on wyznaczaæ sobie drogi. Jego szlak kszta³tuje si³a wy¿sza, wiêc kaprynoæ losu nie jest dla niego niczym nowym.
Misjonarz to osoba pozytywnie nastawiona do rzeczywistoci. Chêtnie zgadza
siê na warunki stawiane przez mistrzów gry. Jest tak przewiadczony o s³usznoci
swojej misji, ¿e ¿adne przeciwnoci nie s¹ w stanie zachwiaæ jego wewnêtrzn¹ równowag¹. Nie boi siê ponowoczesnoci, poniewa¿ nie ma ona dla niego wielkiego
znaczenia. Jej konstrukcji po prostu trzeba siê nauczyæ. Mo¿na wtedy wykorzystaæ
j¹ do realizacji w³asnych celów. Przeciwnoci ¿yciowe zdaj¹ siê nie mieæ znaczenia
dla misjonarza. Wspó³czesny wiat stanowi dla niego zbiorowisko nowych mo¿liwoci.
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I. Szukaj¹cy Raju

Przedstawiê teraz poszukuj¹cych swojego Raju  miejsca wiecznej szczêliwoci,
spokoju ducha i spe³nienia marzeñ. Jednym by³o ju¿ raz dane go dowiadczyæ;
niestety opucili swoj¹ krainê ze snu i dzi oddaliby wszystko, aby do niej powróciæ.
Inni dopiero d¹¿¹ ku ziemi obiecanej, szukaj¹c najkrótszej drogi, prowadz¹cej
w stronê upragnionego celu. Do pierwszych czyli tych, którzy Raj utracili zaliczyæ
trzeba: wygnañca i emigranta.
Wygnaniec zosta³ przeklêty przez wspó³braci i wykluczony ze wspólnoty.
Utraci³ swoje miejsce na ziemi i zrobi³by wszystko, by do niego powróciæ lecz ³aska
taka nie jest mu dana. Skazany na wieczn¹ tu³aczkê, musi przemierzaæ obce krainy.
Gdziekolwiek pójdzie, wszêdzie jest gociem, obcym na cudzej ziemi. Naznaczony
piêtnem wygnania, podobny jest wiatrowi; jego drog¹ rz¹dzi kaprys losu.
Emigrant zostanie przedstawiony jako oddzielny od wygnañca typ osobowoci,
poniewa¿ nie ka¿dy emigrant jest wygnañcem. Istnieje (zw³aszcza wspó³czenie)
wielu emigruj¹cych z w³asnej woli. Niemniej jednak ka¿dy emigrant z podobn¹
nostalgi¹ wypowiada siê o rodzinnym kraju. Emigrant to postaæ bliska nam chronologicznie, choæ jego natura ostatnimi czasy przesz³a pewn¹ ewolucjê.
W historii niejednokrotnie mia³y miejsce wielkie fale emigracji politycznej. Dzi
ze wzglêdu na zmianê statusu spo³eczno-kulturowego, czêciej mamy do czynienia
z uchodcami poszukuj¹cymi w obcych krajach pracy i schronienia. Przede wszystkim
schronienia przed nêdz¹ oraz niekorzystn¹ koniunktur¹, nie przed represjami
politycznymi. Owszem wielu jest emigrantów wojennych, rzadko jednak wracaj¹ oni
do swojej ojczyzny po zakoñczonych dzia³aniach zbrojnych. Korzystaj¹ raczej
z dobrodziejstwa obcych rz¹dów, które udzieli³y im wczeniej pomocy. Mimo to,
jakkolwiek daleki by³yby kraj rodzinnych stron, emigrant zawsze bêdzie wspomina³
go  têskni¹c. Opisze ojczyznê w impresjach barwnych, a kolorach fantastycznych.
Obydwie postacie, zarówno wygnaniec jak i emigrant, szukaj¹ swego utraconego
Raju w wiecie w³asnych fantazji i wspomnieñ. Jednak im bardziej szamoc¹ siê
w sobie, tym dalsi s¹ od myli o krainie ze snów. Jest ona wiecznym g³osem, który
nie pozwala zasn¹æ noc¹, a za dnia dogania cz³owieka w chwili wytchnienia.

Druga grupa szukaj¹cych Raju, to ci, którzy jeszcze go nie znaleli. Ich wizja
tej krainy jest mglista i czêsto wewnêtrznie sprzeczna. Znaj¹ bowiem tylko fragmenty
relacji oraz starych legend. Swoj¹ wiedzê opieraj¹ na wierze w to, ku czemu d¹¿¹
(i to d¹¿¹ bezwzglêdnie). Do drugiej grupy nale¿y cz³owiek religijny18, ¿yj¹cy w pe³nym harmonii wiecie, ogarniêtym przez sacrum. Tu jednostka, podporz¹dkowana
regu³om, predestynowana do spe³nienia okrelonej misji w drodze, porusza siê
niezmiennie w stronê celu, jaki chce osi¹gn¹æ. Do grupy tej nale¿¹ pielgrzymi
i misjonarze.

Pielgrzym, obrawszy w³aciw¹ drogê, zrobi wszystko, ¿eby zeñ nie zboczyæ.
Ka¿dy dzieñ jego podró¿y to dawka leku, usuwaj¹cego drobiny zepsucia z cia³a i duszy wêdruj¹cego. Droga jest znakiem pokuty, oczyszczenia i doskonalenia, cel za
odkupieniem, zwyciêstwem, radoci¹ sam¹ w sobie. Koszty oraz wyrzeczenia poniesione podczas marszu, maj¹ zwróciæ siê z nawi¹zk¹. Pielgrzym przez swoje dzia³ania staje siê czêci¹ sacrum, do którego d¹¿y i które wyznaje. Ka¿da zmiana wartociowa sacrum ma wp³yw na charakter oraz metody dzia³ania tego, kto ku niemu
zmierza.
Misjonarz to ten, który narodzi³ siê, aby wype³niæ zadanie. To przede
wszystkim wybraniec i podobnie jak pielgrzym cz³owiek wierz¹cy we wszystko, co
robi. Dla niego droga nie jest przekleñstwem, jak dla wygnañca, ani pokut¹, jak dla
pielgrzyma, ale wielkim b³ogos³awieñstwem. Misja, jak¹ ma wype³niæ, okrela szlaki
oraz poszczególne cele podró¿y. A cele s¹ jasne. Po pierwsze  pozyskaæ jak
najwiêksz¹ liczbê istnieñ ludzkich dla swojej idei. Po drugie  pokazaæ im w³aciwe
drogi postêpowania. Po trzecie (ku czemu prowadz¹ dwa pierwsze) osi¹gn¹æ samorealizacjê. Kiedy jego rola siê skoñczy, misjonarz mo¿e uznaæ, ¿e wype³ni³ pos³annictwo.
Zarówno misjonarz jak i pielgrzym, w znaczeniu pewnego typu osobowego,
maj¹ nowe funkcje w rzeczywistoci ponowoczesnej. Cz³owiek religijny, nie ma
wiele wspólnego z cz³owiekiem ponowoczesnym. Ten drugi nie funkcjonuje bowiem
w obrêbie sacrum. Jego wiat dopiero trzeba pouk³adaæ. Czasem jednak stwarza on
pozory pewnego ³adu; wyznaje za³o¿one z góry zasady, aby nie zagubiæ siê
w wieloci proponowanej przez rzeczywistoæ. Ale wartoci cz³owieka ponowoczesnego s¹ relatywne, ewoluuj¹ pod wp³ywem ci¹gle zmieniaj¹cych siê okolicznoci,
dlatego je¿eli nawet podszywa siê on pod osobowoæ pielgrzyma czy misjonarza,
to dlatego, ¿e te typy osobowoci osadzone s¹ w bezpiecznym wiecie uporz¹dkowania,
za bezpieczeñstwo osobiste stanowi jeden z podstawowych warunków produktywnego
dzia³ania.

1. Ci, którzy Raj utracili
Wygnaniec
Có¿e uczyni³? Krew brata twojego g³ono wo³a ku minie z ziemi! B¹d wiêc teraz
przeklêty na tej roli, która rozwar³a sw¹ paszczê, aby wch³on¹æ krew brata twego,
przelan¹ przez ciebie[ ]. Tu³aczem i zbiegiem bêdziesz na ziemi!
(Rodz. 4,10-12)

Przekleñstwo Boga za zbrodniê, jakiej Kain dopuci³ siê na bracie, by³o straszne.
Dzi nie odczytujemy ju¿ w pe³ni dramatyzmu sytuacji przeklêtego. Wygnanie by³o
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Przyby³em noc w³anie i nikt mnie nie wita

A pracowa³em ciê¿ko nad szukaniem
Nad wyszukaniem tych bram niemiertelnych
Tych bram zatraconych poszukuj¹c

Przyby³em noc w³anie i nikt mnie nie spyta
Nikt mnie ¿aden nie spyta  jak ci siê sz³o
Jak te¿ ci siê sz³o przez czarne listowie

Przeby³em noc mówiê i jestem zmêczony
Nie odwiedzi³ mnie faun ani anio³ stró¿

Ani te¿ najmniejszy robaczek wietlisty76

Szukaj¹cy raju s¹ w wiêkszoci straceñcami. Ponowoczesnoæ nie sprzyja
wyznaczaniu sobie celów. Postmodernizm ze swojej strony proponuje zdecentralizowany wiat nieskoñczonej fragmentacji. ¯ycie trwa pomiêdzy klejnotami
sieci, wij¹cej siê we wszystkich kierunkach, jak k³¹cze. Nie ma w niej ostatecznego
celu. To powoduje, i¿ szukaj¹cy gubi¹ siê, a w koñcu trafiaj¹ na peryferie wiata czyli
tam, gdzie najmniej siê dzieje. Nie potrafi¹ odnaleæ sensu ¿ycia w zmiennym
wiecie, przez co staj¹ siê bierni i apatyczni. Emigranci i wygnañcy czekaj¹ na lepsze
czasy, pielgrzymi zamykaj¹ siê na wiat. Chaos rzeczywistoci nie pozwala pielgrzymuj¹cym dzia³aæ spójnie i otwarcie. Nieuporz¹dkowanie budzi strach przed
niemal ka¿d¹ sytuacj¹. Emigranci godz¹ siê na rzeczywistoæ opart¹ na zmiennoci,
ale cierpi¹ z powodu manii przeladowczej. Czuj¹ siê osaczeni i przeklêci. Jedni
i drudzy nie potrafi¹ odnaleæ siê w ponowoczesnoci.
Emigranci s¹ uwa¿ani za plagê zalewaj¹c¹ kraje Europy zachodniej. S¹ nie
chciani i krytykowani niemal tak bardzo jak bezdomni, którymi z reszt¹ niejednokrotnie
siê staj¹. Wielu jest tak zwanych emigrantów nielegalnych, najmuj¹cych siê do najciê¿szych prac za niewielkie wynagrodzenie. Emigranci s¹ czêsto wspó³czesnymi
niewolnikami. W nie lepszej sytuacji znajduj¹ siê wyje¿d¿aj¹cy z kraju z przyczyn
politycznych. Ci z kolei s¹ odizolowani mentalnie i kulturowo od tubylców, co powoduje pog³êbiaj¹c¹ siê depresjê.
Sytuacje obydwu tych grup spo³ecznych (bo trzeba ju¿ mówiæ o pewnej
spo³ecznoci) opisa³ S. Mro¿ek w dramacie Emigranci. Przedstawi³ w nim sylwetki
mê¿czyzn, reprezentuj¹cych obydwie postacie emigracji. Portrety psychologiczne
nakrelone przez autora mówi¹ same za siebie. S¹ wyrane i mocno wyrysowane
o³ówkiem satyry, do mylenia natomiast daj¹ imiona bohaterów. Pierwszy z nich to
AA  cz³owiek nastawiony Absolutnie Anty do w³adzy, tak zwany polityczny.
U¿ycie przez Mro¿ka pierwszej litery alfabetu do nazwania tej postaci podkrela jej
klasê oraz poziom kulturowy, jaki reprezentuje. W pierwszej scenie zastajemy AA

(W³óczêga oskar¿a i omiesza mieszkañców wielkich miast, u¿ytkowników
struktury rzekomej. Mówi:)
Ja duszê na ramieniu wiecznie mam.
Ca³y jestem zbudowany z ran.
Lecz kalek¹ nie ja jestem, tylko ty! 75

To oskar¿enie dwiêczy echem po ca³ej sieci. Obija siê od klejnotów, uderza
z coraz wiêksz¹ si³¹. Ludzie jednak nie maj¹ ochoty go s³uchaæ. W wiecie urojeñ
¿ycie jest przecie¿ takie niezobowi¹zuj¹ce. Egzystuje siê w bezpiecznych schematach
codziennoci, wierz¹c, ¿e nie ma innego wyjcia. Hobo obala mit  w³aciwego postêpowania. Burzy mury, rozdziera szaty przed przechodniami. Jest sumieniem
ponowoczesnoci. Wystawia jej rachunek za szkody, jakich dokona³a na ja cz³owieka. Ludzie w niej zanurzeni podjêli siê jednak obrony i postanowili zepchn¹æ
z piedesta³u ³azika oraz trampa. Pogardzaj¹ bezdomnym, który ich zdaniem paso¿ytuje na dorobku spo³eczeñstwa. W³óczêga siê nie op³aca. Jest poza gr¹. Tylko
z pozoru nikomu nie przeszkadza przemykaj¹cy ulic¹ hobo. Po prostu siê go ignoruje, ale gapie ogl¹daj¹ siê za nim i wytykaj¹ palcami. O ile na przyk³ad tramp nic
sobie z tego nie robi, o tyle bezdomny zostaje zmia¿d¿ony ludzkim wzrokiem. To
spo³eczeñstwo zepchnê³o go na margines, a teraz karze za w³óczêgostwo. Chce zabiæ g³os wo³aj¹cego na pustyni, któremu ponowoczesnoæ odebra³a wolê walki
o lepsze jutro. Ale w tej rzeczywistoci nikt nie s³ucha, wszyscy krzycz¹. Pustynia ludzkiego ¿ycia rozszerza siê coraz bardziej, a ja jest coraz czêciej echem z zawiatów.

5. A co z szukaj¹cymi..?

Szukaj¹cy Raju s¹ ci¹gle podzieleni na tych, którzy jeszcze go nie znaleli i tych,
którzy swoj¹ szansê utracili. Linia dziel¹ca nie jest jednak tak wyrana, jak by siê mog³o
wydawaæ. Pielgrzymi znaleli siê w kryzysie wartoci, co powoduje ich depresje. Kr¹¿¹
w kó³ko, nie mog¹c znaleæ nieruchomego celu. Z kolei wygnañcy z samotników stali
siê rzeszami nieszczêliwych ludzi, poszukuj¹cych specjalistycznej porady. Koniecznoæ
bycia akceptowanym wpêdza w kompleksy i tamuje drogê do rozwoju. Nie znaczy to
wcale, ¿e pesymistyczna strona medalu wziê³a absolutn¹ górê. Jest jeszcze nadzieja na
odrodzenie. Póki co porozmawiajmy jednak o straceñcach.

Straceñcy
Przyby³em noc w³anie i nikt mnie nie wita
Nikt mi ¿aden nie mówi  b¹d pozdrowiony
B¹d na niadaniu tako na wieczerzy
A sen niech ciê ma miêdzy tym a tamtym
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dla niego najwiêksz¹ kar¹. ¯ycie poza spo³ecznoci¹ uwa¿ano dawniej za wyrok
surowszy ni¿ mieræ. Tylko w grupie egzystowa³o siê i rozwija³o; poza ni¹ mo¿na by³o
jedynie umrzeæ. Osamotniona jednostka nie mia³a racji bytu w wiecie surowych
praw natury. Wygnany stawa³ siê znakiem zgorszenia, wyrzutkiem nie zas³uguj¹cym
na wsparcie ani litoæ. Niejednokrotnie jednak by³ on koz³em ofiarnym19 . Kiedy na
spo³ecznoæ spada³o jakie nieszczêcie, starano siê znaleæ jego przyczynê. Czêsto
prowadzi³o to do szybkiego rozwi¹zania problemu poprzez znalezienie racjonalnego
wyjcia, gdy jednak nikt nie potrafi³ podaæ przyczyny z³a, znajdywano niejako obiekt
zastêpczy. Tu pojawia siê rola koz³a ofiarnego. M. Harris ustali³, ¿e by³a to czêsto
jednostka s³aba i odstaj¹ca w jaki sposób od reszty grupy. W niej umiejscawiano
centrum i ród³o zagro¿enia. Aby uleczyæ spo³ecznoæ nale¿a³o usun¹æ j¹ z grupy.
Wypêdzano wiêc czêsto niewinnych ludzi, aby w ten sposób umierciæ demony,
nêkaj¹ce spo³ecznoæ. W podobny sposób Frankowie usuwali pos¹gi pogañskich
bo¿ków. By³y one niszczone dopiero poza osad¹, poniewa¿ poza gromad¹, która je
czci³a, ulega³y desakralizacji i umiera³y.
Mimo up³ywu czasu  stary schemat nie przesta³ byæ aktualny i w póniejszej
historii ludzkoci. Kilka fal inkwizycji przesz³o przez Europê. Rewolucja francuska
zabi³a króla, a w czasach kryzysu miêdzywojennego propaganda (zw³aszcza w faszystowskich Niemczech, ale nie tylko) zwróci³a uwagê opinii publicznej na mniejszoæ
¿ydowsk¹. ¯ydzi i Romowie stanowili idealny cel ataku. Nie maj¹cy sta³ego miejsca
pobytu ani w³asnego kraju, uznani zostali za podludzi. W nich umiejscowiono
ród³o z³a. Byli z zewn¹trz, byli inni i s³abi  stali siê przeklêtymi, poniewa¿ nie mogli
siê broniæ. Mechanizm koz³a ofiarnego pomóg³ zmobilizowaæ i zjednoczyæ niejedno spo³eczeñstwo w kryzysie. A ofiara? Odizolowana i zezwierzêcona u progu
XX wielu traci otwart¹ drogê ucieczki, musi pójæ tam, gdzie czeka na ni¹ mieræ.
Tylko tam. Nie pozostawia siê jej wyboru, podobnie jak Izraelitom, prowadzonym
przez Moj¿esza.
Na pustyni Meriba po raz pierwszy przekleñstwo wygnania spada na ca³y naród. Ludzie, dla których nie ma miejsca, musz¹ wêdrowaæ w nadziei lepszego jutra.
Jest w nich ci¹gle ¿ywa nadzieja, szukaj¹ wiêc. Id¹ naprzód ku przeznaczeniu, albo
(jak Odyseusz) wbrew niemu. Skazany na wieczn¹ tu³aczkê, heros nie podda³ siê
przecie¿ woli Zeusa i dzielnie wyruszy³ ku rodzinnej Itace. Drêczony w¹tpliwociami
i mia¿d¿ony dowiadczeniami drogi, prze¿ywa³ ka¿dego dnia cierpienia têsknoty
Odys jest jednym z pierwszych opisanych w literaturze wygnañców. Jednoczenie
stanowi archetyp niez³omnego wêdrowca, który za wszelk¹ cenê chce osi¹gn¹æ cel
podró¿y. Jego statek p³ynie dla wszystkich, nie mog¹cych zobaczyæ rodzinnego
domu i dla romantyków szukaj¹cych mistycznego natchnienia w bia³ych ¿aglach
okrêtu:

Samotny ¿agiel w niebios toni
Bieleje na b³êkicie fal
Sk¹d p³ynie? Za czym goni;
Ku jakim brzegom biegnie w dal?
Wr¹ fale, wicher oszala³y
Ze skrzypem czo³o masztu gnie
I nie od szczêcia ¿agiel bia³y
Ucieka, nie ku szczêciu mknie!
wietlisty pod nim szlak siê pali,
S³oneczny w niebios pada py³;
On burzê wzywa w mglistej dali,
Jak gdyby w burzy spokój by³ 20
¯aglem Odyseusza w³ada wiatr. On wyznacza kierunek, prowadzi statek po falach
morza. Wiatr jest b³ogos³awieñstwem i przekleñstwem, ukrywaj¹cym siê pod t¹ sam¹
niewidzialn¹ twarz¹. Jednoczenie sam jest wêdrowcem.

Przeznaczeniem wiatru jest wêdrówka. Niegdy wszechobecny patron ¿eglarzy,
dzi zosta³ tylko symbolem tego, co nieprzewidywalne i nieokie³znane. Nigdy nie
wiadomo  czego jeszcze mo¿na siê po nim spodziewaæ. W ka¿dym kraju nazywa
siê inaczej. Lewant jest ciep³ym wiatrem wschodnim. Od jego imienia nazwano ca³¹
krainê Bliskiego Wschodu nad Morzem ródziemnym. Kojarzyæ go mo¿na ró¿nie.
P. Coelho w Alchemiku napisa³, ¿e Lewant przynosi ze sob¹ do Hiszpanii
zapach pustyni i wspomnienie najazdów Maurów. Wiatr jest taki, jakie s¹ kraje, które
przemierza. Powstaj¹c ze zderzenia ró¿nych od siebie mas powietrza, nasi¹ka
klimatem krain geograficznych. Je¿eli wieje z kontynentu  jest suchy i porywisty, jeli
z nad morza  ³agodny i wilgotny. W alegorycznym rozumieniu jest synonimem
wygnañca, bo nigdzie nie jest u siebie. Nie wolno mu siê zatrzymaæ, poniewa¿ wtedy
przesta³ by istnieæ. Podobnie jak ka¿dy tu³acz nie ma prawa do wyznaczania sobie
celu, tak i on musi liczyæ siê z faktem, ¿e w drodze mo¿e napotkaæ przeszkody,
uniemo¿liwiaj¹ce mu dalsz¹ podró¿ w obranym kierunku. Wiatr to wiecznie
niespokojny towarzysz drogi.
Jest w swej wymownej symbolice niczym ojciec emigrantów.
Emigrant

Gdy brzmi¹ godziny 

I idê smutnie
W wichr co okrutnie
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mo¿noæ przystosowania siê do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Jest on wród hobo jedynym
w³óczêg¹ z koniecznoci. Nie mia³ wp³ywu na to, ¿e znalaz³ siê na ulicy. Bezdomny
pokazuje wiatu plecy; chowa twarz przed przechodniami. Nie chc¹ go, wiêc sam
siê nie narzuca.
Dla ponowoczesnoci bezdomnoæ jest bardzo powa¿nym problemem. Coraz
wiêcej ludzi nie potrafi nad¹¿yæ za tempem przemian i koñczy na ulicy. Niemal w ka¿dym wiêkszym miecie znajduje siê dzielnica slamsów. O jej istnieniu wielu mieszkañców
metropolii nawet nie wie. Takie fakty siê ukrywa. Nie ma dla nich miejsca w piêknej,
wyre¿yserowanej strukturze ponowoczesnoci. Ludzie bez adresu i bez imion snuj¹
siê bocznymi uliczkami. Tylko nieliczni wynurzaj¹ siê z mroku wieczorami. Przemykaj¹
jak cienie, tak, aby nie zostaæ zauwa¿onymi.
Nie mogê w powy¿szy akapit wtr¹ciæ ¿adnego cytatu, poniewa¿ nic mi nie
wiadomo o ksi¹¿ce na temat bezdomnych. Wielu pisze o podró¿nikach, weso³ych
trampach, zdobywcach
niewielu pamiêta o bezdomnych. Zupe³nie jakby nie
istnieli.
W³óczêga wydaje siê ¿yæ poza wiatem, a tymczasem mo¿liwie, ¿e to on w³anie najmocniej stoi na ziemi. Kiedy odrzuci siê ca³¹ os³onê bezpiecznego, cywilizowanego wiata, nie ma dok¹d uciec przed prawd¹. Niestety bywa ona bardzo
gorzka. Mo¿e dlatego w³anie w³óczêga kojarzy siê z typem osoby zamkniêtej
w sobie i zanurzonej w nostalgii. Ta prawda ³¹czy wszystkich hobo. A czy co ³¹czy
ich z reszt¹ wêdrowców? Tak, jest to narastaj¹ce uczucie ciasnoty.
Wszyscy dusz¹ siê w ponowoczesnoci. Turyci chc¹ autentycznoci, spacerowicze nowych wra¿eñ, w³óczêdzy wiêtego spokoju. ¯aden nie otrzyma tego, czego pragnie. Ponowoczesnoæ przypomina samolot pasa¿erski. Zapewnia luksusowe
warunki podró¿y oraz minimalne ryzyko awarii, a mimo to wiêkszoæ lec¹cych
marzy o dotkniêciu p³yty lotniska. Czêæ w ogóle rezygnuje z samolotu. Decyduje siê
na inny sposób dotarcia do celu, zajmuj¹cy wiêcej czasu, ale dla wêdrowca przyjemniejszy. Do tej grupy nale¿¹ wszyscy hobo.
W³óczêdzy chc¹ wybudowaæ azyl dla prawdziwej to¿samoci. Ceni¹ sobie
prywatnoæ i dlatego staraj¹ siê nie ulegaæ presji otoczenia, próbuj¹cego kszta³towaæ
osobowoæ cz³owieka ponowoczesnego. Hobo bez trudu odró¿nia scenê od kulis.
Patrzy z perspektywy i dlatego widzi ca³y obraz. Rozpoznaje scenê i jej oszustwo;
stwierdza, ¿e:
¯ycie to jest teatr [ ]
Maski coraz inne, coraz mylne siê nak³ada;
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra
Przy otwartych i zamkniêtych drzwiach
To jest gra![ ]

ich zmieniaæ ani ulepszaæ. Nie musi wiedzieæ dok¹d idzie i po co. Najbardziej
zaskakuj¹ce jest jednak chyba to, ¿e nie szuka w ponowoczesnoci w³asnej to¿samoci.
Zupe³nie jakby dosta³ j¹ w akcie urodzenia. On wie kim jest, a co myl¹ o nim inni
zupe³nie go nie interesuje. Nie musi wiêc budowaæ swojego wizerunku i od tego
zaczyna siê jego wolnoæ. Hobo wyrzuci³ na mietnik dokumenty. wietnie wyrazi³ to
ruch hipisowski w USA. Antyistytucjonalizm to podstawa niezale¿noci osobowej
w³óczêgi, na któr¹ zreszt¹ zaczyna mu siê oficjalnie pozwalaæ. Wygra³ on bowiem
komercyjn¹ wojnê z turyst¹.
Z. Bauman napisa³ w artykule O turystach i w³óczêgach 72 , ¿e w³óczêga jest
alter ego turysty, dlatego:
Im gorzej wiedzie siê w³óczêdze, tym weselej ¿yje siê turycie.73

Niestety ¿ycie turysty zapl¹tuje go w sieæ. Miota siê on pomiêdzy górami
informacji i w swojej krz¹taninie staje siê coraz bardziej trywialny. Tymczasem wolny
hobo staje siê bohaterem sag i opowiadañ. Nawet jako bezdomny ma komercyjnie
wysok¹ pozycjê. Wiele siê bowiem mówi o bezdomnoci i w³óczêgostwie, podczas
gdy niewiele istnieje ksi¹¿ek na temat turysty. On jest klientem, a o nabywcach produktów nie mówi siê g³ono. W ten sposób bataliê medialn¹ wygrywa w³óczêga, poniewa¿ jest ciekawszy i ma gapiom do zaoferowania ca³¹ paletê kolorów rzeczywistoci.
Sukcesu, jeli chodzi o wizerunek, zazdroszcz¹ hobo wszyscy, tylko jego samego nic to nie obchodzi. On bowiem nie przy³o¿y³ rêki do tego, by stworzyæ mit
wêdrowca. To znowu produkcja struktury rzekomej. Kolejna wystawa, konstrukcja na
pokaz dla mieszkañców metropolii. ¯ycie w³óczêgi nie jest takie kolorowe, jak chcieli
by je widzieæ inni. Hobo styka siê z brutaln¹ rzeczywistoci¹. Zgadza siê na wszystkie
przeciwieñstwa losu. Podj¹³ decyzjê i musi ponieæ jej konsekwencje. Nie jest
chroniony przed wiatem zewnêtrznym jak turysta. W tym sensie stanowi ³atwy cel dla
poszukuj¹cych koz³a ofiarnego ponowoczesnoci. W³óczêga nie broni siê przed
atakami czego, co jest mu obce i bezwartociowe czyli przed kaprysami sceny, na
której graj¹ turyci i spacerowicze wszelkich typów. Tak samo jak jego postaæ zosta³a
zgloryfikowana przez poetów oraz literaturê, tak samo mo¿na j¹ teraz zdeptaæ i
wrzuciæ w b³oto,
bo ludzie ³atwo ulegaj¹ czarowi s³ów i obrazów74

ale hobo i z tego nic sobie nie robi. Musi iæ i to jest najwa¿niejsze  DROGA.
Ona go okrela i definiuje. Tramp traktuje j¹ jak przewodniczkê, ³azik jak matkê.
Mo¿e mniej wa¿na jest ona dla bezdomnego, ale czy aby na pewno?
Bezdomny jest cz³owiekiem, który swojej drogi nie potrafi³ znaleæ. To ofiara
w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Powodem jego nieszczêcia sta³a siê bowiem nie-
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Mnie miecie

Wspomnieniem tonê
W czasy minione

Swymi podmuchy,
Niby liæ suchy

I p³aczê

Po wiecie.21

Wród dzisiejszych emigrantów mo¿na spotkaæ spectrum temperamentów i rodzajów ludzkich. Ró¿ne s¹ tak¿e ich losy. Jedni opucili rodzinny kraj z przyczyn
politycznych; do nich nale¿y kilka pokoleñ emigrantów polskich. Inni uciekli przed
represjami w³adz oraz wojska podczas wojny (choæby ca³e rodziny uciekinierów
z by³ej Jugos³awii a tak¿e dawnego ZSRR). Nie sposób pomin¹æ emigracji, wymuszonej
wzglêdami ekonomicznymi. Dawniej nie istnia³a emigracja z wyboru. Nie wiem
nawet czy takie stwierdzenie nie zawiera wewnêtrznej sprzecznoci. Emigrant
bowiem, jest zawsze tym, kto ucieka przed , nie za d¹¿y ku  czemu. Z drugiej
strony, ludzie opuszczaj¹cy ojczyznê w celach zarobkowych, niew¹tpliwie s¹ do tego
zmuszeni wzglêdami finansowymi, a jeli uznamy, ¿e pieni¹dz rz¹dzi wiatem
trzeba go potraktowaæ jako si³ê równie gron¹, co niesprzyjaj¹ca w³adza polityczna.
Zreszt¹ emigracja ku nowej ojczynie zosta³a poniek¹d zaakceptowana kulturowo
i spo³ecznie, do czego walnie przyczyni³y siê media. Sytuacja ekonomiczna emigrantów
jest sta³ym tematem reporta¿y oraz felietonów prasowych; niestety niewiele mówi siê
przy tym o kondycji emocjonalnej opisywanych.
Bez wzglêdu na aktualny poziom egzystencji emigranta, najczêciej ¿yje on
przesz³oci¹. Têskni do tego, co swojskie i w³asne. Przesi¹kniêty niespotykan¹
nostalgi¹ i poczuciem bycia koz³em ofiarnym, wczeniej czy póniej zdaje sobie
sprawê z w³asnej alienacji. ¯ycie za szk³em uczy konformizmu. Cz³owiek potrzebuje
akceptacji, aby j¹ wiêc zdobyæ  stara siê upodobniæ do otaczaj¹cego go t³umu.
Jednoczenie cokolwiek emigrant robi, czuje siê niezmiennie inny od reszty spo³eczeñstwa. Ta przyt³aczaj¹ca wiadomoæ odmiennoci rodzi w nim smutek. Widaæ
go g³êboko w oczach. Na twarzy wêdrowca-emigranta wymalowana jest samotnoæ.
Wyró¿niaj¹cy siê z t³umu szuka dla siebie nowego miejsca, ale go nie znajduje,
dlatego wraca mylami do tego co zostawi³  do ojczyzny. Staje siê bardziej polski
ni¿ Polacy w kraju, bardziej ¿ydowski ani¿eli mieszkaj¹cy w Izraelu ¯ydzi, bardziej
irlandzki ni¿ ca³a Irlandia itd.. Emigrant szuka podobnych sobie, po czym zak³ada
np. Czêstochowê w USA albo organizacjê pomocy dla uchodców. Robi wszystko,
¿eby zrekompensowaæ sobie stratê, lecz tymi dzia³aniami pog³êbia jedynie nostalgiê,
tkwi¹c¹ w nim od dnia wyjazdu. Emigrant na swój sposób jest bezdomnym.

2. Ci, którzy Raju szukaj¹
Pielgrzym

Pielgrzym jest pierwszym z wymienionych, który sam wybra³ dla siebie los
wêdrowca. W przeciwieñstwie do wygnañca i emigranta jest w nim nieporównywalnie
wiêksza pewnoæ osi¹gniêcia Raju i to zarówno w znaczeniu dos³ownym jak i transcendentalnym. Kierunek jego drogi jest precyzyjnie nakierowany na cel. Zadaniem
pielgrzyma jest dojæ do pewnego miejsca  sacrum, gdzie zostanie niejako
oczyszczony i odnowiony.
Owo miejsce jest namiastk¹ Nieba, azylem, matk¹ i centrum wiata. Stamt¹d
nowa istota, jak¹ siê stanie, uzyska si³y witalne oraz poczucie spe³nienia. Dla
pielgrzyma, bardziej ni¿ dla jakiegokolwiek innego wêdruj¹cego, cel podró¿y jest
absolutnie najwa¿niejszy. Sacrum okrela ca³e przedsiêwziêcie. Jego po³o¿enie
geograficzne wyznacza trasê, symbolika nakierowuje pielgrzyma na zespó³ wartoci
z nim zwi¹zanych, wiêtoæ uszlachetnia przedsiêwziêcie. Tak by³o z poszukuj¹cymi
wiêtego Graala i pielgrzymami do Ziemi wiêtej w redniowieczu. Aby dost¹piæ
³ask i przywilejów, obiecanych za trudy podró¿y, musieli byæ oni wierni ca³emu
systemowi idei, przywiecaj¹cych wyznaczonemu celowi-sacrum. Takie by³y za³o¿enia
wyprawy (nie chcê mówiæ o faktach, które jak wiadomo od teorii daleko odbiega³y).
Pielgrzymka mia³a byæ niegdy, i tak¹ pozosta³a, antidotum na z³o, takim samym
jak to, którym pos³ugiwa³y siê dawne spo³ecznoci wybieraj¹c koz³a ofiarnego 
wygnañca. Co prawda pielgrzym jako taki nie mieci siê w kategorii jednostki
odrzuconej (co mia³o miejsce w przypadku wygnañca i emigranta), ale jego droga
ma charakter pokuty za przewinienia, którym siê dopuci³. Jest wiêc pielgrzymka
swego rodzaju terapi¹ i pierwsz¹ prób¹ przejcia z tego wiata do Raju. W hinduizmie takie przejcie nazywa siê tirthas22. Pielgrzymka uwa¿ana jest za jedn¹
z g³ównych praktyk religijnych. Jest przepisem na naprawê ¿ycia. Jest w koñcu samym
¿yciem. ¯yciem ku obiecanej nagrodzie Nieba. Tak samo rozumiej¹ pielgrzymkê
muzu³manie; dla nich jest ona pi¹t¹ z podstawowych powinnoci wyznawców
Allacha.
Metafor¹ ludzkiego ¿ycia jako pielgrzymki, pos³ugiwali siê od pocz¹tku g³oszenia swojej nauki równie¿ kalwiñscy kaznodzieje. Na³o¿yli oni tym samym na
wiernych wszelkie obowi¹zki, zwi¹zane z trudami pielgrzyma. W pryzmacie dogmatu
o predestynacji, p¹tnictwo staje siê losem, nie wyborem. W tym systemie istnieje tylko
jeden w³aciwy, odgórnie obrany, kierunek ruchu i ka¿de odbicie w inn¹ stronê musi
byæ poczytywane jako cofanie siê. W ¿yciu pielgrzyma nie ma miejsca na kroki, które
do celu nie zbli¿aj¹, nie ma te¿ w nich czynów obojêtnych: wszystko albo s³u¿y celowi,
albo jest bezu¿yteczne23. Kalwiñski pielgrzym podporz¹dkowuje ca³e ¿ycie temu,
ku czemu ma pod¹¿aæ. Wszystko co czyni, jest narzêdziem s³u¿¹cym do osi¹gniêcia
celu. Cel uwiêca rodki24, dobierane w zgodzie z nim i ze wzglêdu na niego. Taki
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Praca konstruktora polega na ulepszaniu ju¿ gotowych pomys³ów, wzglêdnie
budowaniu hybrydy kilku projektów. Elastycznoæ sieci pozwala na dowolne ³¹czenie
ze sob¹ elementów. Tu pojawia siê znowu ambitny Hermes. On jest twórc¹ takich
rzeczy. Powtarza schematy zmieniaj¹c ich kolejnoæ; bawi siê konfiguracjami. Szuka
w zakamarkach sieci informacji, które nie zosta³y jeszcze wyeksploatowane. Wykorzystuje techniki nauk ezoterycznych i w³amuje siê do systemów mylenia ludzi. Cokolwiek stworzy, ma siê przecie¿ przede wszystkim podobaæ.
Hermes Trismegistos  konstruktor, jednoczenie uczeñ (a raczej samouk) i nauczyciel, zosta³ stworzony, aby panowaæ nad chaosem ponowoczesnoci. To produkcja
struktury rzekomej, maska, maj¹ca wypisane na czole; wszystko jest OK!. Ludzie
czasem go udaj¹, poniewa¿ chc¹ stworzyæ pozory panowania nad sytuacj¹.
Niestety, nikt nad ni¹ nie panuje. Hermes Trismegistos jest bo¿kiem Zachodu. Zawsze
przecie¿ musi byæ kto, kto trzyma rêkê na pulsie. Wszyscy go szukaj¹, bo to wietny
fachowiec i zawsze do dyspozycji. Czas Hermesa Trismegistosa odmierza siê w dowolnej walucie wiata. Jest alchemikiem, poszukiwanym na pustyni70 przez marz¹cych o poznaniu jego sekretów. Odnajduj¹ oni jednak tylko fragmenty efektów jego
pracy i nic wiêcej znaleæ nie mog¹, bo po wyjciu z biura Hermes Trismegistos znika
bez ladu. Posiad³ w³adzê, wyzbywaj¹c siê odpowiedzialnoci za w³asne dzia³ania.
Jego rodki s¹ ruchome, dlatego mo¿e je wykorzystywaæ bez ograniczeñ i podejmowaæ
decyzje bez konsekwencji.
Hermes Trismegistos nie ma to¿samoci. Jest widmem sieci. Nie podpisuje
swoich dzie³, nie ma logo produkcyjnego. Mo¿e podszywaæ siê pod ró¿ne postacie.
Raz zostaje spacerowiczem, innym razem udaje trampa. Nie ma w nim nic prawdziwego. Pod mask¹ nie kryje siê twarz, lecz skamielina bez wyrazu.

4. Ucieczka z wystawy

Jedynym sposobem wyrwania siê z sieci jest ucieczka ze spo³eczeñstwa, taka
jak¹ preferuje hobo. On nie chce wygodnego ¿ycia miejskiego spacerowicza, ani
odpoczynku turysty.
Bo có¿ nam potem, gdzie i jak ¿yjemy
Dopóki si³ w nas dosyæ, by widzieæ wszystko 71

Liczy siê przede wszystkim droga i to, co ona ze sob¹ niesie. A niesie prawdê
o ¿yciu, której nie potrafi dowiadczyæ turysta, gdy¿ jest w pu³apce struktury rzekomej. Nie umie, a mo¿e nawet nie chce, owej prawdy znaæ spacerowicz. Rzadko
równie¿ maj¹ z ni¹ do czynienia ekstrawertycznie nastawieni szukaj¹cy Raju.
Zapach ¿ycia znaj¹ tylko w³óczêdzy, mo¿e te¿ niektórzy zdobywcy, bêd¹cy w koñcu
bliskimi krewnymi hobo. Na czym polega jego wêdrówka? Po prostu nie ma on co do
niej ¿adnych wymagañ. Bierze rzeczy takimi, jakie zosta³y stworzone. Nie ma ochoty

Pogranicze jest stref¹ poza prawem. Panuje tu relatywizm etyczno-epistemologiczny i pozornie zupe³ny chaos. To obszar pomiêdzy, w którym wszystko
wolno, jeli tylko kto jest wystarczaj¹co przebieg³y i odwa¿ny. Kwitnie przemyt oraz
ciemne interesy. Hermes wietnie siê czuje w takiej rzeczywistoci. Ma wolne pole
dzia³ania i nie musi martwiæ siê o konsekwencje. Im pewniej siê czuje, tym wiêksze
krêgi zatacza sfera pomiêdzy a¿ w koñcu prowadzi do konfliktów i walki na szerok¹
skalê. Ale nasz bohater nie ma w zwyczaju siê zamartwiaæ, poniewa¿ ¿yje chwil¹
obecn¹. Nigdy nie planuje na d³u¿ej ni¿ czas trwania jednej rozgrywki. Nieuchwytny,
w wiecznym ruchu, biegnie z jednego poziomu gry do drugiego, zbieraj¹c po drodze
informacje. Ma ich tyle, ¿e musi tworzyæ dla nich specjalne katalogi. Hemes tworzy
sieæ. Staje siê panem wirtualnej rzeczywistoci (nale¿¹cej niegdy do pogranicza),
a póniej przek³ada j¹ na materialn¹ rzeczywistoæ, buduj¹c takie same struktury jak
w sieci. Steruje ludmi jak programami. Jest maklerem, ksiêgowym lub inn¹ postaci¹
zwi¹zan¹ z ekonomi¹ rynkow¹ i marketingiem. Hermes marzy o wielkim biznesie.
Chce w³adzy. Pragnie, by wszystko wygl¹da³o dok³adnie jak on sobie tego ¿yczy.
Chce byæ Hermesem Trismegostosem. Tkwi w nim instynkt zdobywcy.
Aleksandryjskie imiê Trismegistos, okrela³o sekretarza bogów, cz³owieka wybranego przez nich do spisywania m¹droci. Postaæ zosta³a stworzona przez aleksandryjskich uczonych i szybko sta³a siê patronem miasta. Trismegistos zajmowa³ siê
magi¹ i hierogryfami. By³ mistrzem pisma, daj¹cego mu wiedzê. Mia³ wybudowaæ
Picatrix  co u Egipcjan znaczy³o tyle, co Niebieskie Jeruzalem w tradycji judaistycznej.
Ponowoczesny Trismegistos jest alchemikiem obiecuj¹cym z³ote góry. Ma w³adzê
nad wirtualn¹ rzeczywistoci¹, a dziêki przejciu jakie zosta³o zbudowane, równie¿
nad rzeczywistym wiatem. Ka¿dy Hermes chce nim zostaæ, ale nie mo¿e, poniewa¿
Trismegostos istnieje tylko w wyobrani ludzi. Jest nieznan¹ steruj¹c¹ si³¹, Wielkim
Bratem. Jedn¹ z jego podstawowych cech pozostaje bycie niedocignionym. Stoi poza wiatem. Czêsto spostrzegamy go w odbiciu znanych postaci finansjery; odnosimy
wra¿enie, jakby kto sterowa³ wiatem, ale Hermes Trismegistos jest postaci¹ ze sfery
struktury rzekomej. Nie ma takich ludzi jak on. Istniej¹, co prawda, jednostki kreuj¹ce
siê nieraz na Hermesa, ale jeli chodzi o Trismegistosa, to jest on zupe³nie nieosi¹galny.
Pozostanie tylko marzeniem, imieniem pragnienia opanowania sieci.
Nikt nie porusza siê drogami netu oraz programów komputerowych tak swobodnie jak Hermes Trismegistos. W koñcu sam je stworzy³. Linqua franca pozwoli³a
mu na zbudowania wiata informacji pomiêdzy marzeniami i maszynami, mietnikiem historii oraz przygniecion¹ dusz¹. Choæ budowle Trismegistosa s¹ efemeryd¹,
ludzie chêtnie w ni¹ wierz¹, a to dziêki twemu, i¿ wydaj¹ siê one mniej chaotyczne
od otaczaj¹cego ich wiata. Sami pomagaj¹ nieistniej¹cemu mistrzowi wprowadziæ
jego pomys³y w rzeczywistoæ. Cokolwiek powstaje, najpierw ma projekt w procesorze
komputera, oparty na dziesi¹tkach, a mo¿e nawet setkach informacji o modelach
wyprodukowanych wczeniej.
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model pielgrzyma opisuje Weber, ³¹cz¹cy jego moralnoæ z etyk¹ kapitalizmu.
Usuniêcie otoczki emocjonalnej jest w tym przypadku wyj¹tkowo ³atwe; nic bowiem
w ¿yciu pielgrzyma nie zale¿y tylko od niego, po co wiec szamotaæ siê i walczyæ
z losem. Rozs¹dek wskazuje raczej jako wartociowe: spokój i zimn¹ kalkulacjê.
Dopiero po przeliczeniu zainwestowanych rodków na ewentualny zysk mo¿na
podj¹æ odpowiednie decyzje, gwarantuj¹ce sukces w d¹¿eniu do celu.
System wieckiego pielgrzyma25 , jako pewnego toku postêpowania ¿yciowego,
jest wzorem strategii ¿yciowej cz³owieka ponowoczesnego. Pielgrzymowanie do raz
obranego celu daje mu poczucie samorealizacji i gwarantuje satysfakcjê z pracy,
wykonanej ka¿dego dnia. Stopniowe spe³nienie siê w codziennoci daje pielgrzymowi
mo¿liwoæ urzeczywistniania potencja³u jaki w sobie nosi, a tak¿e pozwala mu dookreliæ w³asn¹ osobê. To¿samoæ pielgrzyma sformu³owana jest bardzo wyranie
i jasno. Wszystkie regu³y i zasady s¹ klarowne. Nie ma ¿adnych w¹tpliwoci co do
charakteru pielgrzymki oraz tego, jak powinna wygl¹daæ droga, któr¹ pielgrzym ma
przejæ. On zawsze wie, dok¹d zmierza, nie jest zagubionym poszukiwaczem nowej
cie¿ki. Raz nazwawszy cel, niezmiennie zbli¿a siê do niego. Jednoczenie z minuty
na minutê pielgrzym coraz bardziej przybli¿a siê do prawdy o sobie. To czego dowiadcza na szlaku, przysparza mu wielu problemów, ale jednoczenie pozwala
okreliæ mo¿liwoci, zasób rodków potrzebnych do przebycia kolejnego odcinka
drogi, a tak¿e wybraæ metody postêpowania w trudnych sytuacjach. Mo¿na by
pomyleæ, ¿e model egzystencjalny pielgrzyma jest idealnym programem dzia³ania
i osi¹gania celów. Niestety nie w wiecie ponowoczesnym. Rzeczywistoæ w schemacie
¿ycia jako pielgrzymki stanowi zamkniêt¹, uporz¹dkowan¹ przestrzeñ, rz¹dz¹c¹ siê
swoimi sta³ymi prawami. Ponowoczesnoæ nie jest taka, jak¹ chcia³by widzieæ
pielgrzym. Jest rozbitym na czêci, wielow¹tkowym zbiorem opowiadañ (poeci
przywo³ywanego ju¿ w przypisie Ogrodu/Ogrodu 2 okrelali go mianem wielowiata). Jego bohaterowie s¹ postaciami funkcjonuj¹cymi we fragmencie wiata,
który zosta³ przypisany im w historii. W takiej rzeczywistoci nie mo¿e byæ mowy
o ustabilizowanym, jednokierunkowym pielgrzymie. Je¿eli kto ³udzi siê, ¿e nim jest
w tej nieustannie pracuj¹cej machinie zmian, sam siebie oszukuje.
Ni mniej ni wiêcej zale¿y mu raczej na z³udnym poczuciu bezpieczeñstwa, nie
za faktycznym osi¹gniêciu celu. Wartoæ owego celu, ku któremu zmierza, w przeci¹gu lat mo¿e siê zupe³nie zdewaluowaæ. Prawdziwy pielgrzym nigdy nie zaryzykuje
swojego czasu i wysi³ku, aby zdobywaæ szczyty nic nie wartych pagórków. S¹ i tacy
wêdrowcy, ale nie on. On jest zdecydowany i stêskniony. Poszukuje wiêtego
Graala, pragnie spe³nienia i wyzwolenia od bólu oraz swoich znienawidzonych
niedoskona³oci.

Misjonarz

Misjonarz jest postaci¹ o starej tradycji i du¿ym presti¿u spo³ecznym. Pos³any
do maluczkich ma im pokazaæ prawdziw¹ drogê. Jest niew¹tpliwie nauczycielem;
jednym z niewielu wród wêdrowców. Jego zadanie polega na poprowadzeniu
s³abszych w³aciwym szlakiem. Im wiêcej dusz pozyska, tym lepiej dla niego. To
rzesze naladowców sprawiaj¹, ¿e misjonarz staje siê kim wa¿nym. ¯ycie i sukces
pos³añca zale¿y od tych, których spotka oraz umiejêtnoci nawi¹zania kontaktu
z tubylcami.
Przez wieki wielcy misjonarze zmieniali losy wiata:
Chrystus mówi³ o sobie, ¿e jest pos³any, aby g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim
i tak¹ sam¹ misjê powierzy³ swoim uczniom. Stworzy³ now¹ religiê mi³oci i wspólnotê, funkcjonuj¹c¹ do dzi;
Mahomet stworzy³ system spo³eczno-religijny pañstw arabskich. Jego nauki,
spisane w Koranie, s¹ g³oszone do dzi przez licznych wyznawców islamu;
Bernard z Clairvaux zainicjowa³ II wyprawê krzy¿ow¹; w. Franciszek, kaznodzieja, za³o¿yciel zgromadzeñ wieckich i zakonnych, mia³ znaczny wp³yw na
rozwój filozofii humanistycznej nastêpnych wieków.
Si³a z jak¹ dzia³ali, wydaje siê czêsto zwyk³emu miertelnikowi niewiarygodn¹.
Dla misjonarza nie ma przeszkód nie do pokonania. Cel uwiêca rodki, jak
mawiali jezuici (notabene misjonarze). Konsekwencja, z jak¹ pos³any stawia ka¿dy
krok na swojej drodze, wyp³ywa jednak z innych róde³, nili u pielgrzyma. Tamten
szuka³ odkupienia, zmierza³ ku wiecznie nieosi¹galnemu sacrum. Dla misjonarza jest
ono ju¿ osi¹gniête, a w³aciwie dane. Dostaje on swój skarb jak laskê podró¿n¹,
gdziekolwiek j¹ wbije, tam bêdzie dom i centrum wiata. Misjonarz to lekarz dla
zagubionych dusz. Leczy s³owem i gestem, czerpi¹c z tego si³y do dalszej pracy. Choæ
nigdy nie wie dok¹d pójdzie, jest spokojny i pewny siebie, bo czuwa nad nim ten, który
go pos³a³. Wybraniec sacrum nigdy nie zostaje sam. Wiecznie kogo ma za plecami,
kto za nim chodzi: pytaj¹cy o radê, przyjaciel, uczeñ, chory, g³odny, a ka¿dy z nich
uwa¿a, ¿e to w³anie jego sprawa jest najwa¿niejsza. Ale misjonarz nie irytuje siê.
Sam ustala kolejnoæ wizyt. Powo³any do rozmowy, uczy siê nowego jêzyka. Dla
niego rozmowa stanowi podstawê egzystencji. Mówi wiêc, przekonuje, opisuje,
dyskutuje, karmi g³odnych, leczy chorych, modli siê w przerwie miêdzy zajêciami.
Zawsze jest dla innych, nigdy dla siebie. Jeli p³acze, robi to w ukryciu. Wobec ludzi
zawsze pozostaje weso³y, a w trudnych chwilach opanowany. Bezinteresowny
pomaga innym jak mo¿e. Tylko w ten sposób istnieje w rzeczywistoci dla siebie obcej
i nieprzystêpnej.
Postaæ misjonarza jest dzi coraz bardziej popularna. Wspó³czesny cz³owiek,
wyrwany ze wiata sacrum, wewnêtrznie ci¹gle go potrzebuje. Szuka sta³ych wartoci, na których móg³by zbudowaæ w³asny obraz wiata. Niestety  relatywizm
etyczny oraz zmiennoæ ponowoczesnoci karz¹ mu zadowoliæ siê pó³produktem
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3. Hermes Trismegistos  wêdrowiec sieci

Poj¹wszy, i¿ nic nie jest dla ciebie niemo¿liwe, poczuj siê niemiertelny i zdolny do

zrobienia wszystkiego, wszelkiej sztuki, wszelkiej nauki, usposobienia ka¿dej
¿yj¹cej rzeczy. [ ] Zgromad w sobie wszystkie wra¿enia tego, co by³o stworzone,
ognia i wody, suchoci i wilgotnoci; i b¹d wszêdzie naraz, na ladzie, w morzu,
w niebiosach; b¹d jeszcze nienarodzonym, b¹d w ³onie, b¹d m³odym, starym,

umar³ym, poza mierci¹. A kiedy zrozumiesz to wszystko naraz- czasy, miejsca,
rzeczy jakoci, iloci  wówczas mo¿esz zrozumieæ boga.69

Hermes Trismegistos nie zosta³ umieszczony razem z innymi wêdrowcami
w pierwszym rozdziale, poniewa¿ nale¿y on do struktury rzekomej i napisanie o nim
przed omówieniem sieci by³oby nieporozumieniem. W rzeczywistoci nikt nie jest
Hermesem do koñca. Jego osobowoæ jest jedynie poz¹, u¿ywan¹ w ¿yciu zawodowym.
Niemniej jednak coraz wiêcej jest ludzi, którzy innego ¿ycia nie maj¹. Oni s¹
wcieleniem Hermesa  karierowicza, który chce zostaæ Hermesem Trismegistosem.
Trismegistos odpowiada na pytanie jak opanowaæ sieæ. Jest hakerem komputerowym, który nauczy³ siê przek³adaæ prawa rz¹dz¹ce cyberprzestrzeni¹ na
rzeczywisty wiat. Jest mistrzem informacji i drogi nowego typu. To wêdrowiec
neuronowych po³¹czeñ, w³óczêga wyjêty z pod prawa, a mimo to król. Dziêki sieci
ma w³adzê nad ludzkimi mylami i mo¿e kszta³towaæ rzeczywistoæ. Jego imiê
pochodzi z Aleksandrii okresu jej najwiêkszego rozkwitu kulturalnego i naukowego.
Zanim jednak powiem szerzej o Trismegistosie, nale¿a³oby zrobiæ krótki rys
charakterologiczny znanego wszystkim greckiego Hermesa.
Patron podró¿nych i z³odziei zas³u¿y³ sobie na pozycjê, jak¹ posiada. Sam do
wszystkiego doszed³, wcale nie stroni¹c przy tym od forteli. Wykorzysta³ przy tym
ka¿d¹ nadarzaj¹c¹ siê okazjê zysku. Jest sprytny, szybki, przebieg³y i inteligentny.
Nigdy nie lekcewa¿y przeciwnika. Jakkolwiek niegodziwe ma zamiary, zawsze
uchodzi za osobê niespotykanie mi³¹ i dobrze wychowan¹. Sposobem bycia lekkoducha zaskarbia sobie sympatiê postronnych. Przede wszystkim jednak zawsze wie
co w trawie piszczy i to jest jego najwiêkszym atutem. Stoi jakby jeden krok przed
konkurencj¹. Dziêki temu mo¿e swobodnie manewrowaæ, nie boj¹c siê pora¿ki.
Hermes nie przywyk³ do niej. Cokolwiek siê wydarzy, bêdzie umia³ obróciæ to na
swoj¹ korzyæ. Jest przecie¿ mistrzem szczêliwych znalezisk, który wie, ¿e szczêciu
trzeba czasem pomóc.
Hermes, aby móc modelowaæ rzeczywistoæ, musi przyswajaæ coraz to nowe
pojêcia. Potrzebuje ich do budowania struktury rzekomej. Dziêki niej ma wp³yw na
przebieg wydarzeñ. Nie jest w stanie zmieniæ realiów, ale jest zdolny pokazaæ je
innym w takim wietne, by wygl¹da³y jak on sobie tego ¿yczy. Hermes to szuler,
d¹¿¹cy do tego, aby staæ siê mistrzem gry. Na razie jednak ¿yje na pograniczu.

obraz wiata. Asemblery formu³uj¹ informacje dla programu, stymuluj¹c przebieg
procesów wewn¹trz komputera. Celem jest usprawnienie dzia³ania systemu oraz
sieci. Jêzyk jest podstawowym narzêdziem twórcy programu, a program to porednik
przekazu informacyjnego. Jêzyk nale¿y do matrix, a mo¿e nawet jest Matrix z wielkiej
litery. Tworzy za pom¹c¹ logosu  s³owa klucza. Pozwala na swobodne poruszanie
siê po cyberprzestrzeni  nowej strukturze rzekomej, a nawet zapanowanie nad ni¹.
Jest linqua franca  jêzykiem sterowania; obiektywnym, pragmatycznym i wykalkulowanym.
Cz³owiek uczy siê kodów dostêpu rzeczywistoci; przyswaja symbole oraz
jêzyki. Nawet sobie nie uwiadamia, iloma siê pos³uguje  gesty, znane schematy
konwencjonalnych zachowañ, koloryt ¿ycia codziennego. Wszystko, co mieci siê w
granicach tych jêzyków, uznaje siê za normalne, odstêpstwa natomiast wyrzuca siê
na margines egzystencjalny. Zak³ady pracy oraz szko³y dla niepe³nosprawnych
znajduj¹ siê na obrze¿ach miast, podobnie dzieje siê z nie mieszcz¹cymi siê
w kanony zachowaniami. Musisz zachowywaæ siê stosownie, je¿eli chcesz mieæ
jak¹ pozycjê w spo³eczeñstwie. Czêsto musisz graæ. Wszystko, co robisz, jest
wówczas budowaniem struktury rzekomej, ale tworzysz j¹ przecie¿ na prawdziwych
przes³ankach; có¿ wiêc w tym z³ego, ¿e chcesz osi¹gn¹æ zamierzony cel? Otó¿
podobne zachowanie prowadzi do powstania b³êdnego ko³a, w którym struktura
rzekoma prowokuje powstanie rzekomych pragnieñ  pragnieñ dotycz¹cych nie
istniej¹cej rzeczywistoci. Goni siê wówczas za po¿¹danymi dobrami, nie zwracaj¹c
uwagi na ich faktyczn¹ wartoæ. Zaprojektowane i wypromowane marzenia wiruj¹
wokó³ nas. Pchaj¹ cz³owieka w wir zdobywcy. Musisz byæ najlepszy, najszybszy,
nieskazitelny itd. Jednym s³owem poszukiwani s¹ specjalici od wszystkiego.
Niestety w ponowoczesnoci specjalizacja w jednej dziedzinie oznacza czêsto
bezrobocie lub w najlepszym wypadku wegetacjê w jednym miejscu. W dzisiejszym
wiecie aby móc powiedzieæ, ¿e nad¹¿a za tempem ¿ycia, cz³owiek staje siê turyst¹,
wiruj¹cym razem z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoci¹. Sam tworzy swoj¹ rzeczywistoæ,
a w³aciwie nieustannie j¹ zmienia. Cokolwiek uzna za w³aciwe, takim siê staje.
Prawa ustalane s¹ na bie¿¹co.
Ponowoczesny wêdrowiec pragnie czyniæ sobie Ziemiê poddan¹. Niestety,
¿adna z tradycyjnych osobowoci wêdruj¹cych nie jest w stanie okie³znaæ rodowiska
elektronicznego oraz nad¹¿yæ za zmiennoci¹ rzeczywistoci. Musi wiec powstaæ
kto nowy, kto bêdzie umia³ opanowaæ sieæ.
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w postaci pustych hase³. Nader czêsto próbuje siê podnieæ do rangi nowego sacrum
miernotê, wylansowan¹ przez media. Mimo to nie brakuje dobrze p³atnych aposto³ów
dla nowoczesnych idei. Choæby by³y one najbardziej niedorzeczne, je¿eli dostan¹
odpowiednio wysok¹ cenê, uzna siê je za wartociowe, ale to ju¿ zale¿y od
promotora, czyli wspó³czesnego misjonarza kultury postmodernistycznej. wiat
jednak czeka na prawdziwego misjonarza, którzy bêdzie mia³ to¿samoæ i idea³y
swoich poprzedników. Czy kto taki zostanie powo³any?
Jeli spojrzymy na nazwy powy¿szych postaci z punktu widzenia ich somatycznego znaczenia, nie sposób nie zauwa¿yæ piêtna, jakie na nich ci¹¿y  piêtna
obcoci. Co prawda ka¿dy z nich ma w sobie inn¹ obcoæ, ale niew¹tpliwie jest
to ich cech¹ wspóln¹. Wygnaniec jest bowiem obcy dla swoich, emigrant jest
obcym wród obcych. Pielgrzym przemierza krainy, zupe³nie dla siebie nieznane
i pe³ne niebezpieczeñstw. Misjonarz jest pos³any do obcych, jeli nawet nie pod
wzglêdem etnicznym to przynajmniej, jeli chodzi o preferencje religijno-etyczne.

Obcoæ jest podstawow¹ zasad¹ przestrzennego oddzia³ywania: zmniejsza, sp³aszcza
i ogranicza widok obcego. Cechy indywidualne, które zwykle ujawniaj¹ siê wyranie

dziêki dowiadczeniom nagromadzonym w codziennym wspó³¿yciu, rzadko dochodz¹
do g³osu, jeli stosunki uleg³y ograniczeniu lub w ogóle ich zakazano. Wówczas typi-

zacja zajmuje miejsce osobistej znajomoci, a kategorie prawne, których zadaniem
jest ograniczenie ró¿norodnoci i uznanie jej za nieistotn¹, pozbawiaj¹ znaczenia
niepowtarzalnoæ osób i wydarzeñ.
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Od wygnañca pocz¹wszy, na misjonarzu za skoñczywszy, wszyscy oni patrz¹
na odwiedzane przez siebie spo³eczeñstwo przez pryzmat swoich o nim wyobra¿eñ.
Patrz¹ na nie jak na mapê. Znaj¹ wytyczne drogi, ale poza wykresem na kartce nie
maj¹ pojêcia o ukszta³towaniu terenu. Rzadko bowiem to, co zosta³o odzwierciedlone,
wygl¹da tak jak rzeczywistoæ.

II. Hobo
droga staje siê m¹ oblubienic¹
daje mi wszystko czego potrzebujê
( )
w³óczêga wêdrowiec
nomada wagabunda
nazywaj mnie jak chcesz
Ale nie spieszno mi nigdzie
Mogê wszêdzie mówiæ z serca
I na nowo wszystko zdefiniujê
Gdziekolwiek zawêdrujê
Tam gdzie z³o¿ê g³owê jest mój dom
Skulone na kamieniu
Le¿y moje cia³o, ale nadal wêdrujê
Gdziekolwiek mogê wêdrowaæ.27

Hobo znaczy tyle co cz³owiek-w³óczêga. Bêdê pos³ugiwaæ siê tym anglojêzycznym
zwrotem, poniewa¿ ma on mniej punitywny wydwiêk. W³aciwie tylko w³óczêdzy
nawzajem s¹ dla siebie HOBO; dla spo³eczeñstwa, jak napisa³ Jack London, autor
powieci Na szlaku, ka¿dy wêdrowiec tego typu jest po prostu bo28  w³óczêg¹ w najgorszym tego s³owa znaczeniu  obdartusem, wyrzutkiem i paso¿ytem. Ksi¹¿ka Londona opowiada o ¿ywocie trampów Ameryki Pó³nocnej, wêdruj¹cych poprzez
dopiero co oswojone krainy tego kontynentu. Pierwszoosobowy narrator opisuje
koleje swojego losu. To dziêki temu zabiegowi Londona mamy wra¿enie, jakbymy
s³uchali gawêdy. Taka forma literacka pomaga pisarzowi uchwyciæ, a czytelnikowi
odczytaæ, styl ¿ycia oraz sposób mylenia hobo:
Najwiêkszy urok ¿ycia w³óczêgi polega na nieprzerwanej zmiennoci wra¿eñ. ¯ycie
w kraju trampa jest wiecznie faluj¹c¹ fantasmagori¹, gdzie wszystko niemo¿liwe
staje siê mo¿liwe, gdzie poza ka¿dym zakrêtem drogi czai siê co nieoczekiwanego.
Hobo nie wie co stanie siê jutro i dlatego ¿yæ umie dniem dzisiejszym; poj¹³ bowiem
z³udn¹ wartoæ przezornoci i z upojeniem mknie przed siebie, niesiony kaprynemi
nurtami losu.29

Nasz bohater jest w³óczêg¹, który nie ma celu. Jego wêdrówka czerpie sens
z samej siebie. Ruch stanowi podstawê funkcjonowania tego rodzaju wêdrowca.
Pejza¿e zmieniaj¹, siê tak, jak zmienia siê on sam. Trasa powstaje podczas marszu.
Nie ma map ni kompasu. Miejsce chwilowego pobytu trampa oznaczone zostaje jego
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Zagro¿enia p³yn¹ z tego wielkie, a przyk³adów nie trzeba daleko szukaæ. Od
niedawna s¹ dostêpne dla u¿ytkowników netu wirtualne gry, w których uczestnicy
wcielaj¹ siê w wykreowane przez siebie postaci. Wielu dysponuj¹cych pewnymi
zasobami wolnego czasu ³atwo wchodzi w system i zaczyna ¿yæ ¿yciem swojej
wymylonej osobowoci. Gra staje siê pu³apk¹. Godziny spêdzone przed ekranem
odcinaj¹ u¿ytkownika od normalnej egzystencji dnia codziennego. Ekran  daj¹cy
kontakt z wirtualn¹ rzeczywistoci¹ staje siê klatk¹. Zapomina siê, ¿e wszystko po
drugiej stronie szk³a jest fikcj¹, tote¿ staje siê to realnoci¹. Internet opowiada o prawdziwych przedmiotach i sytuacjach, jednak sam jest przecie¿ jedynie informatorem,
a jego dane  przetworzonym materia³em. Informacja jest siedzib¹ subiektywizmu.
W konsekwencji prowadzi to do sytuacji, w której nasza rzeczywistoæ wygl¹da tak,
jak zechcemy j¹ zobaczyæ.

Logos informacyjny

W drugiej po³owie XX wielu informacja zaczê³a byæ, obok materii i energii,
integraln¹ czêci¹ rzeczywistoci. Sta³a siê swoistym bytem. Dzi przede wszystkim
porz¹dkuje wiat. Informacje kszta³tuj¹ w naszym umyle obrazy faktów; tworz¹ mozaikê wyobra¿eñ na temat rzeczywistej struktury kosmosu. Jednym s³owem powstaj¹ca
w przerwie iskrowej miêdzy umys³em a materi¹ informacyjna rze-czywistoæ kszta³tuje
nasz¹ osobowoæ. Ma równie¿ wp³yw na nasz¹ to¿samoæ. Cokolwiek us³yszymy na
swój temat jest od razu analizowane. Pobieramy informacje po czym sami wysy³amy
impulsy  tworzymy swój wizerunek  dla siebie i dla innych. Musimy przy tym zdawaæ
sobie sprawê z tego, i¿ mamy wp³yw na przekaz  na jego poprawnoæ czy deformacjê.
Zw³aszcza owa deformacja jest dla informacji szczególnie grona.
W pracowni Bella badacz o nazwisku C. Shannon zauwa¿y³ fakt zniekszta³ceñ,
jakim ulega przekaz, przebywaj¹cy drogê od nadawcy do odbiorcy. Wystarczy
przytoczyæ prosty przyk³ad zabawy w g³uchy telefon. Podró¿ informacji, organizowana przez przekaniki, jest pe³na niebezpiecznych szumów, zak³óceñ fal oraz
b³êdów transmisji. Shannon doszed³ do wniosku, ¿e aby unikn¹æ tych deformacji
nale¿y zakodowaæ informacjê. Jego pomys³ przyj¹³ siê doskonale. Obecnie wiêkszoæ
przekazów jest spreparowana tak, by zajmowaæ jak najmniej miejsca a jednoczenie
zawieraæ maksymalnie du¿o treci.
Ujmowanie informacji w skrócie  prowadzi co prawda do jej zubo¿enia, lecz
gwarantuje ekonomiê i klarownoæ przekazu. Wiadomoci o zbyt rozbudowanej
treci budz¹ odrazê u¿ytkowników. Oszczêdnoci s¹ koniecznoci¹. Ka¿da dodatkowa
fraza mêczy odbiorcê, przyzwyczajanego do prostoty i lapidarnoci przekazu.
Zreszt¹ tempo ¿ycia nie pozwala przyj¹æ wiêkszej iloci danych ni¿ to absolutnie
niezbêdne.
Jednym z przyk³adów kodowania dla usprawnienia przekazu s¹ asemblery 
jêzyki programowania. Kszta³tuj¹ one cyberprzestrzeñ, ona z kolei ma wp³yw na nasz

Ka¿dy klejnot jest obrazem wszystkich pozosta³ych i sam siê w nich odzwierciedla.
Zupe³nie tak jak w dzisiejszej sieci internetowej. Sieæ sczepia wszystkie elementy
wiata w jedn¹ ca³oæ. £¹czy szeciany-klatki informacji i reklam. Tworzy mozaikê,
po której poruszamy siê z niewiarygodn¹ wrêcz prêdkoci¹ za pomoc¹ netu. Zakodowane wiadomoci w postaci obrazów i dwiêków przemierzaj¹ setki kilometrów
w u³amku sekundy. Nie mo¿na ich zatrzymaæ; sieæ jest wszêdzie. W niej energia
zmienia siê w informacjê, a wspó³czynniki procesów komputerowych rz¹dz¹ przekazem.
S³owo matrix oznacza w jêzyku angielskim szereg narzêdzi oraz praktyk technicznych. Jest substancj¹ wi¹¿¹c¹, p³yt¹ g³ówn¹, form¹ do odlewania czcionek;
prostok¹tn¹ siatk¹ wielkoci matematycznych. Stanowi gêst¹ strukturê po³¹czeñ.
Jakkolwiek by jej nie rozumieæ, doskonale odzwierciedla model ponowoczesnej
struktury rzekomej. Sieci komunikacyjne, sieci neuronowe, po³¹czone ze sob¹ komputery, równoleg³e procesory, ponadnarodowe cykle produkcji handlowej  wszystko
to sk³ada siê na jeden system organizacji naszego mikrokosmosu. Ka¿dy cz³owiek ma
do swojej dyspozycji te wszystkie narzêdzia. Ich celem jest wprowadziæ go w rzeczywistoæ opart¹ na ruchu. Ucz¹  jak byæ wêdrowcem, nie wychodz¹c z w³asnego domu. Pokazuj¹ wykreowany wiat-widowisko, które udaje prawdziw¹ strukturê
ponowoczesnoci. Tymczasem sieæ matrix jest pu³apk¹. Zamyka nas w krêgu Uroborasa  wê¿a po¿eraj¹cego swój ogon. Wirtualna rzeczywistoæ dzia³a na zasadzie
sprzê¿enia zwrotnego. Jedno polecenie  jedno zadanie wykonane; drugie polecenie
 tym razem dla szeregu zadañ to samo.
T¹ czêci¹ struktury rzekomej w³ada cybernetyka, a jej rz¹dy s¹ niepodzielne.
Jednoczenie twórcy i zarazem u¿ytkownicy hiper³¹czy uwa¿aj¹ teren swojej
dzia³alnoci za nieska¿ony. Niejaki Barlow opublikowa³ Deklaracjê Niepodleg³oci
Cyberprzestrzeni, gdzie umieci³ klarownie ujêt¹ myl, potêpiaj¹c¹ dzia³ania
potentatów handlowych oraz politycznych, zmierzaj¹ce do opanowania sieci
internetowych.
Oto krótki fragment:
Rz¹dy Uprzywilejowanego wiata, wy znu¿one giganty z cia³a i stali, przychodzê z
Cyberprzestrzeni, nowej siedziby Umys³u. W imiê przysz³oci proszê was  przesz³ych
 o zostawienie nas w spokoju. Nie jestecie poród nas mile widziani
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Barlow, szukaj¹c potwierdzenia dla wolnoci, stwierdzi³ jednoczenie, ¿e wiat
netu jest pewn¹ przestrzeni¹ egzystencjaln¹:
Cyberprzestrzeñ sk³ada siê z transakcji, powi¹zañ, czystej myli, roz³o¿onych niczym fala stoj¹ca w sieci naszej ³¹cznoci. Nasz wiat znajduje siê wszêdzie i nigdzie
zarazem 68
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podpisem na murze, zostawion¹ komu pami¹tk¹, czy nawet wspomnieniem
towarzysza podró¿y. London pisa³, ¿e w USA hobo zapisywali swoje moniki30 na wodoci¹gach. Monika okrela³a to¿samoæ w³óczêgi, zapisanie jej w miejscu czerpania
wody wi¹za³o jego osobê z dan¹ miejscowoci¹. Kiedy kolejni wêdrowcy mijali dany
wodoci¹g, czytali zapisany pseudonim, datê obok niego oraz ewentualne wskazówki
na temat okolicy. Dziêki temu wiedzieli czego mog¹ siê spodziewaæ i czuli siê pewniej,
maj¹c wsparcie kolegów ze szlaku.
Hobo jest outsiderem. ¯yje we w³asnym wiecie. Wydaje siê byæ odciêty od
reszty spo³eczeñstwa. Izoluje siê jednak wiadomie i celowo. Zdaje sobie sprawê, ¿e
nie pasuje do struktur panuj¹cego miêdzy ludmi porz¹dku. Najczêciej podró¿uje
wiêc sam. W drodze mo¿ne liczyæ tylko na siebie. Je¿eli w³óczêdze czasem kto
pomo¿e, uzna on to za szczêliwy zbieg okolicznoci. Hobo mieszka na aktualnie
odwiedzanej stacji, a ¿yje pomiêdzy dworcami. Podczas podró¿y poznaje swoich
kompanów i kolekcjonuje wra¿enia, nad którymi zastanawia siê tylko w chwilach
nostalgii. Nie przywi¹zuje siê ani do miejsc ani do ludzi. Rozumie, ¿e niczego nie
mo¿e mieæ na w³asnoæ i chyba nawet tego nie pragnie. Ograniczy³oby to jego
wolnoæ, a przecie¿ o ni¹ przede wszystkim chodzi. Wszystko, co sta³e i niezmienne
zniewala, zamyka w schematach, dlatego hobo jest w pogoni za odmian¹. Czy
mo¿na powiedzieæ, ¿e szuka Raju? Na pewno nie. Gdyby go znalaz³, musia³by
w nim pozostaæ, bo przecie¿ z Raju siê nie ucieka. Mo¿na tylko pragn¹æ lepszego
jutra. Wêdrowiec idzie wiêc tam, gdzie wydaje mu siê, i¿ jest lepiej. Wieæ
o s¹siedniej miejscowoci, w jakiej ¿ycie jest dostatniejsze, a gospodarze gocinniejsi 31
pcha go na przód, ku nieznanym okolicom. Nie dba o dalsz¹ przysz³oæ, regu³y maj¹
przecie¿ to do siebie, ¿e siê zmieniaj¹32 . Nie wie  dok¹d w koñcu zaprowadzi szlak.
Jego historia sk³ada siê ze zdjêciowych klatek, filmowych ujêæ.
Trudno jest opisaæ jakie szczególne typy hobo, poniewa¿ ka¿dy z nich jest
indywidualnoci¹. Wyj¹tkiem s¹ mo¿e wêdruj¹ce gangi, których dzieje siêgaj¹
czasów gen. Kelly33 . Jego armia przemierzy³a wiele mil poci¹gami i pieszo,
terroryzuj¹c po drodze mieszkañców okolicznych miasteczek. Dwa tysi¹ce w³óczêgów
przemierza³o wspólnie kontynent. Przy³¹czali siê do nich hobo z ca³ego kraju,
zw³aszcza wielu ch³opców, dopiero zaczynaj¹cych ¿ycie na szlaku. M³odzi ludzie,
pozostawieni sami sobie, czêsto podejmowali spontaniczn¹ decyzjê wyruszenia w
drogê. Tak zaczyna siê historia trampa, pierwszego sporód hobo, bior¹cego udzia³
w tej opowieci.

Tramp

Dla trampa wagony poci¹gu Pacific Express sta³y siê prawdziwym domem. Jak
mo¿na wywnioskowaæ z relacji J. Londona, od pocz¹tku ten hobo by³ do nich bardzo
przywi¹zany. Kolej transkontynentalna pozwoli³a trampowi przemierzaæ Stany
Zjednoczone Ameryki i nie martwiæ siê o jutro. Nauczy³a swoje dzieci z nieprawego

³o¿a, jak radziæ sobie w ¿yciu bez pieniêdzy i dachu nad g³ow¹. Umo¿liwi³a wolnym
Amerykanom podró¿e we wszystkich kierunkach. Zwalczani na ka¿dym kroku za
nieróbstwo oraz w³óczêgostwo, trampowie mieszkali na dworcach albo przy
wodoci¹gach, a bytowali na kolejowych platformach oraz dachach. Faktem jest, i¿
ich egzystencjalne dzia³ania ogranicza³y siê czêsto do ¿ebraniny oraz zmieniania
kolejnego poci¹gu, niemniej jednak nie wydaje mi siê, ¿eby które ze szczeni¹t
szlaku34 czu³o siê darmozjadem. Liczy³o siê tylko to, ¿eby podró¿owaæ. Im wiêcej
zwiedzonych okolic  tym wiêkszy presti¿ wród kolegów. Tramp jest kolekcjonerem.
Zbiera obrazy i wra¿enia, opisywane póniej w dziennikach albo relacjonowane
przypadkowym s³uchaczom. Przygoda jest dla niego wyznacznikiem wartoci trasy.
Im bardziej fascynuj¹ca i niebezpieczna podró¿, tym lepiej dla niego. Mo¿liwe, i¿ ta
w³anie brawurowoæ trampa uczyni³a go bohaterem tak wielu ksi¹¿ek oraz produkcji
filmowych. Hobo jest cz³owiekiem bez imienia i bez rodziny, ale nie bez twarzy, ma
swoje zasady. Choæ nie podlega ¿adnej w³adzy, sam sobie wyznacza granice
honorowego postêpowania. Nigdy nie z³amie zasad, w które wierzy. Nie znaczy to,
¿e nigdy nie zmienia zdania. Wrêcz przeciwnie, jest elastyczny, gdy¿ tego wymaga
od niego ¿ycie w drodze, ale wewn¹trz w³asnego Ja ukryta jest klarowna to¿samoæ.
Tramp niczego nie szuka. On tylko kolekcjonuje historie, idzie za g³osem w³asnej
legendy35 .

£azik

£azik jest postaci¹ bardziej literack¹ ni¿ faktycznie spotykanym typem osobowoci.
Pojawia siê w poezji i prozie E. Stachury (np. g³ówny bohater powieci Siekierezada).
Górskie szlaki przemierzaj¹ czêsto postacie lekkoduchów z ksi¹¿ek J. Kerouaca36,
w trylogii J. R. R. Tolkiena W³adca piercieni jeden z g³ównych bohaterów to Aragorn
podró¿uj¹cy incognito, a nazywany Obie¿ywiatem37 .
£azik w swoim sposobie bycia nie odbiega niczym od hobo  trampa, ale inaczej
podró¿uje. Nie korzysta z dóbr cywilizacji. Chodzi piechot¹; ³azi; szwêda siê. Nie
jest uzale¿niony czasowo, gdy¿ mo¿e iæ i odpoczywaæ, kiedy ma na to ochotê. Nie
ugania siê za poci¹gami, ani nie szuka noclegu, bo przyroda  jego opiekunka zadba
oñ w odpowiedni sposób. £azik to cz³owiek ¿yj¹cy zgodnie z w³asn¹ natur¹. Nie
troszczy o jutro, ale nie robi tego jak tramp  dla zasady  ale raczej z przekonania,
¿e nic z³ego nie mo¿e go spotkaæ. Jedynym zagro¿eniem mo¿e byæ inny cz³owiek. To
inni ludzie maj¹ problemy, stwarzaj¹ systemy, których zasad trzeba siê trzymaæ,
ustawiaj¹ znaki zakazu i niszcz¹ wszystko, co dla ³azika wiête: lasy, dzikie pola,
otwarte przestrzenie gór, itd. Dlatego w³anie nie lubi on towarzystwa. Czêsto
prowadzi on tryb ¿ycia bieszczadzkiego drzewiarza albo ekscentrycznego w³óczêgi.
Hobo  ³azik jest nieprzewidywalnym, romantycznym bohaterem sag i opowieci.
Sta³ siê artyst¹ wród wêdrowców. Choæ nie s¹ mu obce przeciwnoci losu,
efektywnoæ z jak¹ potrafi dzia³aæ, przysparza mu sympatyków. Od lat szeædziesi¹tych
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wiska wymagaj¹ oznaczników i informacji dodatkowych. Bez nich staj¹ siê nieatrakcyjne; dziêki nim staj¹ siê uporz¹dkowane i dookrelone. Turyci nie szukaj¹ rzeczy
tajemniczych, tym zajmuj¹ siê odkrywcy. Turysta pragnie poznaæ to, co wa¿ne oraz
tradycyjne. Poszukuje prawdziwej kultury, korzeni, których móg³by siê uczepiæ,
a póniej na nich paso¿ytowaæ. Chce uporz¹dkowanego wiata kultury i w³asnej
to¿samoci. Uczy siê od krajobrazu z oznacznikiem tworzyæ w³asne struktury rzekome  budowaæ klatki na pokaz.
W strukturze rzekomej przechodzi siê z jednego szecianu do drugiego.
Szeciany wygl¹daj¹ jak komórki nerwowe. Wszystkie s¹ takie same, a jednak nie
mo¿na ich ze sob¹ zamieniaæ miejscami. Po³¹czone niekoñcz¹c¹ siê nici¹, zamykaj¹
cz³owieka w sieci bez wyjcia. Sieæ sklepów, reklam, przedstawieñ, oplata spacerowicza
i ci¹gnie siê za nim. Id¹c wci¹¿ dalej i dalej  w g³¹b ulic deptaka i wirtualnej
rzeczywistoci mediów  przechodzieñ zapl¹tuje siê coraz bardziej w sieæ informacji
i reklamy.

2. Drog¹ jest sieæ

Sieæ to uwieñczenie wiata struktury rzekomej. Cz³owiek wpada w ni¹ i ka¿dy
jego ruch powoduje coraz wiêksze zapl¹tanie w jej nici, a¿ w koñcu powstaje kokon
 ciep³y, ale ciasny, zniewalaj¹cy.
Powy¿szy tytu³ pochodzi z jednego z rozdzia³ów ksi¹¿ki E. Davisa pt. Techgnoza.
Autor pisze, ¿e:
Sieæ jest matrix, matryc¹, ³onem, macierzyst¹ materi¹, która rodzi nas wszystkich,
a matryca ta zawsze by³a po³¹czona ze wiatem.65

Symbolizuje ona identycznoæ i wzajemne przenikanie siê natury wszystkich
zjawisk. Wszechwiat jest samoorganizuj¹c¹ siê sieci¹ nieskoñczonych zwi¹zków,
symfoni¹ wspó³zale¿nego stawiania siê. Ka¿da jednostka jest jednoczenie przyczyn¹
i skutkiem ca³oci. Ta konstrukcja wygl¹da zupe³nie jak sieæ holograficzna Indry,
przedstawiona przez Buddê w jednym z jego pism. Oto fragment tekstu:
w niebiañskiej siedzibie boga Indry znajduje siê cudowna sieæ, któr¹ rozwiesi³
jaki zmylny rzemielnik w taki sposób, ¿e rozci¹ga siê ona nieskoñczenie we
wszystkich kierunkach. W zgodzie z rozrzutnym gestem bogów, rzemielnik umieci³
jeden b³yszcz¹cy klejnot w ka¿dym oku sieci, a poniewa¿ sieæ jest nieskoñczonych
rozmiarów, klejnotów tych jest nieskoñczenie wiele [ ]. Jeli wybierzemy którykolwiek
z klejnotów i przyjrzymy siê mu z bliska, zauwa¿ymy, ¿e w jego szlifowanej ciance
odbijaj¹ siê wszystkie pozosta³e klejnoty [ ] tak zachodzi nieskoñczony proces
odbicia.66

Krajobraz w kadrze

Jako maszyna do projekcji snów, wyprodukowanych przez strukturê rzekom¹,
jest wykorzystywany malarz-impresjonista. Eksploatuje siê jego sposób patrzenia na
wiat. Spacerowicza cieszy kolorystyczna rzeczywistoæ mediów, pobudza ona
bowiem wyobraniê. Mo¿na marzyæ o wszystkim, nawet najbardziej niewiarygodnych
rzeczach. Wystawa postara siê, aby ta wizja zosta³a zrealizowana. Ogromna czêæ
ludzi idzie za wyprodukowanymi projekcjami, poniewa¿ s¹ one dla nich jedyn¹
szans¹ na spe³nienie. Wielu jednak nie wystarcza z³udzenie. Turyci szukaj¹ prawdziwych danych. D¹¿¹ do tego, co autentyczne.
Poszukiwania turysty s¹ d³ugie i mozolne. Chce on przecie¿ uciec z w³asnej
wystawy, ale nie ma zamiaru godziæ siê w zamian na cudz¹. D¹¿y wiêc do poznania
materii krajobrazu, który jest mu dane poznaæ. Poszukuje o nim prawdziwych informacji. Turysta chce pójæ dalej ni¿ inni zwykli turyci62 . Niestety, jest skazany ma
pozornoæ swojej odkrywczoci. Wszystkie informacje jakie zdobywa, s¹ produkcjami
na jego potrzeby. Turysta ogl¹da wystawy i to w bardzo zrytualizowany sposób.
Dziêki reklamie wybiera krajobrazy, które koniecznie trzeba zobaczyæ. Zabiera
absolutnie niezbêdny ekwipunek i ma zamiar prze¿yæ wielk¹ przygodê.
Dzisiejsze wystawy dla turystów specjalizuj¹ siê w dramatyzowaniu scenerii.
W Wersalu obraz Leonarda da Vinci stoi za szk³em. Sprawia to, i¿ zwiedzaj¹cy natychmiast wie, ¿e p³ótno nale¿y do grupy najcenniejszych eksponatów. Podobnie
oszklone s¹ kolekcje bi¿uterii celtyckiej. Fotografie gór na widokówkach zrobione s¹
z takiej perspektywy, aby wzniesienie wydawa³o siê wy¿sze ni¿ w jest w rzeczywistoci.
Przetarg na wra¿enia wygrywaj¹ miejsca dobrze rozreklamowane i przysposobione
do przyjêcia milionów turystów. Odleg³e zak¹tki wiata, zapomniane przez media,
s¹ rzadziej odwiedzane. Turyci konsumuj¹ przetworzon¹ papkê wycieczkowych
atrakcji, realizuj¹c przy tym pseudowydarzenia63 - ma³e inscenizacje pró¿nowania
na pokaz.
Te [turystyczne] atrakcje dostarczaj¹ przemylnych wydumanych i porednich
doznañ, s¹ sztucznym tworem, z którego nale¿y skorzystaæ w tym, a nie
innym miejscu, gdy¿ prawdziwa rzecz jako taka jest efemeryczna64
Ka¿dy obiekt turystyczny posiada w³asn¹ osnowê struktury rzekomej w postaci
oznacznika. Jest to nie rozbudowana informacja, umieszczona na samym obiekcie
lub obok niego. Przyk³adem mog¹ byæ tabliczki, podaj¹ce krótk¹ historiê obiektu albo
przytwierdzony do drzewa znak z napisem Pomnik przyrody. Oznaczniki przyci¹gaj¹
wzrok przechodnia i turysty. Sprawiaj¹, ¿e krajobraz staje siê dla widza bardziej
atrakcyjny, bo wyraniejszy. Turysta jest czêsto bardziej zadowolony z wycieczki
z przewodnikiem ni¿ z indywidualnej, poniewa¿ dowiaduje siê szczegó³ów, dotycz¹cych miejsc oraz ludzi zwi¹zanych z danym miejscem. Poszczególne elementy wido-
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XX wieku sta³ siê idolem m³odzie¿y oraz symbolem tak cenionej niezale¿noci
i wyjcia poza schematy systemu. Do gorliwych naladowców ³azika, jak równie¿
trampa, nale¿eli hipisi.

Hipis

Ruch hipisowski narodzi³ siê w spo³ecznoci studenckiej.
14. stycznia 1967 roku na ceremonii Pojednania cz³owieka z Kosmosem
T. Leary wyg³osi³ w Gate Park w San Francisco przemówienie do m³odzie¿y. Og³osi³
zmierzch bogów Ameryki  pracy i pieni¹dza  oraz pocz¹tek nowej ery mi³oci,
nowej religii, filozofii oraz spontanicznej muzyki i tañca38 . Za nowymi has³ami,
nacechowanymi pacyfizmem a tak¿e buntem przeciw instytucjonalizmowi w USA,
opowiedzia³a siê znaczna czêæ przysz³ej m³odej inteligencji. Ruch by³ reakcj¹ na
bezsensowne dzia³ania w Wietnamie oraz kryzys kultury, zdegenerowanej przez
komercyjne dzia³ania finansjery.
Hipisi byli pierwsz¹ powa¿nie dzia³aj¹c¹ w XX wieku kontrkultur¹. Propagowanie
idei wolnociowych wi¹za³o siê z pewnym sposobem bycia. Niejednokrotnie byli
wyznawcami religii Wschodu oraz ideologii anarchistycznej. Hipis to cz³owiek wolny
od instytucji oraz zobowi¹zañ wobec pañstwa. Jego niezale¿noæ objawia siê
poprzez model ¿ycie w drodze, oparty w³anie na naladowaniu sposobu bycia
³azików i trampów, oraz zami³owanie do sztuki. Jako przyk³ad mo¿na podaæ zespo³y
muzyczne lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, propaguj¹ce idee hipisowskie.
Mia³y one w repertuarze piosenki o pacyfistycznych tekstach. Rzadko nagrywa³y
w du¿ych wytwórniach, gdy¿ chcia³y unikn¹æ menad¿erów, maj¹cych tendencje do
manipulacji. Wystêpowa³y w niewielkich klubach m³odzie¿owych i na zlotach
hipisowskich. Tam te¿ mo¿na by³o dostaæ ich nagrania. Grupa Led Zeppelin, aby
unikn¹æ pos¹dzenia o komercjê  na swojej drugiej p³ycie nie wydrukowa³a nazwy
zespo³u, a podczas trasy koncertowej nie odbywa³ siê ani jeden du¿y, plenerowy,
wystêp. Wszystkie koncerty zorganizowano w kameralnym otoczeniu niewielkich
klubów. Odzwierciedla³o to idee anonimowoci, sztuki samej w sobie i ¿ycia
w drodze.
Ideologia ruchu hipisowskiego przek³ada³a siê na konkretne dzia³ania. Hipisi to
ostatni z grupy hobo, którzy po zanegowaniu wartoci konformistycznego stylu ¿ycia
w wielkiej metropolii, zaczêli szukali alternatywnej formy egzystencji. Czêæ z nich
zamieszka³a w komunach; czêæ znalaz³a dla siebie miejsce w wiecie takim, jaki
zastali. Wielu jednak pozosta³o tych, co wybrali los w³óczêgi i bezdomnego. Dla nich
nie znalaz³ siê bezpieczny azyl.

Bezdomny

Bezdomni s¹ ofiarami ponowoczesnoci; b³êdnymi elektronami b³¹dz¹cymi
miêdzy pierwiastkami materialnoci. To ludzie odrzuceni, pe³ni ¿alu i z³amani na
duchu. ¯yj¹ tam, gdzie im pozwolono; jedz¹ to co dostan¹, pi¹ na dworcu albo na
ulicy; staraj¹ siê pozostaæ anonimowi. S¹ ludmi, którzy nie zmiecili siê w ramkach
sztywnego systemu.
Bezdomny jest hobo nie z wyboru, ale ze zrz¹dzenia losu. Okolicznoci ¿yciowe
doprowadzi³y do tego, ¿e znalaz³ siê na marginesie spo³eczeñstwa i ju¿ tam pozosta³.
Najczêciej sceptycznie nastawiony do rzeczywistoci widzi tylko jej czarne strony,
dlatego te¿ brak w nim wiary na lepsze jutro. Przysz³oæ jawi mu siê jako droga
krzy¿owa beznadziei. Bezdomny niczego nie szuka i do nik¹d nie d¹¿y. Nie mo¿na
nawet powiedzieæ, ¿e idzie w jakim jednym okrelonym kierunku. Jest najbardziej
negatywn¹ postaci¹ ze wszystkich hobo. Czêsto ma poczucie bycia ofiar¹. Nie umie
sobie poradziæ z ¿yciem ani otoczeniem, wiêc ucieka albo raczej chowa siê przed
wiatem. Jego osobowoæ rozbi³a siê o tward¹ cianê ¿yciowych przeciwnoci.
Na marginesie spo³ecznym egzystuj¹ niejednokrotnie jednostki obdarzone
wielkimi, niespe³nionymi talentami, ludzie, którzy mieli przed sob¹ perspektywy
dobrego, godnego ¿ycia. S¹ równie¿ tacy, co maj¹ siebie za nieudaczników, nie
maj¹cych nic do zaoferowania innym. S¹ w koñcu ci mówi¹cy, ¿e zostali bezdomnymi
z wyboru, ale trudno w to uwierzyæ. £atwiej poj¹æ to, ¿e nie zmusi³a ich do
w³óczêgostwa sytuacja materialna. Powodem obecnej sytuacji bezdomnego mog³a
byæ, wywierana na nim, presja psychiczna. Nie wydaje mi siê wcale, by by³ to czynnik
mniej wa¿ny. Nie wierzê te¿ w bezdomnoæ z wyboru. A jeli nawet jest ona woln¹
wol¹ danego cz³owieka, nie nale¿y siê oszukiwaæ, i¿ nikt i nic nie mia³o wp³ywu na
tak¹ decyzjê. Ka¿dy cz³owiek, nawet je¿eli prowadzi ¿ywot hobo, uto¿samia siê
z jakim miejscem. Pamiêta dom. Bezdomny jest pod tym wzglêdem jednostk¹
zdecydowanie negatywn¹. On nie chce pamiêtaæ niczego, co mo¿e mieæ zwi¹zek
z egzystencj¹ w spo³eczeñstwie. Zachowuje siê tak, jakby chcia³ uciec od realiów
wiata. Czêsto nie ¿yczy sobie, aby kto go zauwa¿a³ albo siê nim zajmowa³.
Bezdomny nie jest minimalist¹, choæ tak w³anie mog³oby siê wydawaæ. To maksymalista: chce mieæ wszystko, albo nic. Kompromisy dla niego nie istniej¹.
Konsekwencj¹ tego jest rezygnacja ze wszystkiego, przede wszystkim z to¿samoci.
Bezdomny to cz³owiek bezimienny. Psychologowie, rozmawiaj¹cy z bezdomnymi
czêsto spotykaj¹ siê z odmow¹ podania imienia i nazwiska. Zamiast tego s³ysz¹
pseudonim. Bywa, ¿e z w³óczêg¹ nie mo¿na nawi¹zaæ ¿adnego kontaktu. Dlaczego
tak jest? Czy awersja do ludzi i realiów ¿ycia mo¿e byæ tak wielka, ¿e zamyka
bezdomnemu drogê do kontaktu z otoczeniem? Na to w³anie wygl¹da.
Ka¿dy hobo, bez wzglêdu na jego stan duchowy i spo³eczny, zawsze jest
outsiderem. ¯yje bardziej w sobie ni¿ w wiecie. Jest twórc¹ bohemy wród wêdrowców. Wyobcowany w³óczêga zdaje siê egzystowaæ w innej rzeczywistoci. Tymczasem
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Reklama jest kolekcj¹ kolorowych pude³ek. Ka¿de z nich zosta³o zaprojektowane
przez sztab specjalistów. Wa¿ny jest kszta³t, wielkoæ kolor, szata graficzna, informacja dla u¿ytkownika oraz wiele innych szczegó³ów. Pude³ko projektuje siê czêsto
d³u¿ej, ni¿ sam produkt. Do tego nale¿y do³¹czyæ transfer informacyjny, reklamy...
Szybkoæ, z jak¹ dotrze ona do klienta, ma fundamentalne znaczenia dla sukcesu
rynkowego danego produktu.
W przemyle reklamowym kupczy siê czasem. Doskonalenie dróg informacyjnych
jest cile zwi¹zane z op³acalnoci¹ produkcji nowych artyku³ów. Przekaz ma
przecign¹æ tempo produkcji, której proces skraca siê z roku na rok. Tempo wzrasta
nieustannie, a poniewa¿ odbiorca mo¿e odebraæ tylko okrelon¹ iloæ informacji
w danym czasie, nale¿y wiêc upraszczaæ przekaz. Dane o produkcji podaje siê
w aforystycznym skrócie, korzystaj¹c z uniwersalnej symboliki, opanowanej przez
konsumentów.
Ca³a machina reklamowa nale¿y do struktury pozornej rzeczywistoci, dzia³aj¹c
na rzecz rzeczywistych produktów, choæ czêsto k³amie na ich temat. Poza tym gra na
emocjach impresjonistów. Wykorzystuje wrodzon¹ wra¿liwoæ ludzi oraz ich schematy
mylowe do wmawiania im, ¿e dany produkt jest niezast¹piony. Zamyka swoich
odbiorców w klatkach. Ca³y jej spektakl jest klatk¹.

1. Klatka informacyjna

Do struktury rzekomej rzeczywistoci nale¿y równie¿ informacja. Ona kszta³tuje
nasz wiat. Buduje kosmos klatek wygodnych dla u¿ytkownika. I jest rozleg³a. Zajmuje
tak wiele miejsca, ¿e nie sposób jej ogarn¹æ. Tworzy sieci neuronowe  koduje siê j¹,
aby skróciæ przekaz; zamykana jest w klatkach danych. Informacja uczy nas ¿ycia
w schematach. Dziêki niej wiemy, jak nale¿y siê zachowaæ w dalej sytuacji, gdzie
oraz kiedy nale¿y siê udaæ.
Wiemy co jest na topie. Zagl¹damy do skrzynki pocztowej internetu, by
ci¹gn¹æ kolejn¹ porcjê danych. Ogl¹damy wystawy witryn, w których produkty nigdy nie wygl¹daj¹, tak jak naprawdê. Informacja jest matk¹ reklamy i tworzywem
ponowoczesnej rzeczywistoci. Stanowi wnêtrze komórek, buduj¹cych nasz wiat.
Informacja zamyka w swoim wnêtrzu rzeczywiste przedmioty, dziêki czemu porz¹dkuje
nasz¹ wizjê realiów.
Przekanikami dla klatek informacyjnych s¹ multimedia. Trwa batalia o ulepszanie
ich, jako idealnych dróg przekazu. Ci¹gle powstaj¹ nowe sposoby kodowania
wiadomoci i tworzenia kompendiów wiedzy. Struktura rzekoma, która  dziêki klarownoci i szybkoci przekazu  staje siê realna, spycha na plan dalszy prawdziwy
obraz rzeczy. Prawd¹ staje siê to, co ukazano w sposób prosty i przekonywuj¹cy.
Oszczêdnoæ jêzykowa zmusza nas do tworzenia coraz bardziej schematycznych
obrazów wiata.

29

Gapie chodz¹ po zaczarowanej krainie fikcji i inscenizacji, która zamyka ich
w klatce wra¿eñ deptaka. Cen¹ za bilet na widowisko jest ubezw³asnowolnienie.
Cz³owieka prowadz¹ witryny sklepów. Nie ma ucieczki z wystawy  przedstawienie
musi trwaæ. Mo¿na poruszaæ siê tylko po polach wyznaczonych przez gracza czyli
wiat struktury rzekomej. Mimo to jest w grze miejsce na wydarzenia nieoczekiwane.
Nigdy nie wiadomo, jaki ruch zostanie wykonany przez poszczególne piony. Nikt nie
jest w stanie przewidzieæ przebiegu rozgrywki. Niemniej jednak deptak pozostaje
miejscem gry oraz rozrywki dla spacerowiczów i turystów.

wyranie widzi on realia ¿ycia i czêsto od tego w³anie chce uciec. Owa wyrazistoæ
jest trudna do zniesienia, st¹d hobo najczêciej zamyka siê w sobie i ukrywa prawdê.
Jest mêczennikiem naszych czasów; choæ nie zawsze zdaje sobie z tego sprawê.
Wyrzeka siê bowiem wszystkiego, co dla wspó³czesnego cz³owieka zdaje siê byæ
wartociowe, a mianowicie: mienia, miejsca w spo³eczeñstwie oraz perspektyw na
przysz³oæ. Z drugiej strony dziêki temu staje siê wolny.

Narkomania konsumpcyjna

Ledwie pochwyc¹ wra¿enie, owiadczaj¹, ¿e ich rola jest skoñczona[ ]. Gdyby kto

John Caroll w ksi¹¿ce Ego i dusza wyg³osi³ zdanie:

III. Spacerowicz

chcia³ scharakteryzowaæ grupê jednym tylko s³owem, które t³umaczy³oby jej wysi³ki,
musia³by u¿yæ nowego terminu impresjonici.39

Jeli czujesz siê le  jedz!60
Konsument jest pe³en melancholii, a bior¹c pod uwagê, ¿e dolegliwoæ bierze siê z
poczucia pustki, zimna, p³askoci [jednym s³owem z dowiadczenia struktury
rzekomej], odczuwa on potrzebê wype³nienia swego wnêtrza czym ciep³ym,
smacznym, daj¹cym energiê.61

Konsument to tyle co klient. Przemierza on ulicê deptaka, podziwiaj¹c wystawy
sklepowe. Na ka¿dej mo¿e znaleæ nowe reprezentacje stale ulepszanych rzeczy.
Dawniej ka¿da zmiana wi¹za³a siê z kosztami modernizacji; dzi jest ona koniecznoci¹, je¿eli dany produkt ma utrzymaæ siê na rynku. Technika komputerowa umo¿liwia ci¹g³¹ zmiennoæ. Koszty operacyjne zmiany s¹ prawie ¿adne. Czêsto polega
ona na modernizacji linii produkcyjnej, ulepszeniu opakowania, itp. kosmetykach.
Wiedza uczy oszczêdzaæ miejsce w magazynach; zdobywaæ przestrzeñ. Rzeczy s¹
coraz mniejsze i jednorazowe. Uszkodzenie przedmiotu oznacza zakup nowego,
ulepszonego produktu, czêsto tej samej marki. Wszystko jest inscenizacj¹ struktury
rzekomej. Nie ma prawdy, jest rynek. Prawdziwe s¹ tylko regu³y gry. Zasady funkcjonowania machiny ponowoczesnoci s¹ wyk³adane na uniwersytetach i drukowane
w ksi¹¿kach o tematyce socjologicznej lub psychologicznej. Rzeczywistoæ jest na
sprzeda¿, wymaga wiêc zabiegów marketingowych, by sprzeda³a siê dobrze.

Reklama

Rzeczywistoæ pakuje siê w kolorowe pude³ka i wysy³a poczt¹ do ciep³ych
krajów, aby nasi¹k³a egzotyzmem. Wszystko, co kupujemy, ma odpowiedni kolor
i zapach, a reklamy utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e nic lepszego od danego
produktu nie istnieje. Sceny z ¿ycia, obrazy idealnej rodziny, idealnego domu, idealnego cz³owieka to kody dostêpu do naszych umys³ów. Odnajdujemy w nich w³asne
marzenia zamkniête w pude³ku telewizji.

¯ycie spacerowicza jest kolekcjonowaniem wra¿eñ. Przechadzaj¹cy siê uliczkami
miasta nie zna on nikogo i nikomu nie jest znany. Anonimowy przemierza bulwary,
robi¹c przechodniom zdjêcia w pamiêci, tak jak niegdy robi³ to Degas. Spacerowicz
mo¿e byæ kim chce i tak samo dowolnie mo¿e oceniaæ innych. Jego rzeczywistoæ
tworz¹ pozory. Sam nadaje g³êbiê powierzchownoci: zmienia imiona, pisze ¿yciorysy, plotkuje; czasem marzy. Jest nieistotny. Nikogo nie obchodzi. Stoj¹cy
zawsze obok, sta³ siê narratorem opowieci, czasem tylko ingeruj¹cym w akcjê.
Jego bezbarwna postaæ narodzi³a siê wraz z powstaniem bur¿uazji oraz
tradycji wolnego czasu. Otó¿ dysponowanie nim na prze³omie XIX i XX wieku wi¹za³o
siê z posiadaniem znacznego zaplecza finansowego. To, ¿e kogo by³o staæ na
popo³udniowy spacer z rodzin¹ po parku  dodawa³o presti¿u. Uczestniczenie w wycigach konnych, meczach, uczêszczanie do klubu  mieci³o siê w rozk³adzie dnia
ka¿dego zamo¿nego mieszczucha. Do kanonu wchodzi³y równie¿ zakupy z ma³¿onk¹.
Przez sto lat dawne przywileje nudnej bur¿uazji sta³y siê zabaw¹ tak powszedni¹,
¿e nikt nie dostrzega ju¿ walorów przechadzania siê deptakiem. Nie zmienia to
jednak faktu, i¿ ka¿dy szanuj¹cy siê mieszczuch odwiedza g³ówne ulice miasta, aby
za³atwiæ sprawy w urzêdach i przy okazji poogl¹daæ siê na przechodniów i sklepowe
wystawy. Szczególnie lubuje siê w tym m³odzie¿, dla której obraz sta³ siê dzi
wyznacznikiem rzeczywistoci. W ponowoczesnoci nic siê nie s³yszy, mo¿na tylko
patrzeæ, a nawet siê gapiæ. Dwiêków jest zbyt wiele, wiêc nastawienie siê na obraz
wydaje siê byæ praktyczniejsze, tym bardziej, ¿e wizja sta³a siê jaskrawa i wyrana.
Sceny z ¿ycia mo¿na porównaæ do obrazów Paula Gauguina. Tytu³owa³ on p³ótna
pe³nymi zdaniami, zupe³nie jakby obrazy mia³y mówiæ. W³anie tak jest dzisiaj. To,
co stworzyli impresjonici, a co ewoluowa³o w sztuce nowoczesnej, nie jest niczym
innym jak wyra¿aniem s³ów poprzez wizjê. Pokazuje siê uczucia i sytuacje. Symbolika
dzisiejszej kultury nie jest mniej wyrafinowana ni¿ redniowieczna, s³yn¹ca przecie¿
z alegorii i bogactwa gestu. W komunikacji u¿ywane s¹ krótkie symboliczne formu³y.

Wysy³ane w postaci SMSów, podawane w skrótowych informacyjnych albo wymalowywane na parkanach reklamowych schematy mylowe trafiaj¹ prosto do spacerowicza wcielaj¹cego siê w rolê widza, gapia oraz szeroko rozumianej klienteli.
Obserwator, wspó³pracuj¹c z malarzem  impresjonist¹, ocenia i projektuje kolejne
obrazy. Wszyscy oni s¹ spacerowiczami wielkiego miasta, w którym ¿ycie toczy siê
miêdzy jedn¹ a drug¹ klatk¹ wie¿owca.

Obserwator

Spacerowicz jest zawsze przede wszystkim obserwatorem. Tendencja do
podgl¹dania ujawnia siê w eksplozji popularnoci nauk spo³eczno  socjologicznych
oraz powieci obyczajowej. Wiêkszoæ wspó³czesnej literatury wiatowej to ró¿nego
rodzaju proza faktu. Biografie, felietony, reporta¿e, wspomnienia  w ka¿dej ksiêgarni zajmuj¹ przynajmniej jedn¹ pó³kê z nowociami. Jeli chodzi o literaturê polsk¹
 lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te pozostawi³y po sobie wydania opowiadañ
M. H³aski i E. Stachury, przedstawiaj¹ce szarych ludzi oraz ich egzystencjalne
problemy. Obydwaj odgrywaj¹ w swoich gawêdach rolê ³azika z nik¹d. Historie,
pisane jak dzienniki, przedstawiaj¹ wiat autentyczny, sprawiaj¹cy wra¿enie nie
przetworzonego przez autora. Zupe³nie jakby chcia³ on zrobiæ jedynie blady szkic
tego, co widzi. Mimo to s¹ w obrazie rzeczywistoci jakie lady uczuæ. Jawi¹ siê jak
barwne cienie. Portret sytuacji zrobiony zosta³ naprêdce, bez zastanowienia  tylko
obserwator i uciekaj¹ca chwila.
Naturalistyczne wizje rzeczywistoci, opisywane przez H³askê, pe³ne s¹ rysunków
przedstawiaj¹cych realia ¿ycia prostych, przypadkowych ludzi. Nie stroni¹ oni od
u¿ywek i wulgaryzmów, a opis ich egzystencji przypomina raczej komentarz do
nekrologu na ostatniej stronie gazety ni¿ historiê fikcyjnego bohatera literackiego.
Autor pisze raczej o problemach ni¿ o samych ludziach. Sylwetki tylko przesuwaj¹
siê przez oczyma, jak klatki filmu. Szary papier ¿ycia  t³o dla tekstu, zamazuje obraz
poszczególnych postaci. Wielkie kartony szaroci, na której przyszli artyci ucz¹ siê
rysunku wêglem.

Malarz  impresjonista

Kiedy pierwsi impresjonici organizowali swoj¹ wystawê nazywali siebie realistami. To krytyka zrobi³a z nich nowy kierunek w sztuce. Oni sami ¿¹dali jedynie
wolnoci twórczej. Uznali przy tym prawdziwoæ za podstawowe kryterium malarskie.
Robili szybkie szkice, na podstawie których tworzyli póniej swoje dzie³a. Ich dzia³alnoæ by³a wyrazem nowych tendencji w nadchodz¹cej epoce techniki i obrazu.
Degas opisywa³ kresk¹ kszta³ty tancerek oraz wycigi konne. Malowa³ k¹pi¹ce siê,
bawi¹ce i smutne kobiety. Przedstawia³ zmêczonych mê¿czyzn. Jego p³ótna wygl¹daj¹
jak odbicie w lustrze zwyk³ych scen z ¿ycia Pary¿a. S¹ bardziej prawdziwe ni¿
prawda sytuacji, bo takie dok³adne. Inny malarzem  impresjonist¹ by³ Monet. Im by³
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historie mieszkañców i w koñcu prowadzi siê turystów do obejcia. Mog¹ ogl¹daæ,
co tylko zechc¹. Wszystko jest wy³o¿one na wierzch. A przynajmniej takie ma
sprawiaæ wra¿enie. Ca³a sceneria pozostaje jednak tylko sfer¹ sceny lub w najlepszym
wypadku otwartych kulis. wiat jest inscenizowany. Na widowisko zaprasza siê
gapiów, dla których funkcjonuje machina reklamy.
W czasie, kiedy propaganda roznosi wieci, tubylcy przygotowuj¹ teren dla
przybyszów. Stawiaj¹ pensjonaty, oznakowuj¹ trasy turystyczne, itd.; zak³adaj¹
plantacjê autentycznoci. Turyci przyje¿d¿aj¹ i ogl¹daj¹ przedstawienie. Maj¹
przy tym komfort bezpieczeñstwa, poniewa¿ podwiadomie wiedz¹, ¿e w tym wiecie
u³udy nic z³ego nie mo¿e im siê przytrafiæ. S¹ spokojni, a nade wszystko czuj¹ siê
wolni, gdy¿ opuszczaj¹c swoje miejsce zamieszkania, uciekli z w³asnej wystawy.
Mog¹ zachowywaæ siê swobodnie; nikt bowiem nie obserwuje turystów. Stanowi¹
przecie¿ bezkszta³tn¹, nudn¹ masê. Dziêki temu, i¿ s¹ nieciekawi, staj¹ siê wolni od
oczu oraz ocen innych. Dlatego twierdz¹, ¿e wycieczka turystyczna to najlepsza
forma wypoczynku. Turysta chce siê wyrwaæ; przynajmniej przez chwilê poczuæ siê
panem sytuacji. Kiedy wróci do domu, przestanie byæ turyst¹. Stanie siê z powrotem
aktorem.

Deptak

Marionetki z wystawy ¿yj¹ dla i z przechodniów. W wielkim miecie cz³owiek sprzedaje siebie klientom albo rozbiera siê przed gapiami. Udaje, ¿e nie ma nic
do ukrycia.
Egzystuje na deptaku57 . Jest elementem sceny w pe³nym tego s³owa znaczeniu.
Opatrzony wystawami sklepowymi oraz reklamami znanych firm, s³u¿y spacerowiczom
za miejsce ucztowania i ród³o zaspokojenia swoich potrzeb estetycznych. Z. Bauman pisze o deptaku jako o miejscu spacerów klientów, odnajduj¹cych tu pokarm dla
oczu.
Wszystko udaje spontanicznoæ [ ] spacerowicz jest troskliwie prowadzonym za
rêkê aktorem w wielkim spektaklu nabywców towarów, choæ przez ca³y czas dzia³a
on w b³ogim przewiadczeniu, ¿e to towary s¹ tu po to, by pod¹¿aæ potulnie za lotem
jego wyobrani.58

Przechodzieñ napawa swoje oczy obrazem wystaw sklepowych, zaprojektowanych tak, aby przyci¹gaæ jak najwiêcej gapiów.
Umieszczanie nawet najbardziej przera¿aj¹cych rzeczy na wystawie sprawia, ¿e
staj¹ siê one normalne59

Widowisko

Nagrody w zawodach, maskotki  pami¹tki z wyjazdów, statuetki itp. rzeczy
tworz¹ nasz wiat. Jestemy kolekcjonerami. Zbieraczami nikomu niepotrzebnych
przedmiotów, symbolizuj¹cych nasze wspomnienia. Rzeczy nas okrelaj¹, daj¹ nam
zaczepienie w rzeczywistoci, opartej na zmianie; s¹ namiastk¹ sta³oci. Chcemy
widzieæ wiat jak na d³oni, aby móc poczuæ siê bezpiecznie. Widowisko jest lekiem
na nasz lêk przestrzeni. Programy informacyjne pokazuj¹ migawki z katastrof i wyborów parlamentarnych. Cz³owiek ma mieæ wra¿enie, ¿e zna ca³y wiat. Otwiera siê
przed nim ezoteryczne fragmenty rzeczywistoci, pomalowane jaskrawymi kolorami,
tak, aby ¿aden element scenerii nie umkn¹³ ogl¹daj¹cemu. Wszystko wydaje siê byæ
wy³o¿one na tacy. Mimo to konsument obrazu intuicyjnie wyczuwa jakie braki
w inscenizacji. Rozpoznaje nienaturalnoæ. Chce zajrzeæ g³êbiej  zdj¹æ aktorom
maski.
E. Goffman okrela tê sytuacjê jako dychotomiê sceny i kulis56. Cz³owiek funkcjonuje w teatrze rzeczywistoci, którego strukturê Goffman opisa³ w stadiach. Oto
krótki schemat przestrzeni egzystencjalnej, przeznaczonej dla ponowoczesnych
jednostek:
Stadium I: sfera sceny (fasadowa)  ta, któr¹ widzowie chc¹ przekroczyæ i próbuj¹ przedostaæ siê poza ni¹. Oficjalne pole gry.
Stadium II: sfera sceny z dekoracj¹, przypominaj¹ca obszar kulis, np. ogólnodostêpny bufet, hol, którym mo¿na spotkaæ przemykaj¹ce
gwiazdy sceny, itp. ... Jest to memento, nie traktowane powa¿nie,
a nazywane atmosfer¹ miejsca.
Stadium III: sfera sceny w ca³oci urz¹dzona tak, by wygl¹da³a na kulisy.
Stadium IV: sfera kulis otwarta dla prasy. Jest to teren narodzin plotek i skandali.
Wywleka siê stamt¹d prywatne sekrety graj¹cych na scenie. W tej
sferze mieszcz¹ siê pó³oficjalne wizyty szefa w domu jego pracownika, rodzinne zjazdy, itp..
Stadium V: Sfera kulis  uprz¹tniêta, nieciekawa; ma nie zwracaæ uwagi przechodniów.
Stadium VI: Ezoteryczna sfera kulis  mo¿liwe, ¿e istniej¹ca tylko w wyobrani
turysty  zwiedzaj¹cego oraz gapia. Najbardziej wewnêtrzna,
ukryta czêæ rzeczywistoci i w³asnego ja aktora.
Role widza i aktora s¹ zamienne. Ruchliwoæ natomiast gwarantuje anonimowoæ
po obydwu stronach. W³aciwie tylko w stadium VI mo¿na mówiæ o istnieniu prawdziwego cz³owieka i o autentycznej to¿samoci. Poza t¹ ostatni¹ sfer¹ jest gra.
Dla turystów budowane s¹ makiety. Konstruuje siê je tak, by wygl¹da³y naturalnie. Dok³adnoæ wykonania posunê³a siê tak dalece, ¿e mistyfikacja sta³a siê
prawdziwsza od prawdy. Przybyszom proponuje siê regionalne potrawy oraz wyroby rêkodzie³a, pokazuje siê jak funkcjonuj¹ maszyny przemys³owe, opowiada
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starszy, tym bardziej malowa³ uczucia. Przedstawia³ emocje wzbudzane w nim przez
pejza¿. Renoir z kolei emanowa³ optymizmem twórczym. Wszyscy oni byli
obserwatorami. Nauczyli wspó³czesnych sobie oraz ich nastêpców filozofii intuicyjnego
patrzenia na rzeczy  odczuwania obrazu. Tym tropem posz³a kultura nowoczesna.
Dzisiejsze reklamy, filmy pe³ne efektów specjalnych i kolorowe widowiska s¹
wycelowane we wra¿liwoæ malarza  impresjonisty. Maluje on teraz w swoim wnêtrzu. Tworzy obrazy rzeczywistoci takiej, jak¹ chce widzieæ. Jest twórc¹ mikrokosmosu
science fiction, w którym sam gra g³ówn¹ rolê. Impresjonista ma prawo do indywidualnej
wizji wiata. Jednoczenie mo¿e sobie pozwoliæ na stwierdzenie, ¿e jego przedstawienia s¹ realne i pe³ne. Zakochany w mo¿liwociach wspó³czesnej techniki, bêdzie robi³ zdjêcia, a póniej opowiada³ znajomym o swoich odczuciach co do
krajobrazu, jaki przedstawiaj¹. Impresjonista jest wra¿liwy na krytykê. Zazwyczaj siê
z ni¹ nie zgadza, dlatego czêsto wyra¿a swoje niezadowolenie poprzez
kontrargumenty. Konfrontacja zamienia siê w reakcjê w obronie w³asnego indywiduum.
Dewiza malarza  impresjonisty brzmi: Wolnoæ twórcza indywidualisty, wolnoci¹
ludzi przysz³oci. W ten sposób pozwala on sobie i innym na utopienie siê we w³asnej
abstrakcji.

Gap

W tym fragmencie mia³ byæ umieszczony opis widza. Niestety bycie nim wi¹¿e
siê z pewn¹ refleksyjnoci¹ oraz wyczuciem estetycznym. Koniecznoæ zaistnienia
tych¿e podstawowych warunków bycia widzem powoduje, i¿ nale¿y go zaliczyæ do
gatunku wymar³ego, b¹d wystêpuj¹cego w formie szcz¹tkowej. Dzisiejszy ogl¹dacz
jest gapiem. Szuka sensacji. Pchany siln¹ pokus¹ ciekawoci, chce wejæ za kulisy
sceny. Zaspokojenie tej ¿¹dzy sta³o siê powa¿nym zadaniem wspó³czesnego showbiznesu. Dla gapia nagrywa siê p³yty z koncertów oraz nakrêca filmy fabularne o s³ynnych ludziach XX wieku. Na wystawach pokazuje siê mu scenki rodzajowe. Pozwala
siê gapiowi zajrzeæ do piekarni w centrum handlowym Leclerc i zwiedziæ rezydencjê
obywatela Gierka. Gap czyta gazety pe³ne sekretów gwiazd, staj¹cych siê nieustannie
tematem plotek. Byæ nim, to wiedzieæ co w trawie piszczy i o której godzinie.
Urodzony by ¿yæ w molochu, karmi siê jego odpadkami. Zbiera mieci wra¿eñ  ca³e
góry mieci. Nie selekcjonuje ich, ale sukcesywnie przetwarza na komórki w³asnego
gigantycznego cia³a. Utuczony na odpadach wydaje siê byæ dumnym z tego kim jest.
Zachwyca siê tandet¹. Jest dumny ze swoich zabawek, którymi mo¿e siê chwaliæ
innym gapiom. Funkcjonuje w stadzie i ci¹gle zabiega o jego aprobatê. Zasady
etyczne wytycza po freudowsku  za g³osem spo³eczeñstwa. Ogranicza siê, gdy zdaje
sobie sprawê, i¿ co mo¿e le wygl¹daæ w oczach s¹siadów. Wewnêtrznie pusty nie
umie sobie poradziæ z podjêciem ¿adnej decyzji ¿yciowej, nie opieraj¹c siê na
krytyce innych. Jest wiêc gap niewolnikiem wizerunku, jaki tworzy dla niego spo³eczeñstwo. Porusza siê w klatce wyznaczonych mu zadañ. Jakiekolwiek wyjcie poza

jej obrêb, oznacza obudzenie niew³aciwie uformowanego sumienia, reaguj¹cego
na has³o: Co ludzie powiedz¹? Gap ¿yje na pokaz i sam pokazy ogl¹da. Jest czêci¹
t³umu, któremu siê podporz¹dkowuje. Stanowi on przyk³ad zdegenerowania funkcji
spo³ecznej oraz barokowoci spacerowicza.

Klient

Klient jest bliskim krewnym gapia. Ró¿ni siê od niego kryterium oceny. Dla gapia
najwa¿niejszy by³ wizerunek; dla Klienta liczy siê cena. Kocha on s³owo promocja
oraz okazja. Jest czêstym bywalcem deptaków, sklepów szybkiej obs³ugi oraz domów
handlowych. Dla niego mieæ to byæ 40 . Im wiêcej posiada, tym bardzie czuje siê
sob¹41 i tym bardziej wydaje mu siê, ¿e co znaczy w skomercjalizowanym spo³eczeñstwie. Klient kupuje oraz sprzedaje wszystko co go otacza. Ma na sprzeda¿
cia³o, duszê czy numer konta, a wszystko to chêtnie odda za przyzwoit¹ cenê. Jego
¿yciow¹ pasj¹ jest chodzenie w poszukiwaniu okazji. W dodatku uwa¿a siebie za
pana sytuacji, poniewa¿ mo¿e wybieraæ miejsca, do których pójdzie a tak¿e sklepy
z artyku³ami na odpowiednim dla niego poziomie u¿ytkowym. Klient to poszukiwacz
skarbów do swojego legowiska. Najbardziej by³by zadowolony, gdyby nikt nie kaza³
mu zdzieraæ metek z ubrañ i mebli. Niestety wiêkszoæ dowodów okazyjnoci oraz
niebywa³ej klasy firmy trafia do kosza. Z tego powodu sprytni sprzedawcy wymylili
dla swoich ambitnych nabywców materia³owe oznaczenia marki przy ubraniach,
metalowe napisy przykrêcane na sta³e do samochodów i bonusowe naczynia
kuchenne z nalepkami firmy. Wszystko po to, aby uszczêliwiæ klienta  mieszkañca
konglomeracji na sprzeda¿.
Jakkolwiek nazwiemy spacerowicza, w ka¿dym wypadku bêdzie on mieszkañcem
metropolii. Zamkniêty w szecianach blokowisk i obdarzony u³ud¹ wolnoci, przemierza
ulice miasta. Przeskakuje z kwadratu na kwadrat, jak szachowy pion. Manipuluje
¿yciem w³asnym i innych. Jest przekonany, ¿e nie mo¿e egzystowaæ poza obrêbem
murów. Jego fantazja po prostu tam nie siêga. Nie umie wyobraziæ sobie
funkcjonowania bez towarzystwa jemu podobnych. Nie musi ich widzieæ, wystarczy,
¿e zobaczy przejawy dzia³alnoci innych i bêdzie móg³ przejæ do spokojnej ich
interpretacji.

IV. Turysta

Turysta jest postaci¹ wspó³czesn¹. Ka¿dy przynajmniej raz w ¿yciu nim by³.
Lévi-Strauss na jednym ze swoich wyk³adów powiedzia³ z grymasem na twarzy:
Wszyscy jestemy turystami nawet ja.
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które s¹siedzi mog¹ nas podziwiaæ przy biesiadowaniu. Przed domkami jednorodzinnym stawia siê stolik pod parasolem i urz¹dza wieczornego grilla. Unikanie
wspólnych pogaduszek z s¹siadami mo¿e zostaæ uznane za du¿y nietakt. Prywatnoæ
sta³a siê czym nieprzyzwoitym. W ten sposób to, co do niedawna pozostawa³o ostoj¹
indywiduum, a wiêc dom, rodzina i zainteresowania, zosta³o uspo³ecznione.
¯yjemy na wystawie, która aby byæ atrakcyjna, musi podlegaæ nieustannym
modernizacjom. Wszystko, co stoi w miejscu umiera, albo wypada z gry. wiat jest
graczem51 , trzymaj¹cym asa w rêkawie i paj¹kiem, który wiêzi nas w sieci. A gdzie
w tym wszystkim zostaje miejsce na zdefiniowanie w³asnego autentycznego Ja?

V. Struktura rzekoma i jej wystawy

Nie wystarczy po prostu urodziæ siê cz³owiekiem, aby byæ postrzeganym jako
cz³owiek. Teraz czêsto trzeba odgrywaæ rzeczywistoæ i prawdê52. Ponowoczesny
cz³owiek ¿yje na wystawie. Jest niewolnikiem gapiów i aktorem, graj¹cym wiele ról
jednoczenie. Zmienia garderobê kilka razy dziennie. Inaczej ubiera siê do pracy,
inaczej wygl¹da, gdy spêdza czas wolny. Przyjmuj¹c goci z nieoficjaln¹ wizyt¹,
zak³ada na pokaz nie zniszczone kapcie oraz nowy, we³niany sweter. Wspó³czesny
cz³owiek nosi maski i pos³uguje siê symbolik¹ gestu zamiast s³owem. Wa¿niejsze jest,
jak co zostanie pokazane, ni¿ jak¹ ma faktyczn¹ wartoæ. Funkcjonuje powszechne
przekonanie, ¿e:
Obiekty estetyczne powinny byæ u¿yteczne; proces ich wytwarzania [ ] powinien
dobrze wygl¹daæ i nadawaæ siê do pokazania.53

Wycieczki turystyczne wchodz¹ do hal przemys³owych, piekarni, drukarni, magazynów, itp. Na wystawie umieszcza siê nawet najbardziej kontrowersyjne
obrazy z ¿ycia, jeli tylko zostan¹ one w³aciwe spreparowane. Nie ma sensu siê
oszukiwaæ, ¿e to, co pokazuje siê gapiom i turystom jest prawdziwym obrazem
faktów. Ju¿ sama próba uczynienia obrazu bardziej czytelnym zafa³szowuje rzeczywistoæ. Widowisko dla przechodniów jest inscenizacj¹ pe³n¹ jaskrawych kolorów,
wykrzykników oraz symboliki gestu. To pantomima dziej¹cego siê faktu, oparta na
dialektyce autentycznoci 54. Owa dialektyka jest kluczem do odczytywania
autentycznoci, zawartej miêdzy wersami struktury rzekomej.
Na fa³szyw¹ strukturê spo³ecznej nowoczesnoci sk³adaj¹ siê informacje, wspomnienia,
wyobra¿enia i inne reprezentacje, które oddzieliwszy siê od podstawowych czynników
kultury, od prawdziwych widoków, wpuszczone w obieg gromadz¹ siê w ¿yciu
codziennym [ ] mo¿na zbudowaæ ca³e ¿ycie z tego rodzaju rzekomych elementów55

Ja zosta³o zepchniête na margines egzystencji, w sferê tzw. ¿ycia prywatnego.
Prób¹ jego uratowania by³o posiadanie hobby i wolne weekendy z rodzin¹. Niestety
w dobie epidemii zrzeszania siê  wszelka indywidualnoæ zosta³a zduszona na
rzecz wspólnoty. Ten konformizm wobec grupy opisa³ Fromm w ksi¹¿ce Zdrowe
spo³eczeñstwo. Zawarty jest w niej krótki rozdzia³ na temat anonimowego autorytetu,
sprawiaj¹cego, ¿e ludzie wyrzekaj¹ siê w³asnego Ja .
Do po³owy XX wieku mo¿na jeszcze mówiæ o istnieniu autorytetu jawnego:
racjonalnego b¹d irracjonalnego. W drugiej po³owie stulecia pojawi³ siê autorytet
anonimowy:
 nie ma ¿adnego autorytetu poza Tym. Co to jest To? Zysk, koniecznoæ gospodarcza, rynek, zdrowy rozs¹dek, opinia publiczna, to, co siê robi, myli, czuje.
Prawa anonimowego autorytetu s¹ równie niewidzialne jak prawa rynku  i równie
nie do podwa¿enia [ ]. Dopóki istnia³ autorytet jawny, istnia³ konflikt i bunt  przeciwko autorytetowi nieracjonalnemu. W konflikcie z nakazami w³asnego sumienia,
w walce przeciwko nieracjonalnemu autorytetowi rozwija³a siê osobowoæ, zw³aszcza
rozwija³o siê poczucie ja. Dowiadczam samego siebie jako ja, bo ja w¹tpiê, ja
protestujê, ja siê buntujê47 .

W ponowoczesnoci Ja ulega zatarciu na skutek konformizmu i potrzeby
akceptacji. Cz³owiek staje siê takim jakim chc¹ go widzieæ. Wa¿ne jest bycie w porz¹dku48 , nie tyle nawet wobec siebie, co wobec innych oraz okolicznoci. Spe³niasz
warunki- jeste OK.:  nie buntujesz siê,  nie protestujesz,  nie masz pretensji.
Konformizm na ka¿dym kroku. Rodzice czuj¹ siê niedzisiejsi, dlatego ucz¹ siê od
dzieci sposobu bycia. Nie ma sensu nikogo wychowywaæ, poniewa¿ wiadomo, i¿
potrzeby integracyjne cz³owieka i tak zaprowadz¹ go do klatki podporz¹dkowania
ogó³owi. Je¿eli kto spróbuje siê przeciwstawiæ, zostanie poddany procedurze
ostracyzmu. Stanie siê wygnañcem, a wiêc kim napiêtnowanym innoci¹. Tymczasem
w ponowoczesnoci osoba wyalienowana nie umie i nie chce pozostawaæ sama ze
sob¹, poniewa¿ ogarnia j¹ panika zwi¹zana z dowiadczeniem nicoci49 .
W wiecie bez sta³ych wartoci, ³¹cznie z wartoci¹ w³asnej osoby, jedyn¹
gwarancj¹ bezpieczeñstwa staje siê grupa, a ona ma swoje schematy egzystencjalne.
Dlatego jednostka musi zgodziæ siê na konformizm. Jest on jedyn¹ przystani¹ dla
poczucia to¿samoci. To, ¿e mo¿na kogo zaakceptowaæ, oznacza, ¿e nie ró¿ni
siê on od nikogo innego50 . Cz³owiek ma byæ to¿samy nie z w³asnym ja, ale
z rzeczywistoci¹, a jego wa¿noæ egzystencjalna wymaga ci¹g³ego potwierdzania
jej z zewn¹trz.
Jednym z warunków dostosowania stanowi kompletne wyzbycie siê prywatnoci.
Wi¹¿e siê ona z pewn¹ umiejêtnoci¹ pokazania siê gapiom. W ka¿dym szanuj¹cym
siê domu mamy wiêc salon, czêsto opatrzony wielkim panoramicznym oknem, przez
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Ta poruszaj¹ca siê w stadzie postaæ jest niewolnikiem ponowoczesnej komercji.
Wyprodukowane na jej u¿ytek oprawy krajobrazów w postaci: hoteli, jad³odajni,
sklepów z pami¹tkami oraz tabliczek informacyjnych  zamykaj¹ turystê w klatce,
któr¹ sam sobie kupuje.
Wêdruje po szlakach turystycznych, z których usuniêto pieczo³owicie wszystkie
niespodzianki, wype³niaj¹c je w zamian egzotyk¹, która na ka¿dym kroku
obiecuje przygodê.43

Podró¿uje on z w³asnej, nieprzymuszonej woli. Ma siebie za kogo na wy¿szym
stopniu cywilizacyjno-kulturowym ni¿ tubylcy. Jest obcy w odwiedzanych przez siebie miejscach, a mimo to czuje siê tam swojsko. Mo¿e dlatego, ¿e odwiedza miejsca,
z którymi siê uto¿samia. S¹ to dziedzictwa kultury zachodnioeuropejskiej, pasma
górskie, jeziora itp. Turysta jedzie w miejsca znane sobie ze s³yszenia a uznane za
wartociowe. Kupuj¹c pami¹tkê-symbol danego krajobrazu, zabiera ze sob¹ czêæ
odwiedzanego pejza¿u. Kolekcjonuje zdjêcia swej postaci na tle charakterystycznych
elementów widoku. Turysta szuka prawdziwego wiata w tym, co przecie¿ zosta³o
zaprojektowane na jego potrzeby. Jest zwyczajnym konsumentem produktów.
A sprzedaje siê tak tarasy widokowe i górskie powietrze (kierownictwo parków
narodowych ka¿e p³aciæ za bilet wstêpu na jego teren).
Turysta czuje siê wolny. W koñcu mo¿e podró¿owaæ dziêki temu, ¿e ma urlop,
a wiec dysponuje czasem wolnym. Niestety turysta nigdy nie przestaje byæ pracownikiem
swojej firmy czy zak³adu, wiêc pierwsze co robi, to organizuje swój czas w jednostki
godzinowe. Robi plan zwiedzania i wyznacza sobie porê snu. Je¿eli co stanie mu
na przeszkodzie w realizacji swojego projektu, staje siê on nieszczêliwy i uwa¿a
swoje wczasy za nieudane. Mo¿na powiedzieæ, i¿ nasz bohater nigdy nie przestaje
pracowaæ. Ci¹gle wykonuje jakie czynnoci: jedzie samochodem, zbiera informacje,
biega od jednego fascynuj¹cego miejsca do drugiego. Dziêki temu po powrocie
z wakacji jest o wiele bardziej zmêczony ni¿ przez wyjazdem.
Turystê mêczy ci¹g³e poszukiwanie autentycznoci. Schodzi on z wytyczonych
szlaków, aby dowiadczyæ prawdziwej przyrody. Innym razem zagl¹da do kuchni
gospodarza i za kulisy teatru. Chce byæ lepszy od innych turystów. Marzy o wielkiej
przygodzie, o wyrwaniu siê poza obrêb scenariusza, napisanego specjalnie na jego
u¿ytek.
Krytyka turystyki przeprowadzona przez turystów wyrasta z pragnienia, by pójæ
dalej ni¿ inni, zwykli turyci, by g³êbiej doceniaæ wartoci kultury; w ten sposób

ogranicza siê ona do poziomu intelektu. Wszyscy turyci do pewnego stopnia pragn¹
tego g³êbszego wnikniêcia w spo³ecznoæ i kulturê  to jedna z podstawowych pobudek ich podró¿y.44

Turyci nie lubi¹ siê nawzajem. S¹ ze sob¹ z przypadku, wiêc toleruj¹ innych
tylko z musu. Nie dziel¹ siê wra¿eniami z przypadkowym przechodniem. Czekaj¹ na
wywo³anie zdjêæ, które bêd¹ dowodem ich podró¿y. Im bardziej egzotyczne pejza¿e
znajd¹ siê na fotografiach, tym lepiej. Miejsca rzadziej uczêszczane przez innych
turystów s¹ szczególnie cenne, poniewa¿ odludzia wydaj¹ siê bardziej  autentyczne.
Niestety turysta jest mieszczuchem, który nie potrafi³by sobie poradziæ z rzeczywistym wiatem. Mo¿e w³anie dlatego kogo, kto naprawdê poznaje pejza¿e
i tubylców nazywamy podró¿nikiem, a nie turyst¹. Nie zmienia to faktu, ¿e obydwaj
oni maj¹ tak¹ sam¹ historiê.
Era nowo¿ytna zaczê³a siê wraz z pocz¹tkiem ekspansji na wie¿o odkryte
kontynenty oraz rozwojem handlu miêdzynarodowego. Wycig do skarbów Ziemi
trwa³ do koñca XIX wieku. Odkrywcy krelili nowe mapy wiata, zmieniali rzeczywistoæ,
byli panami globu. Mo¿liwoci oraz dochody, jakie przynosi³y nowoodkryte ziemie,
sprawi³y, ¿e wielu ludzi zamo¿nych finansowa³o ekspedycje badawcze albo nawet
samemu w nich uczestniczy³o. Z czasem, kiedy nowe kontynenty by³y ju¿ bardzie
znane, zaczê³y byæ modne indywidualne podró¿e krajoznawcze. W 1841 roku
Thomas Cook zorganizowa³ pierwsz¹ wycieczkê turystyczn¹ z Leicester do
Loughbotough. W 1874 roku Cook wprowadzi³ czeki podró¿ne. Podró¿uj¹cy nie
musia³ martwiæ siê o to, ¿e w drogê trzeba zabraæ ze sob¹ wiêksz¹ iloæ gotówki.
Dziêki czekom turysta mia³ zagwarantowane mieszkanie i wy¿ywienie, a je¿eli chcia³,
móg³ na miejscu zamieniæ kartê czekow¹ z powrotem na pieni¹dze. Takie by³y
pocz¹tki zorganizowanej turystyki. Dzi jest ona naturalnym elementem naszego
¿ycia. Wokó³ niej rozwin¹³ siê ca³y przemys³ maj¹cy na celu zapewnienie turycie
spokojnego i bezpiecznego pobytu w danej miejscowoci.
Turysta nie jest wolny, ale sterowany. Wskazówki mówi¹  dok¹d ma iæ, a tablice jak siê zachowywaæ. On za zgadza siê na takie warunki podró¿owania. Mo¿e
dlatego, ¿e nie umie ¿yæ samodzielnie, ani niczego odkryæ. Cz³owiek ponowoczesny
 turysta potrzebuje uto¿samienia siê z czym. Zwiedza  nie aby znaleæ co nowego
 ale poznaæ to, co dla jego przodków by³o wa¿ne. On szuka korzeni i bezpieczeñstwa,
a dzisiejszy wiat daje wiêcej z³udzeñ ni¿ faktów. Opiera siê na wykreowanej
rzeczywistoci.

Zdobywca  turysta, któremu siê uda³o

Zdobywca jest tym turyst¹, który zdo³a³ wyjæ ze sztucznego wiata,
wyprodukowanego dla podró¿uj¹cych. Ma on taki sam cel jak turysta  przyw³aszczyæ
sobie krajobraz, ale przes³anki nim kieruj¹ce s¹ zupe³nie inne. Poszukuje przygody
i wolnoci. Przede wszystkim pragnie samorealizacji i zaspokojenia swojej wysokiej
ambicji. Do czo³owych zdobywców naszych czasów nale¿¹ alpinici. Najwiêksi
z nich wspinaj¹ siê na omiotysiêczniki oraz Koronê Ziemi45. Wed³ug statystyk zamieszczonych przez S. Bella w ksi¹¿ce Korona Ziemi, aktualnymi przodownikami
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wród zdobywców s¹ Amerykanie. Zaraz za nimi plasuj¹ siê Brytyjczycy, Francuzi
oraz Japoñczycy. Takie wyniki nie s¹ spowodowane jedynie wzglêdami ekonomicznymi, ale równie¿  a mo¿e przede wszystkim  mentalnoci¹. To nie przypadek, ¿e w³anie ludzie kultury zachodnioeuropejskiej oraz zamerykanizowana
Japonia przoduj¹ w tej dziedzinie. Pêd do bycia najlepszym i pierwszym jest
charakterystyczny dla cz³owieka ponowoczesnego. Wymaga siê od niego indywidualizmu, ale zgodnego ze wspólnym interesem spo³ecznym. Chce siê on wiêc
wykazaæ, robi¹c rzeczy nieprzeciêtne i godne podziwu. Miar¹ jego sukcesu s¹ bowiem w du¿ej mierze opinie innych.
Zdobywanie szczytów nie koñczy siê na alpinizmie. Jeli uj¹æ ideologiê zdobywcy w ramy alegoryczne, oka¿e siê, i¿ ¿yje on obok nas. Zdobywca d¹¿y do celu
za wszelk¹ cenê. Chce ci¹gle wiêcej. Zdobycie jednego szczytu rodzi marzenie
o nastêpnym. Pragnie on sukcesów oraz niekoñcz¹cej siê satysfakcji z tego co robi.
Zdobywca czyni sobie Ziemiê poddan¹ i nie lubi, gdy mu siê w tym przeszkadza.
Bywa apodyktyczny i nieobliczalny. Liczy siê dla niego tylko sukces. Zdobywca idzie
za g³osem serca, albo w gorszym wypadku  zaspokojenia ¿¹dzy. O ile pierwsze ka¿e
mu dbaæ o ludzi, o tyle w drugim wypadku staje siê on bezwzglêdny.

Zarówno turysta jak i zdobywca chc¹ dotkn¹æ czego, co ju¿ po czêci znaj¹.
Ich wyobrania tworzy pejza¿e oraz organizuje wiedzê na temat danego miejsca.
Pozostaje im tylko weryfikacja owych teoretycznych wizji. Dla obydwu podró¿ ma
ukoiæ cia³o i duszê. Tyle, ¿e turysta odpoczywa (a przynajmniej odpoczynek ma na
celu), za zdobywca chce nasyciæ siê wielkoci¹. Im wy¿szy szczyt zdobêdzie, tym
znakomitszy bêdzie jego sukces; tym wiêkszy bêdzie on sam. Obydwaj chc¹ byæ
w tym co robi¹ wyj¹tkowi i pragn¹ zaw³aszczyæ sobie pejza¿e. Szukaj¹ w³asnej
to¿samoci w kolekcjonowaniu wra¿eñ.
Okrelaj¹c sposób istnienia jednostki w wiecie, Ortega y Gasset w Buncie
mas napisa³  wiat jest zbiorem stoj¹cych przed nami mo¿liwoci ¿yciowych { }
przedstawia sob¹ to czym mo¿emy byæ.46 . Wyrazi³ w ten sposób fakt, ¿e to¿samoæ
cz³owieka zosta³a uzale¿niona od czynników zewnêtrznych. To w jakim funkcjonujemy
spo³eczeñstwie, kszta³tuje nasz¹ osobowoæ i ma decyduj¹cy wp³yw na samookrelenie.
Im bli¿ej czasów wspó³czesnych tym bardziej okolicznoci przygniataj¹ Ja. Nie
s¹ ju¿ one czynnikami kszta³tuj¹cymi osobowoæ, ale czêci¹ osobowoci. To co
robimy i w jakiej ¿yjemy spo³ecznoci, konstytuuje nasze poczucie w³asnej wartoci.
Jestemy tacy, jakimi zechc¹ nas widzieæ inni, a w rzeczywistoci, w której mieæ to
byæ, nie mo¿emy pokazaæ Ja, ale nasze okolicznoci: to z jakiej pochodzimy
rodziny, gdzie jedzimy na wakacje, ile zarabiamy itd.
Nikt nie wymaga od cz³owieka, ¿eby lubi³ swoj¹ prace. Wa¿ne jest, aby wykonywany zawód by³ dobry, co znaczy tyle co op³acalny. To¿samoæ sta³a siê
powierzchownoci¹ na pokaz, ruchomym celem, widmem powracaj¹cym noc¹.

