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Przeciw
imperatywowi...

(Dokończenie ze strony 3)Więzi owe spajało także chrześcijaństwo(choć różne składające się na nie wyznania,mogły być w pewnym sytuacjach źródłemproblemów). A wszystko to stanowiło, wsumie, określony kod kulturowy.Powszechnie przy tym akceptowanyKres Grand Tour, zjawiska zdecydowanieelitarnego, przyniósł rozwój kolejnictwa,który spowodował umasowienie podróżo-wania. Ów masowy podróżny przybywającnp. do Włoch zainteresowany był patrzeniem(czy również widzeniem?), przebywaniem wkonkretnych miejscach – ich zaliczaniem.
* * *Zjawisko określane  jako Wielki Objazdnie istnieje (gdyby je reaktywować, winnoono obejmować całą Europę, jak też, zewzględu na pokrewieństwo kulturowe, USA iKanadę, ewentualnie – Australię i NowąZelandię). Rozwija się bowiem, i to w najlep-sze, to, co sprawiło, że Grand Tour przeszedłdo historii. To znaczy, wspomniana masowaturystyka, której cechą charakterystycznąjest wycieczka najczęściej trwająca dwatygodnie. A cóż można zobaczyć w tak krót-kim czasie np. w  ogromnej Kanadzie? Comożna pamiętać, po powrocie do domu, ztakiej wycieczki? W przypadku podróżyautobusem – przede wszystkim stan moteli,toalet, autostrad; a jeśli chodzi o przemiesz-czanie się samolotami – poziom obsługi nadworcach lotniczych, ich funkcjonalność. Niemyślę jednak, aby uzyskanie takich informa-cji było czymś cennym, wartym odbyciapodróży. Ale one i tak będą dawały jakiśjednorodny obraz kraju. Nie tak jak w przy-padku Amerykanina odbywającego tury-styczny, czternastodniowy objazd, z użyciemautokaru, po Europie. Jeśli chodzi o ten drugiprzykład celu podróży, to kłania się amery-kańska komedia pod znamiennych, gdyżbardzo wiele mówiącym, tytułem: Jeśli dziś

wtorek - jesteśmy w Belgii. Z takiego wojażueuropejskiego pozostanie jedynie zestawzdjęć i filmów wideo, na których zostałyzarejestrowane rozmaite obiekty. Nie powią-zane jednak z konkretnymi miejscami, niepołączone wiedzą np. historyczną. Owopodróżowanie, z postojami na użycie kamerwideo i aparatów fotograficznych (to, cozostało dzięki nim zarejestrowane, będzieobejrzane po powrocie do domu), odbywasię bowiem na zasadzie: szybko, szybko, jużjesteśmy spóźnieni! Równie dobrze, zamiastodbywać taką podróż, Amerykanin możeprzejrzeć różnotematyczne albumy dotyczą-ce Europy, z uwzględnieniem jej kultury.Chyba, że... pojedzie do Europy z zamiaremspędzenia w niej nie dwóch tygodni, ale rokulub dwóch lat (pewna bliskość kulturowabędzie sprzyjała poznaniu i zrozumieniu). Ito nie ograniczając tego kontaktu do zapo-

znania się z  Londynem czy Paryżem.Marzeniem ściętej głowy przy podróżo-waniu w pośpiechu, jest kontemplacja. A dotego nie ma ona, wręcz sensu. Żeby bowiemkontemplować, nie trzeba nigdzie wyruszać,nie trzeba nawet opuszczać, nie tyle przy-słowiowych, co wręcz dosłownych, czterechścian. Poza tym podróżowanie nie sprzyjakontemplowaniu. Mało tego, jest jego zaprze-czeniem. O spokoju mającym źródło w nie-podróżowanie, mówią, przytoczone poniżej,myśli sformułowane przez Rosjanina i Chiń-czyka. Pierwszą z nich, ojca Germana, zakon-nika z Wysp Sołowieckich, przytacza MariuszWilk w Odlocie dzikich gęsi. Brzmi ona nastę-pująco:
(...)
czy nie szkoda trwonić czasu na ciągłe wojaże,
skoro można wędrować po
świecie, nie wychodząc z celi? Zatrzymaj się,
(...), a zobaczysz, jak daleko dojdziesz...Żyjący wiele wieków wcześniej Lao Tsy,w podobnej kwestii, w Drodze** wypowie-dział się oto tak:

Możesz poznać świat,
Nie wychodząc z domu,
Możesz ujrzeć swoją Drogę,
Wyglądając przez okno.
Im dalej pójdziesz,
Tym mniej będziesz rozumiał.

Posągi Memnona, akwarela Dawida Robertsa, 1838.Natłok wrażeń nie sprzyja zrozumieniu;wręcz mu szkodzi. Tymczasem żądza wrażeń,wciąż nowych wrażeń, jak wspomniałem,dominuje współcześnie. Stanowi po prostuimperatyw. Do tego, po pewnym czasie,poszukiwane są wrażenia jeszcze mocniej-sze/intensywniejsze. Na te doznawane do-tychczas zostało się bowiem uodpornionym.Podróżowanie też jest przykładem poszuki-wania wrażeń. A te, zgodnie z panującymstylem życia, wymagają również wzmacnia-nia; jeśli było się w Egipcie (czytaj: w Gizie iDolinie Królów tudzież Dolinie Królowych),to następne wakacje (maksymalnie – 2 tygo-dnie) należy spędzić na Seszelach.
* * *Na moją negatywną opinię co do podróżyodbywanych do odległych zakątków Ziemi,obok natłoku wrażeń zlewających się wnijaką całość, wpływ ma, w tym samymstopniu, to, że ich celem są kraje/krainy

należące do innych, obcych kultur. Innych iobcych dla, w tym wypadku, Europejczyka,człowieka, ogólnie rozumianego, Zachodu.Bezcelowość takich podróży zauważał PawełHertz, który w szkicu O podróży*** tak napi-sał na ten temat:
Nie wyobrażam sobie, żebym miał ochotę

pojechać do Chin, Indii czy Japonii. Myślę, że to
byłoby daremne, że nic się z tego nie zrozumie.
Europejczyk musiałby poświęcić życie, aby
poznać religie, obyczaje, zasadę etyczną tam-
tego świata, jego historię i literaturę. Ja nie
jestem ich ciekawy.To fakt, że Hertz napisał to z pozycjiczłowieka przekonanego, że z owej innościnic bądź niewiele zrozumie, jak też, wprost,stwierdzającego, że nie jest jej ciekawy.Podobnie jest ze mną. Tymczasem od czło-wieka współczesnego oczekuje się chłonno-ści, tego, aby interesował się, dosłownie,wszystkim. Rzecz jasna taki jest ideał. Ale jeston nagłaśniany, reklamowany. Do tego niesłychać o żadnej alternatywie w tym wzglę-dzie. Rezultatem tego jest to, że ów ideał jestprzyswajany, w swych założeniach, przezbardzo wielu ludzi.Pobieżne zaznajamianie się z odrębnąkulturą (dogłębne niezmiernie rzadko mamiejsce) np. chińską, może zaowocowaćużyciem, co najwyżej, cytatów z pism jejprzedstawicieli, aby zobrazować głoszonypogląd. A przykładami takich wyimków możebyć ten przywołany już na stronach tegoeseju, z Lao-Tsy’ego, jak też taki oto pocho-dzący z Wielkiej przedmowy do Księgi pieśni(dzieło powstawało od XI do VI w. p.n.e.)****:

Poezja/pieśń jest wyrazem ludzkich dążeń.Za każdym razem, w przypadku odle-głych kultur, zabraknie jednak wiedzy grun-townej, przynajmniej w jakiejś jej dziedzinie.Takową posiadają bowiem bardzo nieliczni.Dla pozostałych, jakże licznych (w tym auto-ra niniejszego tekstu), pozostają cytaty.Ci którzy zachwycają się tym, co oferująinne kultury, w pierwszym rzędzie stykająsię z najbardziej spektakularnymi ich „wy-tworami” (gdyby z takowymi nie zetknęli się,najpewniej nie mówiliby o zachwycie). A nakultury składają się nie tylko wspaniałe,wręcz genialne osiągnięcia, ale i te jak naj-bardziej przeciętne, zresztą zdecydowaniedominujące. Na gruntowne ich poznanie, naprzyjrzenie się temu, co znajduje się zawspaniałą fasadą, decyduje się jednak bardzoniewielu. cdn.________________* W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych; Wiedza Powszechna, Warszawa1988.** Lao Tsy, Droga; przeł. Michał Fostowicz-Zahorski; Rękodzielnia „Arhat”, Wrocław 1992.*** O podróży. Rozmowa z Januszem Majcherkiem i
Markiem Zagańczykiem, w: Paweł Hertz, Patrzę się
inaczej; Pavo, Warszawa 1994.**** Adina Zemanek, Wprowadzenie do Estetyki
chińskiej. Antologii, red. Edyta Podolska-Frej;Universitas, Kraków 2007.


