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Przestrzeni¹ cz³owiekowi najbli¿sz¹ jest dom. Wszystkie drogi cz³owieka przez wiat mierz¹ siê
odleg³oci¹ od domu. Widok z okien domu jest pierwszym widokiem cz³owieka na wiat. Cz³owiek
zapytany, sk¹d przychodzi  wskazuje na dom. Dom jest gniazdem cz³owieka. Tu przychodzi na
wiat dziecko, tu dojrzewa poczucie odpowiedzialnoci za ³ad pierwszej wspólnoty, tu cz³owiek rozpoznaje g³ówne tajemnice rzeczy  okna, drzwi, ³y¿ki  cieszy siê i cierpi, st¹d odchodzi na wieczny spoczynek. Mieæ dom, znaczy: mieæ wokó³ siebie obszar pierwotnej swojskoci. ciany domu
chroni¹ cz³owieka przed srogoci¹ ¿ywio³ów i nieprzyjani¹ ludzi. Umo¿liwiaj¹ ¿ycie i dojrzewanie.
Mieszkaj¹c w domu, cz³owiek mo¿e siê czuæ sob¹ u siebie. Byæ sob¹ u siebie, to dowiadczaæ sensownej wolnoci. Dom nie pozwala na swawolê, nie oznacza te¿ niewoli. Domowa przestrzeñ, to
przestrzeñ wielorakiego sensu. Budowaæ dom, znaczy: zadomowiæ siê. [...]
Cz³owiek przywi¹zuje siê do swojego domu. Przywi¹zanie do domu jest tak g³êbokie i tak wszechstronne, i¿ przerasta wiadomoæ cz³owieka. Gdy cz³owiek traci dom, gdy oddala siê od domu 
czuje w bólu utraty si³ê zadomowienia. Los domu jest czêci¹ jego losu. Oblubieñcy, którzy obiecuj¹
sobie dom, s¹ przewiadczeni, ¿e w ich obietnicy zawiera siê sens wczeniejszy, ni¿ ich obiecywanie;
wierz¹, i¿ zostali dla siebie stworzeni. Ich obiecywania s¹ jedynie echem archaicznej obietnicy. Gdy
w domu pojawi siê dziecko, przywi¹zanie do domu osi¹ga szczyt. Dziecko jest obietnic¹ wszelkich
obietnic. W tych, którzy budowali dom, budzi siê wiara, ¿e oto tu, w tym domu, w tym ogrodzie, przy
tej ko³ysce sta³a siê ich ziemia obiecana.
Przywi¹zanie przenikaj¹ce zadomowienie jest odpowiedzi¹ na odkrycie, i¿ dany cz³owiekowi skrawek przestrzeni jest dla cz³owieka. Cz³owiek nachyla siê ku temu, co jest dla cz³owieka i przywi¹zuje
siê do tego. St¹d czerpie si³y do ¿ycia. Mo¿e teraz powiedzieæ  jestem st¹d, pochodzê z tego domu.
Dom jest jednak równie¿ miejscem dramatu, a nawet tragedii. Czy¿ jest co bardziej kruchego
ni¿ dom? Od strony sceny [zob. s. 335] grozi piorun, trzêsienie ziemi, powód. Od strony drugiego
grozi odmowa wzajemnoci. Lecz nie tylko to. Sama logika ¿ycia  sam p³yn¹cy czas  sprawia,
¿e domy obumieraj¹. Dzieci rosn¹, oddalaj¹ siê od domu, odchodz¹, aby zbudowaæ w³asne domy.
Ludzie umieraj¹  umieraj¹ oblubieñcy, ojcowie i matki. Ka¿dy dom jest skazany na opustoszenie.
Istotê dramatu ludzkiego wyra¿a pytanie: czym jest dom, czy domem rzetelnym, czy jedynie
obietnic¹ domu? Czy cz³owiek jest w stanie zbudowaæ rzetelny dom? Czy jest w stanie zadomowiæ
siê tutaj? Czy jego przywi¹zanie do domu jest przywi¹zaniem do czego mocnego i trwa³ego? Trac¹c
dom, cz³owiek wchodzi w sytuacjê graniczn¹, w której krystalizuje siê nowy sens pustoszej¹cego
domu: rodzi siê przypuszczenie, i¿ dom by³ jedynie obietnic¹ domu. Co siê w tym domu zaczê³o,
jakie echo zabrzmia³o, zab³ys³o jakie wiat³o, ale to jeszcze nie by³o to, o co naprawdê chodzi.
Zadomowienie wydaje siê byæ mierzone wiêksz¹ miar¹, ni¿ wymiary domu rzeczywistego. Pustoszej¹cy dom otwiera horyzont transcendencji*. Pozostawia w duszy cz³owieka niewyrany lad  ideê
innego domu, domu nietykalnego dla ognia, dla zdrady  domu prawdy. Idea ta okrelaæ bêdzie
z ukrycia dramat cz³owieka z domem konkretnym, nawet wtedy, gdy cz³owiek bêdzie w ni¹ w¹tpi³.
Fragmenty ksi¹¿ki: Józef Tischner, Filozofia dramatu. Tekst wed³ug wydania: Éditions du Dialogue,
Société dÉditions Internationales, Paris 1990.
* transcendencja  objanienie zob. na s. 40.
Józef Tischner  zob. nota s. 43. Zob. te¿ s. 134, 294, 335, 384, 433.
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Istniej¹ dwa typy stosunków pomiêdzy cz³owiekiem i jakim terytorium, które mog¹ decydowaæ
o tym, ¿e kwalifikujemy to terytorium jako ojczyznê.
Mo¿e to byæ bezporedni stosunek osobisty, przywi¹zanie do rodowiska, w którym siê spêdzi³o
¿ycie albo znaczn¹ czêæ ¿ycia, czy wreszcie okres szczególnie podatny na tworzenie siê trwa³ych
wiêzi emocjonalnych; przede wszystkim okres dzieciñstwa. [...]
Poniewa¿ patriotyzm tego rodzaju polega na osobistym stosunku jednostki do rodowiska, nazwiemy obszar, który tu wchodzi w grê, prywatn¹ ojczyzn¹, przeciwstawiaj¹c j¹ szerszemu zazwyczaj
i bardziej zdeterminowanemu* obszarowi ojczyzny ideologicznej.
Stosunek do ideologicznej ojczyzny nie opiera siê na bezporednich prze¿yciach jednostki wzglêdem ojczystego terytorium i na wytworzonych przez te prze¿ycia nawykach, ale na pewnych przekonaniach: na przekonaniu jednostki o jej uczestnictwie w pewnej zbiorowoci i na przekonaniu, ¿e jest to
zbiorowoæ terytorialna zwi¹zana z tym w³anie obszarem. Moja ojczyzna w tym ideologicznym
znaczeniu  to ziemia mego narodu. Istot¹ mego zwi¹zku z t¹ ziemi¹, zwi¹zku, ze wzglêdu na który
u¿ywam w stosunku do niej zaimka dzier¿awczego moja, jest uczestnictwo we wspólnocie narodowej. To uczestnictwo stanowi warunek niezbêdny  i wystarczaj¹cy. Wystarcza ono, aby dzieci emigrantów, które nigdy nie widzia³y ziemi swoich ojców, mog³y tê ziemiê uwa¿aæ za swoj¹ ojczyznê. [...]
Ojczyzna prywatna jest ró¿na dla ró¿nych cz³onków narodu, a zasiêg jej mo¿e byæ wê¿szy lub
szerszy. Ojczyzna ideologiczna jest jednakowa dla wszystkich, bo jest ca³emu narodowi przyporz¹dkowana w ca³oci. Ka¿dy, kto uczestniczy w zbiorowoci narodowej, jest z ni¹  w myl narodowej ideologii  zwi¹zany jednakowo. [...]
Przywi¹zanie do otoczenia, wród którego spêdza³o siê szmat ¿ycia i z którym kojarzy siê bogaty
zasób emocjonalnych wspomnieñ, nie wystarcza, aby to otoczenie traktowaæ jako swoj¹ prywatn¹
ojczyznê. [...] Ludzie o pewnym typie usposobienia, którzy w toku ¿ycia kilkakrotnie zmieniali miejsce zamieszkania, mog¹ posiadaæ kilka takich rodowisk, wzglêdem których odczuwaj¹ bezporedni,
niewyrozumowany sentyment.
Otó¿ porównuj¹c taki emocjonalny stosunek do rodowisk na obczynie z emocjonalnym stosunkiem do ,,prywatnej ojczyzny, znajduj¹cej siê w granicach ojczystego kraju, mo¿emy stwierdziæ,
¿e stosunek do tej osobistej ojczyzny, chocia¿ tak¿e oparty na nawykach, jest wzbogacony pewnymi
elementami przekonaniowymi, które nie maj¹ miejsca w podobnym przywi¹zaniu do rodowisk
obcych. [...] Mogê to sobie motywowaæ tak lub inaczej: predestynacja* wiêzi owej mo¿e polegaæ
w moim przekonaniu b¹d na tym, ¿e w tych okolicach w³anie ujrza³em po raz pierwszy wiat³o
dzienne i tu uczy³em siê poznawaæ wiat  je¿eli moja prywatna ojczyzna jest moj¹ ziemi¹ rodzinn¹
w dos³ownym sensie  b¹d na tym, ¿e jestem w tê ziemiê wroniêty poprzez swoich przodków,
którzy tutaj rodzili siê, ¿yli i marli, ¿e jest to zatem moja ojczyzna w sensie etymologicznym. Dziêki
tym przekonaniom stosunek do osobistej ojczyzny w ramach ojczystego kraju kszta³tuje siê inaczej
ni¿ przywi¹zanie do rodowisk, które wzglêdem nas takich elementów nie posiadaj¹.
Fragment ksi¹¿ki: Stanis³aw Ossowski, Z zagadnieñ psychologii spo³ecznej, PWN, Warszawa 1967.
* zdeterminowany  objanienie zob. na s. 78.
* predestynacja  tu: nieodwracalnoæ.
Stanis³aw Ossowski (1897-1963)  profesor, jeden z najs³ynniejszych polskich socjologów i teoretyków kultury XX w.

119

Yi-Fu Tuan

Przestrzeñ i miejsce

10

20

Miejsca istniej¹ w rozmaitej skali. Na jednym jej krañcu znajduje siê ulubiony fotel, na przeciwnym ca³a ziemia. Wa¿nym typem miejsca porodku tej skali s¹ rodzinne strony. Jest to region
(miasto czy wiejska okolica) doæ du¿y, by zaspokoiæ ¿yciowe potrzeby cz³owieka. Przywi¹zanie do
rodzinnych stron mo¿e byæ bardzo silne. Jakiego rodzaju jest to uczucie? Z jakich powstaje dowiadczeñ i w jakich warunkach?
Prawie wszêdzie grupy ludzkie przejawiaj¹ sk³onnoæ do traktowania rodzinnych stron jako
centrum wiata. Ludzie, którzy wierz¹, ¿e sami znajduj¹ siê w rodku, wierz¹ równie¿, co za tym
idzie, w wyj¹tkowe wartoci takiego miejsca. W ró¿nych czêciach wiata poczucie centralnoci jest
wyra¿one poprzez geometryczn¹ koncepcjê przestrzeni, zorientowanej wobec czterech stron wiata.
Dom stanowi centrum astronomiczne okrelonego systemu przestrzennego. Przez dom przechodzi
o pionowa ³¹cz¹ca niebo ze wiatem podziemnym. Wydaje siê, ¿e gwiazdy poruszaj¹ siê wokó³
naszego miejsca zamieszkania; dom jest ogniskiem kosmicznej struktury. Taka koncepcja miejsca
powinna nadawaæ mu najwy¿sz¹ wartoæ: trudno sobie wyobraziæ, ¿e mo¿na taki dom opuciæ. Jeli
nast¹pi³oby zniszczenie takiego domu, mo¿na s³usznie przypuszczaæ, ¿e ludzie straciliby poczucie
wszelkiego sensu; ruina ich domu oznacza³aby ruinê ich kosmosu. A jednak nie musi tak byæ. Istoty
ludzkie maj¹ ogromn¹ si³ê trwania. Koncepcje kosmiczne mog¹ byæ dostosowywane do zmieniaj¹cych siê okolicznoci. Jeli jedno centrum wszechwiata ulega destrukcji, mo¿na zbudowaæ
nowe tu¿ obok albo w ca³kiem innej okolicy i wtedy to ona w³anie stanie siê rodkiem wiata.
rodek nie jest okrelonym punktem na powierzchni ziemi; jest to pojêcie myli mitycznej, a nie
g³êboko odczuwana wartoæ, zwi¹zana ze szczególnymi zdarzeniami i miejscem. W myli mitycznej
mog¹ wspó³istnieæ w tej samej zasadniczej przestrzeni, nie przecz¹c sobie, liczne rodki wiata.
Mo¿na wierzyæ, ¿e o wiata przechodzi przez osadê jako ca³oæ, a tak¿e przez ka¿d¹ z poszczególnych siedzib w tej osadzie. Przestrzeñ rozci¹gniêta na siatce stron wiata sprawia, ¿e idea miejsca
jest wyrana, ale jednoczenie nie przyznaje jakiemu szczególnemu punktowi geograficznemu roli
miejsca w³aciwego. Przestrzenna rama okrelona przez gwiazdy jest antropocentryczna, a nie miejscocentryczna, i mo¿e ulegaæ przesuniêciu, w miarê jak cz³owiek zmienia po³o¿enie.

Fragmenty ksi¹¿ki: Yi-Fu Tuan, Przestrzeñ i miejsce,
T³um. Agnieszka Morawiñska, PIW, Warszawa 1987.

Yi-Fu Tuan (ur. 1930 w Chinach)  geograf, profesor w University of Minnesota. Uczy³ siê w Chinach, na Filipinach
i w Australii, studiowa³ w Oxfordzie i Berkeley. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu geografii humanistycznej.
Ksi¹¿ka, z której pochodz¹ cytowane tu fragmenty tekstu, by³a wydarzeniem w wiatowej nauce.
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