Katarzyna Sowi ska
„ODPRZEDMIOTOWIENIE”,
JAKO OBJAW DUCHOWEJ BEZDOMNO CI NASZYCH CZASÓW
rec. J. Mizi ska, Duchy domu, wyd. UMCS, Lublin 2006, 156 s.
Autorka w swej ksi ce podejmuje ciekaw prób si gni cia poprzez to, co widoczne,
materialne, tego, co niedostrzegalne bezpo rednio, kryj ce si

w szczelinach ludzkiej

nie wiadomo ci, a jednak przy odpowiednim nat eniu wzroku uchylaj ce r bka swej
Tajemnicy. Realizacji tej e próby autorce ma posłu y

dokonane przez ni

„studium

przedmiotu”, które zainicjowane zostało okoliczno ci nabycia przez Ni nowego-starego
domu.
Owo studium zdaje si

by

szerok

analiz

wi zi ł cz cych przedmioty, które

u ytkujemy w ten czy inny sposób, z nasz psychik (a niekiedy te z jej specyficzn ,
zasugerowan przez Freuda, trójdzieln konstrukcj : id – ego – superego). Wi zi mi dzy
przedmiotem a podmiotem, które odnale

mo emy tak e w j zyku, jak i w jego relacji do

nas samych czy te po rednio do przedmiotów b d cych jego denotacjami. Na ten fakt
wyra nie zwraca uwag Mizi ska, chocia by w słowach: „przedmioty brane do r ki, obracane
i ogl dane dokoła, wywoływały wła ciwe dla siebie nazwy; ł cz c si mi dzy sob , niby
poszczególne wysepki w archipelagi, odtwarzały cały dawny wiat”[s. 21]1.
Autorka odnajduje zatem gł bok

analogi

mi dzy rzeczami (do których chyba

równie mo na zaliczy j zyk jako ludzki twór) a lud mi lub raczej mi dzy tym, co uobecnia
si w rzeczach, a nasz własn obecno ci , naszym sposobem bycia. Dlatego te proces
zadomawiania si w nowym miejscu prowokuje do refleksji nad rzeczami, które odnajduje w
tej obcej dla niej przestrzeni, do zastanowienia si

przez moment nad ich warto ci

i

znaczeniem zupełnie niedostrzegalnym, bo duchowym, kulturowym, a nawet dziejowym.
Otó zgodnie z przewodni my l ksi ki, przedmioty staj si „uduchowione” dzi ki
ich wła cicielom, ale te
to samo . S

same maj

wielki wpływ na ludzi, kształtuj c ich pami

i

one naszymi nieodł cznymi towarzyszami i milcz cymi obserwatorami.

Pozbywanie si ich, gdy s ju zu yte, trac sw funkcj b d po prostu staj si starociami,
jest podobne do odcinania si od własnej pami ci, do zrywania z własnymi korzeniami.
Rzeczy bowiem wrastaj w nasz j zyk, nasz

wiadomo , staj si przecie desygnatami
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nazw, które im nadajemy, wł czaj c je tym samym w obieg naszych prze y i dozna ,
wspomnie i pami ci. Przedmioty staj si „pismem przeszło ci, którego alfabetu warto si
nam uczy ” [s. 22].
Swe refleksje autorka zebrała w dwudziestu esejach, z których ka dy po wi cony jest
innemu przedmiotowi b d kategorii przedmiotów, tworz cym swoiste „kr gi blisko ci”:
„Wszak ludzie ł czyli si we wspólnoty – mniej czy bardziej zgodne – wła nie wokół
Przedmiotów […]. Na dobre i na złe to owe Przedmioty zamykały ich w kr gu. Miło ci czy
nienawi ci, wszystko jedno, najwa niejsze e wyzbywaj c samotno ci” [s. 22].
Podstawowym warunkiem jakiegokolwiek kr gu blisko ci autorka czyni Dom, który
nie jest tym samym, co mieszkanie i dla ka dego z nas w inny sposób oznacza „domowo ”,
swojsko . Kolejnym kr giem staje si

Podwórko, Obej cie domu, a na koniec

najrozleglejszy kr g Szerokiego wiata, którego ksi ka wprawdzie ju nie obejmuje, ale
który zaznaczony jest przez autork

jako nie mniej wa ny. W takiej te

kolejno ci

uporz dkowane zostaj eseje, dotycz ce ró nych Przedmiotów i opatrzone ich nazwami, i
wyró niaj ce jeszcze w ka dym z owych kr gów obszar pomi dzy, wypełniony odpowiednio
wła ciwymi dla siebie rzeczami, np.: mi dzy „Domem” a „Podwórkiem” znajdziemy:
„Progi”, „K ty, Zak tki”, „Piwnice i Strychy”, „Okna” itd.
Zanim jednak autorka wtajemniczy nas w bliski jej kr g przedmiotów i zwi zanych z
nimi wspomnieniami, zechce pierwej zapozna nas z „Duchami domu Siedliskami Pami ci”.
Zgodnie z jej my l istniej bowiem oprócz ludzkich dusz jeszcze niezwykle dla nas wa ne
Duchy Przedmiotów i Miejsc. I tak, dusze s : „pojedyncze, indywidualne, stanowi czyj
własno …” [s. 24]. Duch natomiast „do nikogo nie nale y, od nikogo nie jest zale ny. Od
nikogo z nas ludzi” [s. 24]. Mo emy jednak mie z nim specyficzn ł czno , o ile zach cimy
go do przyj cia do nas. O ile zagrzejemy dla niego miejsce ciepłem i miło ci bij c z
naszego własnego Domu b d po prostu wsłuchamy si w głos Przedmiotów, w których
znajduje si zawsze cz stka czyjej duszy, a które w zale no ci od tego, jak s przez nas
traktowane, mog przywoływa b d odpycha owego Ducha. A Duch ten powinien by dla
nas cenny, gdy jest on Siedliskiem Pami ci. Mo e powiedzie nam wiele o przeszło ci, o
ludziach, ale te o nas samych. Dzi ki jego obecno ci mo emy si sta nie miertelni, gdy
zawsze jaka

cz stka nas samych, wła nie ta, któr

mimowolnie udzielili my naszym

przedmiotom i miejscom, zostanie w nich przechowana, zachowana, „wcielaj c” si w Ducha
Miejsca czy te

Przedmiotów; gdy , jak zapewnia autorka „dusze [ludzi zmarłych]

powracaj c do swej zaziemskiej ojczyzny, w subtelny sposób zapisuj si jednak szyfrem
tak e na ziemi. Zostawiaj na niej swoj cz stk , wcielaj c si w Ducha Miejsca, z którym za
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ycia byli zł czeni. Cho s to male kie i zmysłowo niepostrzegalne drobiny, przecie jako
demokrytejskie «atomy duszy» rozpraszaj

si

w powietrzu i w specyficzny sposób je

zag szczaj , tworz c niepowtarzalny klimat, nastrój, atmosfer danego miejsca” [s. 25].
Miejsce, które odwiedzone zostało przez genius loci, jest miejscem wyj tkowym, gdy
przez swych mieszka ców traktowane jest z trosk i pieczołowito ci . W takim miejscu
porz dek przychodzenia i odchodzenia kolejnych jego wła cicieli nie jest automatycznym,
bezdusznym zast powaniem jednych obecno ci drugimi. Porz dek ów jest natomiast
autentycznym procesem dziedziczenia, darowaniem miejsca i wszystkich jego dóbr z dziada
na ojca itd. Taki proces słu y utrwalaniu naszych wi zi z przodkami, ugruntowaniu naszej
to samo ci i odpowiedzialno ci za to, co było niegdy . Słu y zachowaniu pami ci o naszych
bliskich, ale te pogł bianiu poczucia blisko ci i swojsko ci wobec miejsca, w którym
mieszkamy.
Obja niaj c nam znaczenie Ducha domu jako siedliska pami ci, autorka zwraca
równie uwag na niezb dn tu refleksj dotycz c kwestii samej pami ci. Jak pisze na
wst pie: „Pami

to niebo i piekło tego, co było” [s. 7]. Otó zdaniem Mizi skiej, pami

niezwykle wa nym elementem naszego

jest

ycia. B d c bowiem rezerwuarem wszystkich

naszych wspomnie , i złych, i dobrych, cho

w sposób cz sto niewidoczny i

nieu wiadomiony, staje si swego rodzaju „kompasem”. Dzi ki niemu mimowolnie wiemy,
czego mo emy si ba , co wzbudza w nas niepokój i dyktuje ucieczk , oraz czego pragniemy
i co wywołuje w nas koj ce poczucie bezpiecze stwa. My mo emy nie zdawa sobie z tego
sprawy, nasza nie wiadomo

jednak potrafi wietnie porusza si w ród „klatek” pami ci,

omijaj c złe wspomnienia b d nie pozwalaj c im da si ujawni , ale te nie dopuszczaj c
do ich prze wietlenia. Zgodnie bowiem z my l autorki, co raz uchwycone na kliszy pami ci,
nie mo e si ju z niej wydosta . Taki mechanizm słu y zachowaniu ci gło ci i trwało ci
naszej to samo ci. Dzi ki temu nie wiadomo

mo e wyznacza

nam ró ne kierunki

my lenia, czucia i działania, ale zawsze b d to nasze kierunki i drogowskazy.
Autorka odwołuje si wyra nie do freudowskiej koncepcji konstrukcji naszej psychiki,
naszego ego, które kształtowane jest przez id i superego. Jej zdaniem, nasze ego pozwala
nam wierzy w iluzj wolno ci, tzn. działania zgodnie z własn wol niezale nie od „«pulpitu
sterowniczego» skrytego w «maszynowni psychicznej»” [s. 9]. Co wi cej, powinni my
zwróci uwag na fakt, i zgodnie z my l Freuda nale ałoby uprzytomni sobie, e to, kim
jeste my obecnie, jest po cz ci funkcj tego, kim byli my kiedy . Mówi c pro ciej, drzemie
w nas, dorosłych – dziecko („Id Cogito”), o ile jest nieoswojone, niepogodzone z nami, staje
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si

naszym rz dc , naszym „ojcem”, który b dzie dyktował nam warunki, odwracaj c

naturalny porz dek rzeczy.
Autorka nie zgadza si

z Kartezjuszem, dla którego człowiek mógł sta

si

prze roczysty dla siebie samego dzi ki samo wiadomo ci. Zgodnie z jej my l , istota ludzka
jest pełna mrocznych stron, przesłoni tych dla naszych „wewn trznych oczu”, czyli
samo wiadomo ci, stanowi cych niewyczerpane ródło wspomnie o wydarzeniach, które
nas kształtowały i nadal kształtuj , tylko e w sposób niewidoczny (przy powierzchownym
ich ogl dzie). Otó , wydarzenia te w postaci wspomnie zalegaj w naszej pami ci poni ej
progu wiadomo ci, a ich stra niczk staje si Pami . To ona konstytuuje nasze ego,
utrwalaj c wszystko, co miało na nie oddziaływa , nie pozwalaj c zatrze si
wspomnie . Pami

bowiem jest „natr tnie wierna”, cho

adnemu ze

zapami tane wydarzenia

zabarwione s zawsze emocjonalnie. To, co zapami tane, kostnieje w jakiej formie na dnie
pami ci, wci

jednak wywieraj c wpływ na to, co na powierzchni.

Jak klatka na kliszy, pami

zachowuje kolory, kształty, utrwala tło tego, co zaszło. O

ile si nie wywoła kliszy, o tyle ka da klatka pozostanie bezwzgl dnie i bezmy lnie wiernym
odzwierciedleniem fragmentów przeszło ci. Taka jednak wierno , dotycz ca np. zabarwienia
emocjonalnego naszych wspomnie , grozi przeistoczeniem si Pami ci w „nieubłagalnego
stra nika naszych obsesji i fobii”[ s. 10]. Celem unikni cia tego i mimo wszystko pozostania
panem własnej pami ci, jak równie celem osi gni cia rzeczywistej dojrzało ci wyra aj cej
si w samo wiadomo ci, autorka zaleca rozprawienie si z inwentarzem własnej pami ci
(zanim jeszcze zaczniemy przygl da si swemu Ja, bez pomniejszania czy wyolbrzymiania
własnych wad b d

zalet). Twierdzi ona, i

owo rozprawienie si

musi polega

na

ustawicznym wysiłku wywoływania klatki po klatce naszych wspomnie , ustawianiu ich w
ró nym wietle, we wci

nowych poł czeniach, ci gle pod innym k tem, tak by za ka dym

razem dostrzega w nich pomijane wcze niej kadry. Nale y dostrzega i powi ksza tło tego,
co si stało tre ci pami ci. Tylko dzi ki tym zabiegom mo emy oswaja i obłaskawia
własn pami

– widz c to samo ci gle inaczej.

Tak jak pisze autorka, nie chodzi bowiem o usuwanie klatek, które nie wyszły. Nie
chodzi o wyrzucanie z pami ci tego, co bolesne, przykre, rani ce, gdy to „oznaczałoby –
amnezj , zast powanie pami ci chorej – brakiem pami ci. To samo ci spaczonej i
wykrzywionej – brakiem to samo ci” [s. 11]. Oswajanie pami ci pomaga nam zapanowa
nad „ ywiołem odruchowej pami ci” [s. 12]. Czyli takiej, która jako nie poznana, nie
zrozumiana, zaczyna nami włada , cz sto zatruwaj c tera niejszo

jadem przeszło ci.

4

Autorka próbuj c przybli y ró ne metody obłaskawiania i zrozumienia tre ci naszej
pami ci, daje liczne przykłady z literatury, filmu czy nawet mitów. W ko cu zauwa a, i
najcz ciej te najbardziej przykre wspomnienia zwi zane s z lud mi. Lud mi, których
stracili my w ró ny sposób, czy to przez mier , czy te przez utrat zaufania. A naszym
najcz ciej stosowanym sposobem radzenia sobie z owymi bolesnymi wspomnieniami jest
wła nie usuwanie ich z pami ci, z naszego ycia, np. poprzez wycinanie ze zdj

tych, którzy

nas zranili. Jak mówi jednak autorka, okazuje si , i cz sto stosuj c takie „zabójstwa”,
dokonujemy w pewnym sensie „samobójstwa”, gdy nigdy nie udaje si usun
wspomnienia bez naruszenia jakiej cz stki nas samych. Nigdy nie udaje si wyci

takiego
kogo ze

zdj cia – dokładnie, bez adnego uszczerbku, jak chocia by bez wyci cia swego ramienia,
które niegdy obejmowało dan osob . Dlatego te autorka poleca własn metod , która
polega wła nie na zaprzyja nianiu si czy te oswajaniu z duchami przeszło ci, zamiast walki
z nimi. Jak sama to opisuje, „wtedy wła nie zdałam sobie spraw , e mo e to by w ogóle
metoda na autoterapi , na uzdrowienie bolesnych wspomnie . Mianowicie poprzez
spojrzenie na przykre obrazy nie poprzez ich ludzkich bohaterów, nierzadko negatywnych, ale
poprzez ich cichych i niemych towarzyszy – Przedmioty” [s. 21].
Ksi ka Mizi skiej jest swego rodzaju albumem wspomnie
pozbawione naukowego czy filozoficznego
problem

współczesnych

czasów,

i refleksji, które

argonu, w obrazowy sposób przedstawiaj

polegaj cy

na

„rozproszeniu”

człowieka

w

stechnicyzowanym nurcie ycia. Gdy porównujemy przeszłe i tera niejsze postawy, warto ci,
zachowania, my lenie ludzi o sobie czy o wiecie, dawniejsze rytuały, obrz dy i zwyczaje,
okazuje si , i obecnie stajemy si coraz bardziej „odprzedmiotowieni”, co wbrew pozorom
wcale nie jest wiadectwem naszego wzrastaj cego człowiecze stwa czy humanizacji. Jest to
raczej objaw utraty zwi zku z Natur , z otaczaj cym nas wiatem, zarówno rzeczy, jak te ich
wła cicieli. Post puj cej alienacji i braku troski o to, co nas otacza. Brak troski z kolei
zwi zany jest z automatyzacj

ycia i my lenia. Automatyzacja narzuca nam dyrektywy

„bycia u ytecznym” czy te „por cznym”, jak by to uj ł Heiddeger. Wszystko nale y czyni
jednopłaszczyznowo i w odpowiednim, morderczym tempie. Nie ma czasu na
rozpami tywanie, przewietrzanie pami ci. Nie ma miejsca na bycie z innymi w tej samej,
duchowej przestrzeni, jest miejsce tylko na bycie z sob , w nieswoim mechanizmie
nowoczesnego wiata.
Autorka dostrzegaj c t bolesna dla niej prawd , próbuje wej

z nami w wewn trzny

dyskurs, skłaniaj cy do refleksji nad obecnym stanem rzeczy. Tworz c studium przedmiotu
oraz odnajduj c znacz ce wi zi mi dzy naszym stosunkiem do przedmiotów a naszym
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podej ciem do ludzi, próbuje uwra liwi nas na t wła nie zale no . Zwróci nasz uwag
na niepokoj c desynchronizacj istniej cego niegdy porz dku, a wraz z ni na szerz c si
„bezdomno ” ludzi wielkich metropolii.
Czyni c przedmiotem swych refleksji r z e c z y – niedostrzegalne tło, które chc c nie
chc c tworzy horyzont wszelkich wydarze , w ciekawy i oryginalny sposób podejmuje
przedstawion wy ej problematyk . Co wi cej, niezwykle subtelnie i zr cznie dokonuje
o ywienia mitycznej, i niestety cz sto bagatelizowanej b d niechlubnie wykorzystywanej,
przedmiotowej przestrzeni naszego ycia.
Czasami autorka daje przykłady z bardzo rozbie nych dziedzin ycia: nauki czy
kultury, co mo e w pewien sposób utrudnia spójny odbiór jej my li. Trudno

ta jednak

wyst puje tylko na pocz tku i stopniowo zanika wraz z przej ciem do kolejnych esejów.
Ksi ka jest napisana lekkim j zykiem. Podejmowana tematyka jest bliska ka demu z nas i
nie wymaga specjalnej znajomo ci jakich zagadnie filozoficznych, psychologicznych czy
socjologicznych.
I taki te był prawdopodobnie zamysł autorki, która nie chciała kierowa swych słów
bezpo rednio do naszego rozumu, lecz raczej zapuka do okien naszej duszy. Przypomnie
nam to, co usuni te zostało z pola naszego widzenia i wyrzucone z obszaru ludzkiej
wra liwo ci. Ostrzec przed utrat

Ducha naszych czasów i wskaza

sposób na jego

obłaskawienie i oswojenie.
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