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Być 
tam

tekst i fotografie Piotr	Oczko
Holandia. Książka do pisania
Wydawnictwo Austeria, Kraków – 
Budapeszt – Syrakuzy 2019

Lublin, Kraków, Kazimierz Dolny, Kiel‑
ce, Budapeszt, Włochy, Triest, Toska‑

nia, Paryż, Finlandia, Szwecja – wymie‑
niam w kolejności przypadkowej miejsca, 
które stały się inspiracją do powstania 
kolejnych „książek do pisania” wydawa‑
nych przez Austerię. Choć tak się złoży‑
ło, że wyliczenie otwierają polskie mia‑
sta – o bogatej historii, znaczącym kul‑
turowym bagażu – zestawione z innymi 
europejskimi miastami i państwami wy‑
znaczają linię podziału oddzielającego 
przestrzeń rodzimego „tu” i zagranicz‑
nego „tam”. Ich (wcale nie bezkolizyjne) 
współistnienie modeluje kształt narra‑
cji wyłaniający się z zestawienia ze sobą 
poszczególnych fragmentów Holandii – 
opracowanej przez Piotra Oczkę najnow‑
szej publikacji we wzmiankowanej serii. 
Publikacji jednocześnie idealnie odda‑
jącej cel jej powstania, czyli skłanianie 
do aktywności pisarskiej, ale też będącej, 
tak myślę, czymś wykraczającym daleko 
poza atrakcyjną zachętę do kreatywno‑
ści. Jest bowiem Holandia nietypową au‑
tobiografią, w której rejestr niderlandz‑
kich olśnień silnie splata się z refleksja‑
mi o historii, kulturze oraz diagnozami 
nieuchronnych (i niekoniecznie walory‑
zowanych pozytywnie) zmian, a całość 
spajana jest przez nieusuwalną nostalgię, 
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dyskretną, acz wyczuwalną. Przewija się 
ona – połączona z autorskim immanen‑
tnym zachwytem ukochanym krajem – 
przez trzydzieści mniej lub bardziej roz‑
budowanych fragmentów, przynależących 
do rozmaitych gatunków literackich, two‑
rzących piękną mozaikę złożoną z prze‑
szłości, pamięci, teraźniejszości, ludzi, kra‑
jobrazów, budynków i rzeczy. 

Zanim przyjrzę się jej – owej ażuro‑
wej, acz zadziwiająco wytrzymałej kon‑
strukcji, chcę się zatrzymać przy samym 
pomyśle serii, opartym na inspirującym 
passusie zaczerpniętym z jednej z prac 
Michele Root‑Bernestein, historyczki na‑
ukowo zajmującej się między innymi wy‑
obraźnią, kreatywnością i historią teatru: 

„Podróż przez kraj czy przez krainę umy‑
słu – co to ma za znaczenie? Notuj rze‑
czy, które widzisz i których nie widzisz. 
Puste miejsca wypełniaj możliwościami. 
Szukaj natchnienia w najdoskonalszym 
świecie wyobraźni, podejmuj pełną głę‑
bi grę wędrowca, filozofa i artysty, który 
żyje w każdym z nas. Ciesz się wyobra‑
żeniem własnego wymyślonego miejsca. 
Naszkicuj krajobraz, florę i faunę, dekla‑
rację własnego najintymniejszego domo‑
wego ogniska. Wyczaruj przygody. Załóż 
dziennik snów. Otwórz się na nową hipo‑
tezę lub wiersz, na swój nowy wynalazek, 
nowy wspaniały pomysł. Niech to będzie 
coś niezwykłego, coś zaczarowanego, coś, 
w co się da uwierzyć, coś twojego. Wytycz 
drogę wstecz i drogę naprzód. A potem 
narysuj mapę, która pozwoli ci tę trasę 
zapamiętać. No bo do czego jest książka 
do pisania?”1.

Zrób coś, co będzie tylko Twoje, pisz, 
twórz, szukaj; wyznacz trasę przez rejony 
ważne dla siebie, taką trasę, która będzie 

dla Ciebie najlepsza/najciekawsza i będzie 
można ją pokonać wiele razy z taką samą 
radością. Brzmi nieco jak fragment z pod‑
ręcznika coachingowego? Tak, niemniej 
można potraktować owe apele jako namo‑
wę do autentycznego zaangażowania, do 
opowiedzenia o czymś, co jest nie tylko 
atrakcyjne, interesujące, czy też nieszablo‑
nowe, lecz stanowi istotną część życia, wy‑
znacza trajektorie myślenia i światooglądu. 
Holandia (podobnie jak pozostałe książki 
z serii) zachęca potencjalnych autorów/au‑
torki do spisania własnej historii, do zapeł‑
nienia pustych kartek pomiędzy zdjęciami 
oraz niewielkimi esejami (ponieważ tak 
da się zaklasyfikować większość tekstów 
w niej zawartych), układającymi się w mi‑
sterną, prywatną opowieść o miłości do 
kraju tradycyjnie kojarzonego z porząd‑
kiem, chłodną uprzejmością, dostatkiem 
i serem. O krzywdzących uproszczeniach 
Piotr Oczko pisze w szkicu o symptoma‑
tycznym tytule Klisze: „Dla niewtajemni‑
czonych Holandia to jeden wielki stereo‑
typ. Łany tulipanów porastające równiny 
pod poziomem morza, wiatraki i rowery, 
sery i piwo, drewniane saboty i białe ko‑
biece czepeczki, narkotyki niemal na żąda‑
nie. Ktoś wykształcony zapewne przypo‑
mni sobie złotą myśl: ten mały, na wskroś 
kalwiński naród, zbuntował się niegdyś 
pod wodzą dzielnego Wilhelma Orańskie‑
go, zrzucił tyrańskie jarzmo Habsburgów 
[…]. Prawie nic się nie zgadza. Depresja  
to tylko jedna czwarta powierzchni  kraju, 
holenderskie malarstwo rzadko bywało 
rea listyczne, większość obywateli żyła 
w nędzy, a katolicy byli i wciąż są więk‑
szością wyznaniową”2.

Znaczna część stereotypowych re‑
kwizytów przewija się przez wszystkie 
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teksty, niemniej autor zdejmuje z nich 
odium obiegowych liczmanów, przypo‑
minając, że pragmatyczni Holendrzy ko‑
rzystają z zawartego w nich potencjału, 
przycią gając turystów, a przede wszyst‑
kim pokazując, jak wtapiają się one 
w obraz państwa, które jest mu wyjątko‑
wo bliskie. Ową bliskość widać w pełnych 
skrupulatności, oszczędnych, ale wnikli‑
wych opisach miast i miasteczek, przy‑
jaciół i  (nie)znajomych, rzeczy, budyn‑
ków, krajobrazów. Z tkliwej narracji wy‑
łania się wysoce spersonalizowany obraz 
Holandii, do której bohater leci z niekła‑
maną radością, odwiedza znane miejsca 
i zwiedza nowe z przyjemnością, by wy‑
jechać z nieutulonym smutkiem. Prezen‑
tację zaczyna od opisów idyllicznych do‑
mków na tamach, spokojnych wspólnot 
sąsiedzkich, okien, w których nie ma fi‑
ranek, zatem życie w mieszkaniach toczy 
się niejako na widoku, miast (wśród któ‑
rych upodobał sobie Amsterdam3 i Lejdę, 
miasteczek). Przykładem może być  uro‑
czy opis uliczek Elburga pełnych kwiatów, 
rosnących w naprędce kleconych maleń‑
kich ogródkach, gdyż praktycznie każde 
miejsce jest dobre, aby zasadzić w nich 
rośliny pasujące do innych, rosnących po 
sąsiedzku. W słownych stopklatkach zo‑
stają zatrzymane katedry, sklepiki, domki 
dla lalek, antykwariaty, obrazy, drobne 
przedmioty. Każdorazowo to, co opisy‑
wane, staje się punktem wyjścia do roz‑
ważań o sztuce, przeszłości, życiu. Wni‑
kliwy obserwator z dokumentalisty (jak 
w anegdocie Dziewczyna łuskająca czos-
nek) czasami zamienia się w prozaika. Wi‑
dać to np. w opisie pięknego tunelu (pod 
amsterdamskim Dworcem Centralnym), 
którego ściany wyłożono biały flizami – 

malowanymi na wzór prac Corneliusa Bo‑
umeestera, osiemnastowiecznego mistrza 
ceramiki – są one nie tylko elementem 
dekoracyjnym, przypominają, że dwo‑
rzec wyrósł w miejscu innego, by tak rzec, 
punktu tranzytowego: „Fajansowa ścia‑
na z każdym kolejnym metrem gubi jed‑
nak ostrość, kobalt staje się coraz bledszy 
[…], wreszcie przechodzi w niebieską biel 
morskiej bryzy i powietrza, a potem nie‑
oczekiwanie w ciemny, jednostajny gra‑
nat wody. Najlepiej widać to, gdy szybko 
mknie się przez tunel na rowerze. Z am‑
sterdamskiego portu, którego już nie ma, 
wypływamy w wielki świat” (Port wielki 
jak świat, s. 126).

Literackość pozwala na płynne przej‑
ście od zaangażowanego sprawozdania 
do świata wyobraźni. Mało tego, prozaik 
niekiedy ustępuje poecie np. w Niebie nad 
Fryzją, albo w przeradzającym się w asce‑
tyczną prozę poetycką, ujmującym tekście 
Przepis na pejzaż: „Przepis na północ‑
ny holenderski pejzaż jest prosty. Trzeba 
wziąć błotnisty, bagienny grunt i osuszać 
go przez kilkaset lat. Wyznaczyć perfek‑
cyjną sieć kanałów, dodać tamy, most‑
ki i zapory. Dorzucić małe domki, kro‑
wy i parę wiatraków. Czule dopieścić. Na 
koniec dodać niskie, zachmurzone nie‑
bo. W wersji współczesnej niezbędny jest 
też dodatek setek kilometrów autostrad.

Czekać cierpliwie, aż ziemia zacznie 
łączyć się z wodą i niebem” (Przepis na 
pejzaż, s. 118).

Na pierwszy rzut oka przytoczony pas‑
sus jest opisem krajobrazu wmontowanym 
w formułę niekoniecznie literacką, prze‑
pis z książki kucharskiej zyskuje jednak 
dodatkowy walor. Staje się swoistym pla‑
nem na przyszłość, w którym pojawia się 
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ledwie uchwytny, lecz wyczuwalny, syg‑
nał finalności, zmian prowadzących do 
zakończenia jakiegoś etapu. Tu efekt jest 
zadowalający, ale w innych tekstach nie‑
koniecznie, mam na myśli Domki na ta-
mach, Utrechcką katedrę czy Szwagra Rem-
brandta. Historia nie znosząca sprzeciwu, 
przekształcenia wywołane zawirowania‑
mi politycznymi, postępująca industria‑
lizacja zmieniają oblicze Holandii. Autor 
niderlandzkiej książki do pisania dokła‑
da wszelkich starań, by owe, nie zawsze 
cieszącego go, metamorfozy przedstawiać 
wiernie, lecz z troską o to, czy nie spowo‑
dują one zmian w niebywale ważnej dla 
niego przestrzeni, z którą tak silnie iden‑
tyfikuje się, lub – nieco inaczej, która tak 
intensywnie oddziałuje na jego tożsamości. 

Cała seria „książek do pisania”, z do‑
pracowaną grafiką, edytorską starannoś‑
cią, z pieczołowicie dobranymi tekstami, 
ma skłaniać ich nabywców/nabywczynie 
do jej zapełniania. Obrazy i słowa zachę‑
cają, by dołączyć do nich kolejne słowa, 
tym razem zapisane ręcznie. Dla mnie 
Holandia wykracza poza tę, interesują‑
cą przecież, formułę, bowiem – jak już 
zaznaczałam – ma klarowny aspekt auto‑
biograficzny, wynikający przed wszystkim 
z kreacji podmiotu trzydziestu szkiców, 
ułożonych w niezwykle logiczną, konse‑
kwentną, genologicznie hybrydyczną ca‑
łość. Przemieszane ze sobą zostały aneg‑
doty (np. Aktorka), portrety osób znanych 
(piękna oraz zaskakująca mała biogra‑
fia młodej Audrey Hepburn ze szkicu pt. 
Baronówna) i nieznanych (migawka pt. 
Modny Tata), niewielkie eseje podróżne 
(jak Fajki z Goudy), fragmenty niemalże 
pamiętnikarskie (Lejda czy Panowie na 
Bronkhorście), szkice z zakresu historii 

i kultury (każdorazowo z wyraźnym bio‑
graficznym komponentem np. Okno, Rów-
noległe światy). Niektóre z tekstów nieła‑
two przypisać do konkretnego gatunku, co 
nie zamienia faktu, że są opryskami dys‑
kursu wspomnieniowego, funkcjonujące‑
go obok wyraźnego podróżniczego. Zo‑
stały one połączone ze sobą w inicjalnym 
tekście: „Do Holandii jeżdżę od ćwierć 
wieku, ale zawsze, gdy znajomy pejzaż 
majaczy w oknie samolotu, nieodmiennie 
szklą mi się oczy. Nie wystawiłem nosa 
poza Europę. Raz byłem w Paryżu, parę 
dni bawiłem we Włoszech, odwiedziłem 
Anglię, Czechy i Niemcy. […] 

Zabiorę Was do kilku miejsc. Nie bę‑
dzie to jednak przewodnik, w którym 
znajdziecie turystyczne atrakcje, ale opo‑
wieść o tęsknocie” (Podróż, s. 6).

Bez najmniejszych wątpliwości można 
stwierdzić, że mamy do czynienia z pak‑
tem autobiograficznym, czyli tożsamoś‑
cią trzech instancji: autor jest bohaterem 
i narratorem, deklarującym, że będzie 
towarzyszył czytelnikom w paru wypra‑
wach po miejscach mniej oczywistych 
z, by tak rzec, turystycznego punktu wi‑
dzenia. A kiedy już skończą się opowieści: 

„Gdy tylko spakuję walizki, pójdę jeszcze 
pożegnać się z Pisarzem [obraz Jana Ekel‑
sa Młodszego pt. Pisarz, który ostrzy pió-
ro, przyp. AP]. Potem tramwaj do Lelyla‑
an, pociąg do Schiphol, wreszcie wijąca 
się graniczna rzeka Ems widziana z okna 
samolotu. Dalej są już Niemcy, a potem 
Polska. De reis is voorbij – podróż dobie‑
gła końca” (Jest taki obraz, s. 246).

Klucz do Holandii kryje się w szkicu 
wprowadzającym – jest zapowiedzią nie‑
szablonowej tekstowo‑obrazowej (zdjęcia4 
stanowią uzupełnienia narracji) ponawia‑
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nej podróży, motywowanej przez tęsknotę. 
Co ją powoduje? Otóż, piszący nie ukry‑
wa swojego ogromnego przywiązania do 
Holandii, gdzie studiował, dokąd wraca, 
gdyż tylko tam czuje się dobrze, ba! czuje, 
że właśnie tam chciałby żyć. Podobnie, jak 
przywołana w szkicu pt. Książki, przyja‑
ciółka Gerdien, cierpi na przypadłość okre‑
ślaną mianem „emocjonalnej schizofrenii, 
właściwej tylko ludziom, którzy rozdwoili 
się na dwa kraje” (Książki, s. 198). W jed‑
nym mieszka, do drugiego przyjeżdża, cią‑
gle z takim samym wzruszeniem, umie do‑
strzec ślady przeszłości we współczesnych 
miastach, śledzi sygnały niepokojących 
zmian, zauważa niuanse, cieszą go rzeczy 
małe, ale świadczące o wzajemnym szacun‑
ku (opowieść o zakupach w sklepie muze‑
alnym pt. Detal), czy też momenty, gdy nie 
zostaje rozpoznany jako turysta. Zręcznie 
rozszyfrowuje znaki wysyłane przez ulu‑
bioną krainę – wie, co znaczy konkretny 
układ skrzydeł wiatraka, rozumie pasje an‑
tykwarystów. Tęsknotę za Holandią ucisza 
namiętnym kolekcjonowaniem fliz i por‑
celany z charakterystycznymi kobaltowy‑
mi rysunkami. Ta miłość jest długotrwała 
i stabilna, mimo kruchości upragnionych 
przedmiotów: „[…] wszelkie stare, niebie‑
skie holenderskie skorupy, fajansowe płytki 
zdobione scenkami z Biblii, wyszczerbione 
misy balwierskie, wazony i talerze, pożą‑
dane z uporem godnym lepszych spraw” 
(Miłość i kobalt, s. 222). 

Żal wywołany czasowym oddaleniem 
od ulubionego miejsca stał się impulsem 
pasji kolekcjonerskiej, dzięki której 
pogłębiana jest wiedza na temat Holandii, 
a poczucie bycia w niej obcym (vide szkic 
Okna) systematycznie zmniejsza się, gdyż 
to, co już nie nowe, staje się oswojone 

i bliskie. Nietrudno również zauważyć, 
że miejsca dobrze znane mają w  tym 
przypadku charakter tożsamościotwór‑
czy5, noszą też na sobie palimpsestowo 
nadpisywane dawne historie6. Sukcesyw‑
nie przywoływane rzeczywiście odbiega‑
ją od „typowej” narracji przewodnikowej, 
zamieniając się w swoistą mapę mentalną7, 
oficjalna kartografia zostaje przetranspo‑
nowana w prywatną, kształtowaną przez 
splot wiedzy i emocji. Co niezwykle waż‑
ne, autor‑bohater, tworząc dynamiczną 
całość, często przemieszcza się, uświa‑
damiając tym samym, że przedstawiona 
przez niego propozycja to jedna z moż‑
liwych wersji, a wyłaniająca się z kolek‑
cji tekstów geobiografia, czyli opowieść 
o podróżach oraz powodowanych przez
nie zmianach – także w osobowości po‑
dróżującego8, mogłaby być napisana ina‑
czej, wszystko jest uzależnione od wybo‑
ru miejsc, osób, przedmiotów, na których 
skoncentrował się autor. Niezmienny jest 
fakt, że Holandia to świadectwo tęsknoty
za ukochanym krajem. Bohater‑narrator
w kilkudziesięciu szkicach z czułością opo‑
wiada o swoim marzeniu, spełniającym
się każdorazowo podczas niderlandzkich 
wypraw. To, co napisał i opisał, rozciąga
się pomiędzy krakowskim „tu” i holender‑
skim „tam”. W Krakowie mieszka w swo‑
istych interwałach oddzielających kolejne 
podróże do Holandii. Ponieważ, napraw‑
dę liczy się tylko czas, gdy może być tam.

Anna Pekaniec

Przypisy
1 http://austeria.eu/ (dostęp: 2 grudnia 2019 r.).
2 Holandia. Książka do pisania, tekst i fotografie 

P. Oczko, Kraków 2019, s. 214, szkic pt. Klisze. 
W dalszej części cytaty będę lokować, podając 
w nawiasie tytuł szkicu i stronę. Zaznaczam, że 
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Piotr Oczko jest autorem cyklu esejów poświę‑
conych Holandii, jej kulturze i sztuce publiko‑
wanych na łamach „Znaku”.

3 W 2016 roku autor przygotował wybór teks‑
tów o Amsterdamie – do zdjęć Piotra Boru‑
sowskiego – które zostały zebrane w Notesie 
amsterdamskim (wydawnictwo Austeria). Zo‑
stały tak zestawione, aby precyzyjnie oddawały 
atmosferę miasta nasyconego historią, przyja‑
znego i otwartego. W Książce do pisania Am‑
sterdam jest jednym z ważniejszych „bohate‑
rów”, funkcjonując niekiedy jako synekdocha 
Holandii, w którym skumulowane są cechy 
przez autora‑niderlandystę cenione najbardziej. 
A w Holandii jasno stwierdza: „Mym życiowym 
portem jest Amsterdam” (Podróż, s. 6).

4 Są też swoistym potwierdzeniem, że wszystkie 
opisywane miejsca zostały przez autora‑boha‑
tera zobaczone. Tak traktowała zdjęcia Susan 
Sontag: „Fotografie dostarczają niepodważal‑
nego dowodu na to, że podróż się odbyła, pro‑
gram wykonano […]”. S. Sontag, O fotografii, 
przeł. S. Magala, Warszawa 1986, s. 10.

5 O czym pisała wnikliwie Małgorzata Czermiń‑
ska. Por. M. Czermińska, Tożsamość kształto-
wana w pamięci miejsca [w:] Kulturowa historia 
literatury, pod red. A. Łebkowskiej, W. Bolec‑
kiego, Warszawa 2015.

6 Zob. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. 
Sztuki działania, przeł. K. Thiel‑Jańczuk, Kra‑
ków 2008, s. 109–110.

7 Pojęcie autorstwa Edwarda C. Tolmana z 1948 
roku. Por. M. Saryusz‑Wolska, Spotkania czasu 
z miejscem. Studia o pamięci i miastach, foto‑
grafie J. Hohmuth, Warszawa 2011, s. 153.

8 Koncept geobiografii zaproponowany przez 
Jacka Kaczmarka przywołała Elżbieta Rybicka. 
Zob. taż, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we 
współczesnych teoriach i praktykach literackich, 
Kraków 2014.




