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Gdzie dom styka się ze światem
(słowo wprowadzające)

 – Ale który kamień wspiera most?  – pyta Kubłaj-
-chan.

 – Most nie wspiera się na tym czy innym kamie-
niu  – odpowiada Marco Polo  – lecz na utworzonej 
przez nie linii łuku. […]

 – Czemu mówisz mi o kamieniach? Obchodzi mnie 
tylko łuk. 

Polo odpowiada:
 – Bez kamieni nie ma łuku.

Italo Calvino, Niewidzialne miasta  
(2005, s. 70)

[…] jesteśmy na granicy tego, co da się wyrazić […]
Roger-Pol Droit, Gdyby mi została tylko godzina życia  

(2014, s. 108)

Każde pytanie metafizyczne może zatem być zadane 
tak tylko, że zapytujący jako taki tkwi w nim, jest sam 
postawiony pod znakiem zapytania.

Martin Heidegger, Czym jest metafizyka?  
(1995a, s. 9)

Gdybyśmy potraktowali tytuł jako pytanie: „Gdzie dom 
styka się ze światem?”, odpowiedź na nie byłaby taka: 

„W punktach wymagających naszej uważności życia”. Uważ-
ność to co innego niż uwaga. Ta ostatnia stawia na bacz-
ność, jest ostrzeżeniem, które nagle wytrąca z normalnego 
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rytmu, każe znieruchomieć bądź gwałtownie zareagować 
„tu i teraz”. Z uważnością jest inaczej. To powolność, trwała 
i  stała dyspozycja, wymagająca wnikliwego spojrzenia 
w sploty, więzi i przecięcia tkanki życia, której materia jest 
skomplikowana. Uważność domaga się zachowania dyscy-
pliny i precyzji, i nie chodzi tylko o precyzję w działaniach 
i  obserwacji, ale o  nasze bycie w  domu i  świecie, w  zmien-
nych rytmach zakorzenienia i  wędrowania. W  byciu na 
uboczu świata ważny jest detal, który tworzy codzienność, 
a także dystans wprowadzony w  doświadczenie, pozwala-
jący na wycofanie się z tego, co nazbyt szumne i hałaśliwe. 
Uważność to rozciągnięta w czasie dobra ciekawość i wycze-
kiwanie, które są zgodą na przyjęcie tego, co niespotykane 
i znajome.

Uważne bycie kieruje nas ku miejscu i  trosce rozciąg-
niętej w  czasie, by w  końcu naprowadzić na dom. Dom to 
swoisty (bez)czas, to dynamicznie pojęte i otwarte miejsce, 
które pozwala kierować swe pragnienie ku temu, co dalekie, 
nieobejmowalne i  niepojęte. Mówiąc „dom”, nie mamy na 
myśli swojskiej i zamkniętej warowni, ale dom zakorzeniony 
w idei kosmosu. Idea Heimat jest tu na miejscu. Cztery eseje, 
zakotwiczone w  śląskiej oikologii, tworzą cztery punkty 
styku domu i świata znalezione za sprawą: (1) humanistyki, 
(2) człowieka, (3) przyjaźni z miejscem i (4) uniwersytetu.

Humanistyka, swoisty punkt, w którym dom styka się ze 
światem, byłaby naznaczona imperatywem powrotu, powtó-
rzeniem „raczej coś niż nic”, ponowieniem pytania: „Gdzie 
jesteś?”, ale też afirmacją miejsca i  docenieniem samego 
umiejscowienia, w  którym prześwituje świat. Podążając 
za ideą odnowionego zadomowienia, nie ignoruje splotu 
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skończonego i  nieskończonego. Wiedzie dialog z  tęsknotą 
za domem poprzez myśli, pisma, doświadczenie, a formuło-
wana niejako na progu domu, wiąże sztukę życia z domem 
przemian. Wydobywając dom-świat z trwania i wędrówki, 
znajduje w tym impuls do przeobrażenia, ale i pilnowania 
domu. Dom to życie, w którym zanurzony jest człowiek, dom 
to ćwiczenie się w duchowej utracie. A fakt, że w domu zako-
twiczona jest opowieść o lokalności, powoduje, że otwarcie 
domu nie prowadzi do niepohamowanego rozmycia i  uni-
fikacji domostwa. Uboczne bycie stanowi o  specyfice. Jed-
nocześnie to myślenie na uboczu staje się spoglądaniem 
w gwiazdy. Stanowi upomnienie się o duchowość, plasując 
człowieka w sąsiedztwie pytań granicznych.

Dom rozszerzony wiąże „tu i  teraz” z  tym, co wieczne, 
doceniając domownika wzmacniającego świat, wędrowca 
poluzowującego więzi (nieustannie mocującego się z  ideą 
domu) i  prześwity w  tym, co domowe z  głębin niepozna-
walności. Dyscyplina domu utkanego z przeciwieństw, sta-
nowiącego splątany węzeł wątków, prowadzi do uważności 
i pilnowania domu, który staje się przepastny.

Człowiek to szczególny punkt, w  którym dom styka  
się ze światem. Jest przez świat przyzywany, by mierzyć się 
z  otchłanią, może i  rzucić się w  wir nicości czy banalnego, 
społecznego wspinania się na najwyższe szczyty. Człowiek 
musi powtórzyć sobą życia poprzedników, przepracować 
porażki i radości ujarzmiania świata czy ścieżki zatraty. Czło-
wiek „się traci”. Mocuje się z relacją dom–świat wykładaną 
w sposób społeczno-geograficzny bądź metafizyczny. A to, że 
trzeba umieć rzucić się w świat po to, by na powrót związać 
go z domem – aby nie skończyło się to katastrofą – oznacza,  
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że ćwiczenie się w  domu-świecie staje się wymagające 
i nader często prowadzi do okaleczenia.

O takim spotkaniu domowego i światowego w człowieku, 
w którym człowiek łatwo „się traci”, jest ta opowieść. Rzecz 
o Jorgu Auguście zostaje zakorzeniona w idei śląskiego zado-
mowienia, a także w śląskich odmianach niepokoju (Unruhe), 
dążenia (Streben) i wzniosłości (Erhabene) spoglądającej w nie-
skończoność. Odsłonięty zostaje dom jako niebagatelna 
konstrukcja kulturowa i  metafizyczna, w  której człowiek 
i  ćwiczy sobą powrót do domu, i  przepracowuje upadek. 
Towarzysząca figura Ōmy / Ōmamy kryje wiedzę o ciążeniu 
tego, co absolutne, co w oddali, co nie powinno zawłaszczać 
życia i władać człowiekiem.

W  losie Jorga jest coś przerażająco symbolicznego, gdy 
„traci się” wraz z  muzyką, wraz ze Śląskiem i  tym, co ludz-
kie. Na oczach świata. Może był przeznaczony do tragicznego 
życia? Może był predestynowany do tego, aby sobą odsłonić 
los człowieka jako takiego? Rzucenie się w  objęcia sztuki 
i  świata, chęć podjęcia „wszystkiego”, pójście za tym, co 
boli  – prowadzi do trudności w  uzgodnieniu pasji i  szaleń-
czego talentu z  powściągliwością i  precyzją domu, ale też 
z utrzymaniem człowieka przy życiu. Rachunek zapłacony 
przez człowieka jest przygniatający.

Jorg opowiedziany przez Śląsk służy jako przeskok do 
wysłowienia natury człowieka. Darymny futer i Patrz tam jako 
kreślą śląską filozofię minimum, a zalecenie bycia splatają-
cego światowość z  ideą umiejscowienia wydobywa orygi-
nalną antropologię w  przecięciu świata i domu. Przez ideę 
miejsca zadanego do zadomowienia i ćwiczonego w utracie 
dokonuje się metanoja, dzięki której człowiek odnajduje 
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się w pilnowaniu miejsca i napięcia domu-świata w nim sa- 
mym. Dom-świat wydobywa człowieka z  człowieka, już 
zawsze go umiejscawiając, ale jednocześnie sytuując w poko-
rze wobec świata jako nieskończoności.

Trudno zlekceważyć przyjaźń z  miejscem jako punkt 
uważności, w  którym dom styka się ze światem. Przyjaźń 
z miejscem jako domostwem, doświadczenie podróży, kul-
turowy domowy detal i  odkrycie spowolnionych rytmów 
codzienności odsłaniają ciekawe sieci połączeń. Pojedyncze 
porcelanowe naczynie (filiżanka, czarka, kubek…) przywie-
zione z  podróży do Japonii otwiera przestrzeń dla trans- 
kulturowych spotkań celebrujących codzienność i  przy-
jaźń. Wprowadza czasowość w  doświadczenie domu-miej-
sca. Otwiera na świat, nie niszcząc wyrazistości „tu i teraz”. 
Nade wszystko jednak wystawia człowieka na ćwiczenie 
się w utracie. Swoista praktyka przyjaźni z miejscem wiąże 
przemijanie, wyjątkowość doznań, melancholię i  wznios-
łość z  domem jako miejscem spoufalonym z  trwaniem 
i  zniszczeniem. Precjoza darowane przyjacielowi kore-
spondują z biegiem rzeczy, ale i odsłaniają ekspozycję czło-
wieka na to, co niepojęte, a co napotkane zostało w przecię-
ciu Wschodu z  Zachodem. Radykalne otwarcie na miejsce 
i czas potęguje niepokój umiejscowienia i jego braku, wiąże  
kruchość ze skałą.

Przyjaźń zyskuje w transkulturowej przestrzeni wymiar 
szlachetny, budowany w oparciu o uboczne myślenie, odej-
ście od zgiełku, zanurzenie w  rytmach codzienności pie-
lęgnowanej i  powoływanej każdorazowo niczym swoiste 
dzieło sztuki. Człowiek przyjazny miejscu uczy się przyjaźni 
pojętej jako oswojenie z czasem i otwarcie na bezczasowość, 
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przyjaźni rozumianej jako zgoda na duchowe i materialne 
miejsce. Człowiek „w” przyjaźni służy miejscu, z  powagą  
podejmuje życie, nabożnie traktuje przyjaciela, jednocześnie 
nie domyka miejsca, podobnie jak i relacji międzyludzkich, 
aby nie zniszczyć doświadczenia „tu i teraz”, aby nie przyciąć 
i nie zamknąć bezmiaru tego, co może jest i wieczne.

Człowiek, jako istota zdolna do przyjaźni, zostaje odna-
leziony pośród tego, co domowe, w sąsiedztwie daru, jakim 
staje się porcelanowa filiżanka, stanowiąca zaproszenie do 
celebrowania chwili w miejscu, do celebrowania „tu i teraz” 
przyjaźni. Japońska porcelana naznacza jednak przyjaźń 
także umiejętnością oddalenia i rezygnacji ze spoglądania 

„tam”. Codzienny przedmiot okazuje się inspiracją do obco-
wania z  kruchością życia i  zgodą na (nie)domową czaso-
przestrzeń. Przyjaźń to gest zachęcający do uważności życia 
w miejscu, do odbudowywania (nie zabudowywania) tego,  
co międzyludzkie.

Dlaczego uniwersytet jest kolejnym punktem uważno-
ści, w którym dom styka się ze światem? Myślenie o wadze 
terenu, rozpięte między biegunami universum przestrzeni 
a figurą topos, staje się kluczowe dla idei i doświadczenia uni-
wersytetu, by zyskał grunt i ciążenie. Troska o uniwersytet 
zostaje powiązana z odpowiedzialnością za miejsce. Szcze-
gólna w  tym rola przypada humanistyce, która oświetla 
mu drogę. Widząc wartość w  otwarciu na świat i  różnicę, 
uniwersytet stanowi perspektywę doceniającą dom i teren. 
Jako zachęcający do sięgania gwiazd, jednocześnie winien 
okazywać atencję domowi i miejscu.

Podpowiedzi dla uniwersytetu, które płyną z  terenu, 
zakładają dystans wobec instrumentalnych rozstrzygnięć, 
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uwikłania w  rynek i  gospodarkę, globalnego porządku 
wzmacniającego „dostosowanie” uniwersytetu. Polityki 
państw, transformacje, systemy konkurencyjności, zunifi-
kowane polityki życia nie budują uniwersytetu jako prze-
strzeni odpowiedzialności. Dopiero podjęcie miejsca w prze-
cięciu świata i domu prowadzi do odsłonięcia uniwersytetu 
w zobowiązaniu, w sąsiedztwie powagi zakorzeniania, cyk-
liczności burzenia i odnawiania, usuwania na margines nie-
istotnego i powoływania nowego w przestrzeni tego, co stare. 
Powtarzanie i odmładzanie świata jest zadaniem uniwersy-
tetu; wtedy przestaje być operacyjny i działać instrumental-
nie, wtedy sięga skończonego i nieskończonego w ludzkim 
doświadczeniu. Uniwersytet – co podpowiada miejsce – nie 
jest terenem szybkiego życia. Uważnie spogląda w  to, co 
banalne, by odkryć w  tym niebywałe, lecz i  chętnie rzuca 
się w to, co zachowuje wyrwę. Chroni słowo, mocne i kruche 
jednocześnie, pielęgnuje zakorzenienie w jakimś „tu i teraz”, 
by powracało „wiecznie”. Ćwiczy się w pokornym wnikaniu 
w tkankę rzeczywistości.

Uniwersytet ma być miejscem nieustannie otwiera-
jącym na świat i  naprowadzającym na dom. Pragnienie 
poróżnionego i umiejscowionego uniwersytetu wiąże region 
i życie. Dlatego nie może być sprowadzony do eksperymentu, 
sztuczki i ujednoliconego projektu – powinien istnieć w blis-
kości z  życiem podjętym w  tym, co domowe i  przepastne 
jednocześnie. Broniąc postawy zobowiązania, uniwersy-
tet wraca do odnowionej idei Heimat. A warto pamiętać, że 
Heimat nie niszczy pragnienia sięgania gwiazd; wyobraźnia 
planetarna jest wyobraźnią domową. Troska o  osobność 
uniwersytetu – prawdziwą autonomię, niesprowadzoną do 



16

Słowo wprowadzające

samowoli władcy / zarządcy – powoduje, że osobność rozwią-
zań w jakimś „tu i teraz” wnosi autentycznie nowe do prze-
strzeni światowej. Dlatego uniwersytet powinien posiadać 
autonomiczną markę kulturową. Przykłady uniwersytetów 
w  regionach o  wyraźnej specyfice pokazują wielką pracę 
terenu w uniwersytecie, co przekłada się na kultywowanie 
dziedzictwa duchowego.

Uniwersytet uwikłany w  spotkanie, w  przecięciu świa- 
ta i wyrazistego domu, staje się wrośnięty w teren, ale nie 
jest służalczy. Siła lokalna jest siłą światową. Odkrycie dobrej 
peryferyjności uniwersytetu stwarza grunt do budowy 
autentycznego rdzenia, zachowania powagi wobec miejsca 
i czasu. Uniwersytet przechowuje napięcie dom–universum. 
Tylko w ten sposób staje się przygodą wolnych ludzi, którzy 
stąpają po ziemi, uważnie słuchają terytorium duchowego 
i  patrzą w  gwiazdy. Poezja przecięcia domu i  świata czyni 
lokalno-światowy uniwersytet wymagającym zadaniem.

Punkty styczności domu i świata są nie tylko miejscem 
spotkania, lecz także miejscem przecięcia, w którym równie 
często napotykamy harmonię i spokój, co wyrwy i pęknięcia, 
a  jeszcze częściej ścisk, natłok i  nadmiar sensów, płynnie 
przechodzących w obszary pustki. Sploty, nałożenia, ale i naj-
prawdziwszy brak nieokreślonego nie bez powodu czają się na 
granicy domu, w okolicach progu, by symbolicznie zaświad-
czać o  tym, co graniczne w  rytuałach, ale i  by wyznaczyć 
przestrzeń uważności. W tych punktach, gdzie dom styka się 
ze światem, wydobyte zostaje nasze uwikłanie w domowe– 
światowe. Warto w nie zajrzeć, aby odsłonić myślenie oiko-
logiczne krążące wokół pytania: „Gdzie?”, w  którym dom 
styka się ze światem w trosce o umiejscowienie.



Słowo wprowadzające

Wejrzyjmy zatem – poprzez eseje – w te punkty styku, któ- 
re przyciągają niczym światło z głębi, i to w kolejności, która 
pokazuje zadomowienie naszego myślenia: rozpoczynając od 
humanistyki – z której wydobyte zostają otwarcie i ścieżki 
wiodące do idei domu; dalej, koncentrując się na człowieku 
i tym, że „się traci”; następnie afirmując związanie człowieka 
z miejscem za sprawą przyjaźni; w końcu – niejako spinając 
myśl klamrą – powracając do uniwersytetu, któremu drogę 
oświetla humanistyka. Wszak uniwersytet nie może tracić 
z pola dociekań uważności życia, odnajdywanej tam, gdzie 
dom styka się ze światem.



227

Indeks nazw osobowych

Adler Emil 217
Adler Kurt 106
Aeppli Ernst 65, 213
Agamben Giorgio 45, 213
Andrzejewski Bolesław 213
Appadurai Arjun 41, 213
Applegate Cella 103, 213
Aronofsky Darren 116
Arustowicz Krystyna 216 
Arystoteles 128, 170, 189, 213
Attell Kevin 213
Augé Marc 41, 213
Augustyn z Hippony (właśc. Aure-

lius Augustinus) 28

Bachelard Gaston 65, 214
Bacon Francis 121, 214
Balcerzan Edward 146, 214
Baran Bogdan 216, 217
Barthes Roland 156, 214
Bauman Zygmunt 41, 214
Bąkowska Eligia 217
Benedykt XVI / Ratzinger Jospeh 

28, 145, 214
Berent Wacław 221
Bielik-Robson Agata 28, 214

Bienek Horst 106
Bieniasz Stanisław 103, 214
Blandzi Seweryn 217
Blickle Peter 33, 214
Blumenwitz Dieter 112, 214
Błoński Jan 214
Bocheński Józef Maria, O.P. 201, 

202, 214
Bogalecki Piotr 214
Böhme Jacob 106
Bok Derek 185, 186, 214
Bonawentura (właśc. Giovanni 

Fidanza) 28
Bończyk Stanisław 220
Borkowska Hanna 220
Braidotti Rosi 26, 215
Brakoniecki Kazimierz 215, 225
Budnik Rafał 214
Buliński Tarzycjusz 182, 218
Burska Ewa 221
Burszta Wojciech Józef 213

Calvino Italo 9, 215
Campbell Timothy 216
Carnoy Martin 192, 215
Chełstowski Bogdan 222



228

Indeks nazw osobowych

Chudak Henryk 214
Chymkowski Roman 213
Cichowicz Stanisław 216, 219, 221, 

222
Cieplińska Halina 224
Cioran Emil 61, 215
Cirlot Juan Eduardo 42, 215
Claren Lutz 221
Clifford James 153, 182, 215
Cohen Leonard 85, 215
Colli Giorgio 221
Czerniak Stanisław 223
Cz yżewsk i K rz ysztof 196, 21 1,  

215

Deleuze Gilles 41, 215
Derrida Jacques 186, 187, 194, 216
Descartes René 51
Diels Hermann 35, 115, 216
Dilthey Wilhelm 69, 70, 197, 216
Doi Takeo L. 162, 216
Droit Roger-Pol 9, 41, 42, 73, 74, 89, 

216
Drzewiecki Konrad 221
Dziadek Adam 214

Eichendorff Joseph Karl Benedikt 
von 106

Eliade Mircea 42, 65, 216
Esposito Roberto 203, 216

Facca Danilo 222
Featherstone Mike 225
Ferguson James 41, 217
Foucault Michel 41, 216
Fox Richard 213
Frankiewicz Małgorzata 222
Frédéric Louis 153, 217

Freud Sigmund 40, 217
Fuchs Konrad 103, 217

Gadamer Hans-Georg 68
Gałecki Jerzy 217
Garewicz Jan 223
Georg Wilhelm I 102
Godulla Karl (Godula Karol) 106
Goya Francisco 49
Grabowski Janusz 217
Greiner Piotr 102, 217
Gromska Daniela 213
Guattari Félix 41, 215
Gupta Akhil 41, 217

Haneman Frederick T. 22, 223
Hauptmann Carl 106
Hauptmann Gerhart 106
Hector Garcia 162, 220
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 99, 

102, 139, 217
Heidegger Martin 9, 36, 40, 58, 68, 

69, 191, 217
Herder Johann Gottfried 33, 200, 217
Hesse Hermann 39, 40, 54, 80, 81, 

86, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 129, 135, 217, 218

Hiszpańska Maria 225
Hölderlin Friedrich 33, 34, 200, 218
Huber Joachim 221
Humboldt Wilhelm von 185
Hurley Robert 215

Ivy Marilyn 153, 218
Iwińska Magda 221

Jäger Jens 103, 218
Jaksender Kajetan Maria 216



229

Indeks nazw osobowych

Jancewicz Anna 221
Jaspers Karl 190, 218
Joachimowicz Leon 223

Kadłubek Zbigniew 102, 199, 218, 
224

Kairski Mariusz 182, 218
Kania Ireneusz 215
Kanitz Philip Emmanuel Felix 22, 

23, 218
Kant Immanuel 83
Karbowska Jolanta 221
Kik Marcin 95, 219
Kluback William 217
Kluckhohn Paul 221
Kornatowski Wiktor 223
Korusiewicz Maria 155, 163, 219
Kościelniak Cezary 185, 219, 224
Kotański Wiesław 225
Kowalska Małgorzata 219
Kowol Grzegorz 221
Kramarz Hans 103, 219
Kranz Walther 216
Kreisberg Alina 215
Kroński Tadeusz 217
Krzemieniowa Krystyna 225
Kulas Dariusz 190, 219
Kunce Aleksandra 32, 44, 60, 102, 

199, 218, 219, 224
Kunicka Anna 225
Kunz Tomasz 214
Kurecka Maria 217, 220
Kuzio-Podrucki Arkadiusz 102,  

219
Kwiecieńska Maria 221

Landman Adam 217
Lane Helen R. 215

Lao Tse (Lao Tsu, Lao-cy, Lao-tsy, 
Laozi) 65

Lash Scott 225
Lebra Takie Sugiyama 162, 219
Leibniz Gottfried Wilhelm 35, 37, 

74, 219
Leonardo da Vinci (właśc. Leo-

nardo di ser Piero da Vinci) 65
Leszczyńska Katarzyna 221
Leśniak Kazimierz 213
Lévinas Emmanuel 51, 219
Lewis Clive Staples 39, 60, 63, 172, 

175, 219
Libera Antoni 218
Lipszyc Michał 222
Liżewska Iwona 215
Lyotard Jean-François 184, 185, 219

Łukasiewicz Małgorzata 221, 222, 
223

Łuszczyna Marek 112, 220

Maeterlinck Maurice 77, 78, 79, 88, 
220

Makarewicz Irena 220
Makowski Jarosław 185, 219, 224
Mann Thomas 115, 119, 124, 126, 220
Márai Sándor 21, 30, 38, 46, 47, 48, 

65, 67, 71, 84, 122, 123, 125, 126, 
152, 170, 181, 220

Marek Aureliusz 144, 220
Markowski Michał Paweł 214
Marra Michael F. 220
Martens Ekkehard 225
Maryniak Bogusław 220
Marzęcki Józef 124
Massumi Brian 215
Maykowska Maria 222



230

Indeks nazw osobowych

Mencjusz (Meng Ke) 74, 220
Menegazzo Rossella 157, 158, 220
Merecki Jarosław 224
Merton Thomas 188, 220
Michalski Krzysztof 49, 197, 198, 

199, 204, 217, 220, 221
Michels Volker 218
Migasiński Jacek 219
Miłosz Czesław 89, 220
Miralles Frances 162, 220
Mirandola Franciszek 220
Mitek-Dziemba Alina 214
Morstin-Górska Maria 220
Motoori Norinaga 162, 220
Mozart Wolfgang Amadeus 86
Mühlpfort Heinrich 102, 221
Müller Herta 152, 221
Mycielska Gabriela 218

Napoléon Bonaparte 185
Nerczuk Zbigniew 222
Netz Feliks 220
Nietzsche Friedrich 29, 45, 46, 48, 

49, 50, 51, 56, 57, 61, 73, 166, 167, 
188, 194, 195, 197, 198, 221

Novalis (właśc. Georg Philipp Frie-
drich Freiherr von Harden-
berg) 43, 221

Nowotniak Justyna 222
Nuss Bernard 103, 221

Okakura Kakuzō 157, 221
Okazaki Krystyna 221
Olszewski Mikołaj 222
Ortega y Gasset José 33, 45, 221

Parmenides 74
Pąkcińska Maria 222

Pessoa Fernando 21, 101, 172, 222
Pico della Mirandola Giovanni 75, 

222
Pietraszko Stanisław 219
Platon 128, 170, 189, 222
Plug Jan 216
Polo Marco 9
Pomian Krzysztof 217
Proust Marcel 151, 181, 222

Rachwał Tadeusz 216
Rashdall Hastings 184, 222
Reale Giovanni 170, 216, 222
Reden Friedrich Wilhelm von  

106
Reiter Marian 220
Religa Małgorzata 220
Reszke Robert 217
Ricœur Paul 52, 68, 222
Riedel Manfred 216
Rilke Reiner Maria 95, 181, 222
Robben Antonius C.G.M. 182, 223
Rosenzweig Franz 51
Rüegg Walter 223

Saito Yuriko 156, 162, 223
Samuel Richard H. 221
Scheler Max 55, 223
Schnädelbach Herbert 225
Schopenhauer Arthur 162, 223
Seem Mark 215
Seneka 143, 223
Siderits Mark 164, 223
Siemek Marek J. 216
Simmel Georg 203, 223
Singer Isidore 22, 223
Skarga Barbara 219
Skoczylas Joanna 216



Indeks nazw osobowych

Sławek Tadeusz 32, 66, 67, 98, 163, 
165, 199, 202, 219, 224

Sommer Manfred 158, 224
Spengler Oswald 61, 62, 63, 224
Staff Leopold 88, 224
Stern Otto 106
Sulka Jeffrey 182, 223
Szczech Bernard 103, 214
Szoska Antoni 157, 224
Szymczak Piotr 219
Szymona Wiesław 214
Szymutko Stefan 68, 71, 72, 95, 224

Tatarkiewicz Anna 214
Thoreau Henry David 172, 224
Tischner Józef 31, 51, 56, 65, 165, 225
Tokutomi Kenjirō 153
Tołstoj Lew 62, 193, 225
Traba Robert 215

Villon François 138, 161, 225

Waniek Henryk 107, 225
Watson C.W. (Watson Bill) 182, 225
Welsch Wolfgang 152, 225
Werner Helmut 224

Wesoły Marian 216
Węgrzecki Adam 223
White Kenneth 164, 217, 225
Wikarjak Jan 214
Wilde Jean T. 217
Winckler Franz von 106
Wirpsza Witold 220
Witwicki Władysław 222
Wolicki Krzysztof 217
Wołkowicz Anna 218
Wyszogrodzki Daniel 215

Xunzi (Xuan Kuang, Xun Qing) 74, 
220

Zeidler-Janiszewska A nna 223,  
224

Zieliński Edward Iwo 222
Zimmermann Jorg 115, 225
Žižek Slavoj 28

Żakowski Maciej 216
Żeleński Tadeusz Kamil Marcjan 

(Boy-Żeleński Tadeusz) 225
Żurowski Maciej 222
Żwak Piotr 214



233

Aleksandra Kunce

Where Home Meets the World 
Four Essays on Mindfulness in Life

S u m m a r y

A small thing: four oikological essays, preceded by an introductory 
word, on our entanglement in the “home–world.”

If we were to take the title as the question, “Where does the 
home meet the world?”, the answer would be: “In the points that 
require our attentiveness of life.” Attentiveness requires discipline 
and precision, and it is not only about precision in actions and obser-
vations, but about our being at home and in the world, in the chang-
ing rhythms of being rooted and wandering. Being mindful guides 
us towards a place, and concern extends over time to finally lead us 
home. Home is a peculiar time(lessness); it is a dynamically under-
stood and open place that allows us to direct our desire to what is 
distant, inconceivable, and unimaginable. When we say ‘home,’ we 
do not mean a familiar and closed stronghold but a home rooted in 
the idea of the cosmos. It corresponds also to the idea of Heimat. 

The four points of contact between home and the world are 
found through (1) the humanities, (2) man, (3) friendship with the 
place, and (4) the university. The four oikological essays look into  
the entanglements, overlaps, but also the truest lack of the indeter-
minate at the boundary of home, around the threshold that symbol-
ically not only testifies to the boundary in rituals, but delineates the 
space of attentiveness. At these points where home meets the world, 
our entanglement in the “home–world” is brought out.
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Summary

The humanities  – as a  kind of point where home meets the 
world – would be marked by the imperative of return, the repetition 
of “something rather than nothing,” the renewal of the question: 

“Where are you?”, but also an affirmation of place and an appreciation 
of the very location in which the world shines through. Following 
the idea of a renewed settledness, it does not ignore the intertwin-
ing of the finite and the infinite. It leads a dialogue with homesick-
ness through thought, writing, and experience, and, formulated, 
as it were, on the threshold of home, it links the art of living to the 
home of transformation. Extracting the house-world from duration 
and wanderlust, it finds in this the impulse to transform but also to 
guard the house. And the fact that the story of locality is anchored 
in the house ensures that the opening of the house does not lead to 
an unbridled blurring and unification of domesticity.

Man is a special point where home meets the world. Especially 
since we are talking about the Silesian meeting of the domestic and 
the world in man, in which man easily “loses himself.” The story 
of the talented Jorg is rooted in the idea of Silesian domesticity, as 
well as in the Silesian varieties of restlessness (Unruhe), aspiration 
(Streben) and sublimity (Erhabene) looking towards infinity. The 
Silesian home is revealed as a  significant cultural and metaphysi-
cal construction in which man both exercises his homecoming and 
works through his fall. The accompanying figure of Ōma hides the 
knowledge of the gravity of what is absolute, what is far away, what 
should not take over life and rule man. Jorg August told by Silesia 
serves as a jumping off point to articulate the nature of man. Fruitless 
Endeavors (Darymny futer) and Look out There (Patrz tam jako) outline 
a  Silesian philosophy of the minimum, and the recommendation 
of being that weaves worldliness with the idea of placement brings 
out an original anthropology at the intersection of world and home.

It is hard to ignore friendship with place as a point of attentive-
ness where home meets the world. A single porcelain dish brought 
back from a trip to Japan opens a space for transcultural encounters 
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celebrating the everyday and friendship. It introduces temporal-
ity into the experience of the home-place. The specific practice of 
friendship with place links transience, the uniqueness of experience, 
melancholy and the sublime with home as a place that is familiar 
with permanence and destruction. Precious objects given to a friend 
correspond with the course of things, but also reveal a  person’s 
exposure to the inconceivable encountered in the intersection of  
East and West.

Why is the university another point of attentiveness where 
home meets the world? Thinking about the importance of the ter-
rain, stretched between the poles of the universum of space and the 
figure of the topos, becomes crucial for the idea and experience of 
the university to gain ground and gravity. The university is to be 
a place constantly opening up to the world and homing in on home. 
In defending an attitude of commitment, the university returns to 
a renewed idea of Heimat. And it is worth remembering that Heimat 
does not destroy the desire to reach for the stars; the planetary imag-
ination is the imagination of home. The concern for the singularity 
of the university – true autonomy – results in a singularity of solu-
tions in some “here and now” that brings the genuinely new into 
the world space. Examples of universities in regions with distinct 
regional identity show the great work of the terrain in the university, 
which translates into the cultivation of spiritual heritage.

It is worth looking into these points of contact to uncover oiko-
logical thinking. After all, the university must not lose from the 
field of inquiry the attentiveness of life, found where home meets 
the world.

K e y w o r d s: oikology, humanities, home, place, friendship, Silesia
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Wo das Zuhause auf die Welt trifft 
Vier Essays über ein achtsames Leben

Z u s a m m e n f a s s u n g

Eine kleine Sache: vier oikologische Essays, versehen mit einem 
Vorwort, die von unserer Verstrickung in das „Häuslich–Weltliche“ 
handeln.

Würde man den Titel als eine Frage betrachten: „Wo trifft das 
Zuhause auf die Welt?“, könnte man sie folgendermaßen beantwor-
ten: „An den Stellen, die von uns ein achtsames Leben verlangen“. Die 
Achtsamkeit erfordert Disziplin und Genauigkeit und damit wird 
nicht nur eine Genauigkeit beim Handeln und Beobachten gemeint, 
sondern auch unser Dasein zu Hause und in der Welt, in abwech-
selnden Rhythmen von Verwurzelung und Wandern. Ein achtsa-
mes Leben führt zu einem Ort und zu einer zeitlich andauernden 
Sorge, um uns schließlich nach Hause zu bringen. Das Zuhause ist 
eine spezifische Zeit (losigkeit), ein dynamischer und offener Raum, 
der es einem ermöglicht, die Sehnsucht auf das Ferne, Unfassbare 
bzw. Unbegreifliche zu lenken. Wenn wir „Zuhause“ sagen, denken 
wir nicht an eine häusliche und geschlossene Festung, sondern an 
ein Heim, das in der Idee von Kosmos verwurzelt ist. Die Idee von 
Heimat ist hier am Platz.

Die vier Schnittstellen zwischen dem Zuhause und der Welt 
lassen sich feststellen in: (1) der Geisteswissenschaft, (2) dem Men-
schen, (3)  der Freundschaft mit dem Ort und (4)  mit der Universi-
tät. Die oikologischen Essays ermöglichen einen Einblick in die 
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Verstrickungen, Überschneidungen, aber auch in das wahrhaftig 
Unbestimmte an der Grenze des Häuslichen, an der Schwelle, die 
nicht nur den Grenzbereich in Ritualen symbolisch markiert, son-
dern auch den Raum der Achtsamkeit festlegt. An den Stellen, wo 
das Zuhause auf die Welt trifft, kommt unsere Verstrickung in das 

„Häuslich–Weltliche“ ans Licht.
Die Geisteswissenschaft  – als ein spezifischer Berührungs-

punkt von Zuhause und Welt  – sei geprägt durch den Imperativ 
der Rückkehr, eine Wiederholung von „lieber etwas als nichts“, die 
wiederkehrende Frage: „Wo bist du?“, aber auch durch die Affirma-
tion des Ortes und Anerkennung der Verortung selbst, wo die Welt 
durchscheint. Der Idee des erneuerten Zuhausegefühls folgend, lässt 
sie die Verflechtung von Endlichem und Unendlichem nicht außer 
Acht. Sie führt einen durch Gedanken, Schreiben bzw. Erlebnisse 
zustande kommenden Dialog mit dem Heimweh und  – gewisser- 
maßen an der Schwelle des Häuslichen formuliert – verbindet die 
Kunst des Lebens mit der sich im Zuhause verwirklichenden Ver-
wandlung. Indem sie das „Häuslich-Weltliche“ aus dessen Dauern  
bzw. Wandern herausholt, findet sie darin einen Impuls, das 
Zuhause zu verwandeln, aber auch zu bewachen. Und die Tatsache, 
dass die Geschichte des Heimischen im Häuslichen verankert ist, 
bewirkt, dass ein offenes Zuhause nicht zu einer ungehemmten 
Verwischung und Unifizierung des Häuslichen führt.

Der Mensch stellt einen besonderen Berührungspunkt von 
Zuhause und Welt dar, zumal es sich um eine schlesische Begeg-
nung des Häuslichen und Weltlichen im Menschen handelt, in der 
sich der Mensch leicht „verliert“. Die Geschichte des talentierten Jorg 
wurzelt in der Idee der schlesischen Häuslichkeit sowie in den schle-
sischen Varianten der Unruhe, des Strebens und des in Unendlichkeit 
blickenden Erhabenen. Das schlesische Zuhause entpuppt sich als ein 
bedeutsames, kulturelles und metaphysisches Konstrukt, in dem 
der Mensch seine Heimkehr übt und seinen Fall verarbeitet. Die 
begleitende Figur der Ōma besitzt das Wissen über die Last des Abso-
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luten, des Fernen, das sich weder des Lebens noch des Menschen 
bemächtigen sollte. Der durch Schlesien erzählte Jorg August stellt 
einen Ansatzpunkt dar, die menschliche Natur in Worte zu fassen. 
Darymny futer („vergebliche Mühe“) und Patrz tam jako („mach’s gut“) 
skizzieren die schlesische Philosophie des Minimums, und die Emp-
fehlung, ein das Weltliche mit der Idee der Verortung verflechtendes 
Dasein zu führen, bringt die originelle Anthropologie im Berüh-
rungspunkt von Welt und Zuhause hervor.

Man sollte ebenfalls die Freundschaft mit dem Ort als einen 
Punkt der Achtsamkeit, wo das Zuhause auf die Welt trifft, nicht 
unbeachtet lassen. Ein von einer Reise nach Japan mitgebrachtes 
Porzellangefäß eröffnet einen Raum für transkulturelle Begegnun-
gen, bei denen Alltägliches und Freundschaft zelebriert werden. 
Sie bringt die Zeitlichkeit in die Erfahrung des als Zuhause begrif-
fenen Ortes ein. Die spezifische Praxis der Freundschaft mit dem 
Ort verbindet die Vergänglichkeit, Einzigartigkeit der Erlebnisse, 
Melancholie und das Erhabene mit dem Zuhause als einem Ort, der 
mit Dauern und Zerstörung verbunden ist. Die an einen Freund 
verschenkten Wertgegenstände korrespondieren mit dem Lauf der 
Dinge, bringen aber auch die Exposition des Menschen gegenüber 
dem Unfassbaren, dem an der Schnittstelle zwischen Ost und West 
begegnet worden war, ans Licht.

Warum ist die Universität ein weiterer Ort der Achtsamkeit, 
an dem das Zuhause auf die Welt trifft? Das Nachdenken über das 
Gewicht des Geländes, das zwischen den Polen von Universum des 
Raumes und der Figur von Topos oszilliert, wird entscheidend für die 
Idee und Erfahrung der Universität, damit sie Grund und Schwere 
erlangt. Die Universität soll ein Ort sein, der sich ununterbrochen 
der Welt öffnet und auf das Zuhause lenkt. Indem die Universität 
die Haltung der Verpflichtung verteidigt, greift sie auf die erneuerte 
Idee von Heimat zurück. Und es sei daran erinnert, dass Heimat das 
Bedürfnis, nach den Sternen zu greifen, nicht durchkreuzt; die pla-
netarische Vorstellung ist die Vorstellung von Zuhause. Die Sorge 
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um die Eigenart der Universität – eine echte Autonomie – verursacht, 
dass die Eigenart der Lösungen in irgendeinem „Hier und Jetzt“ das 
wahrhaftig Neue in den Raum des Weltlichen einbringt. Beispiele 
von Universitäten in Regionen mit einer besonderen Spezifik zeigen, 
dass das Gelände der Universität eine bedeutende Rolle spielt, was 
sich in der Pflege des geistigen Erbes niederschlägt.

Es lohnt sich, die Berührungspunkte unter die Lupe zu nehmen, 
um oikologisches Denken aufzudecken. Schließlich darf die Univer-
sität die Achtsamkeit des Lebens dort, wo das Zuhause auf die Welt 
trifft, nicht aus dem Blickfeld verlieren.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: Oikologie, Geisteswissenschaft, Zuhause,  
Ort, Freundschaft, Schlesien
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Kaj dōm sie stykŏ ze światym 
Sztyry eseje ô pozorności żywobyciŏ

S t r e s z c z y n i e

Niywielkŏ rzecz: sztyry ôikologiczne eseje, ze słowym wwiedzyniŏ 
na poczōntku, ô naszym wplōntaniu w „dōmowe–światowe”.

Jeźli by my potraktowali tytuł za pytanie: „Kaj dōm sie stykŏ 
ze światym?”, to ôdpowiydź na nie by była takŏ: „W  pōnktach, co 
wymŏgajōm naszyj pozorności żywobyciŏ”. Pozorność dopōminŏ 
sie utrzimaniŏ dyscypliny i precyzyje, i niy rozchodzi sie ino ô pre-
cyzyjõ w działaniach i ôbserwacyji, ale ô nasze bycie w dōma i świe-
cie, we zmiynnych rytmach zakorzyniyniŏ i wandrowaniŏ. Pozorne 
bycie ryguje nŏs ku placowi i staraniu rozciōngniyntymu we czasie, 
by w kōńcu naprowadzić ku dōmu. Dōm to ôsobliwy (bez)czas, to 
dynamicznie pojynty i ôtwarty plac, co przizwŏlŏ rygować swe prag-
niynie ku tymu, co daleke, niyôbyjmowalne i niypojynte. Bez pra- 
wiynie „dōm”, niy mōmy na myśli swojskij i zawartyj warownie, ale 
dōm zakorzyniōny we idyji kosmosu. Idyjŏ Heimat je sam na miyjscu.

Sztyry pōnkty styku dōmu i  świata ôstŏwajōm znaleziōne 
za sprawōm: (1)  humanistyki, (2)  człowieka, (3)  kamractwa z  pla-
cym i (4) uniwerzytetu. Ôikologiczne eseje zaglōndajōm we sploty, 
nałożynia, ale i nojprawszy brak niyôkryślōnego na granicy dōmu, 
we ôkolicach proga, co symbolicznie niy ino wyświadczŏ ô tym, co 
graniczne we rytuałach, ale wyznaczŏ przestrzyństwo pozorności. 
We tych pōnktach, kaj dōm sie stykŏ ze światym, wydobyte ôstŏwŏ 
nasze wplōntanie we „dōmowe–światowe”.
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Humanistyka – widzianŏ za ôsobliwy pōnkt, co w nim dōm sie 
stykŏ ze światym – ôna by była nacychowanŏ imperatywym pow-
rotu, powtōrzyniym „radszyj coś aniżeli nic” i pytaniym: „Kaj żeś 
je?”, ale tyż afirmacyjōm placu i  docyniyniym samego wrażyniŏ, 
co w  nim prześwituje świat. Bez podōnżanie za idyjōm ôdnow-
iōnego zadōmowiyniŏ ôna niy ignoruje splotu skōńczōnego i  niy- 
skōńczōnego. Wiedzie dialog z  teschnotōm za dōmym bez myśli, 
pisma, doświadczynie, a formułowanŏ niby na progu dōmu, wiōnże 
kōnszt żywobyciŏ z dōmym pōmian. Przi wydobywaniu dōm-świat 
z  twaniŏ i  wandru, znŏjduje w  tym impuls do przemiyniyniŏ, ale 
i wachowaniŏ dōmu. A fakt, iże w dōma je zakotwiczōnŏ gyszichta 
ô lokalności, powoduje, iże ôtwarcie dōmu niy kludzi do niypo- 
wstrzimanego rozmyciŏ i unifikacyje dōmostwa.

Człowiek to ôsobliwy pōnkt, co w nim dōm sie stykŏ ze światym. 
Ôsobliwie, iże mŏwa ô ślōnskim trefie dōmowego i  światowego 
w człowieku, co w nim człowiek snadnie „sie traci”. Rzecz ô talynt-
nym Jorgu ôstŏwŏ zakorzyniōnŏ we idyji ślōnskigo zadōmowiyniŏ, 
a  tyż we ślōnskich ôdmianach niypokoju (Unruhe), dōnżyniŏ (Stre-
ben) i wzniōsłości (Erhabene), co spoziyrŏ w niyskōńczōność. Ślōnski 
dōm ôstŏwŏ ôdsłōniynty jako niyôbyczajnŏ kōnstrukcyjŏ kulturowŏ 
i metafizycznŏ, co w nij człowiek i ćwiczy sobōm powrōt do dōm, 
i przepracowuje upŏdek. Figura Ōmy, co mu tŏwarziszy, kryje wiedzã 
ô ciynżyniu tego, co absolutne, co w ôddalyniu, co niy winno przi-
włŏszczać życiŏ i  włŏdać człowiekym. Jorg August ôpowiedziany 
ôd Ślōnska suży za przeskok do wysłowiyniŏ natury ôd człowieka. 
Darymny futer i  Patrz tam jako sztrychajōm ślōnskõ filozofijõ mini-
mum, a  dorada byciŏ, co splecie światowość ze idyjōm wrażyniŏ 
w ydoby wŏ ôr yginalnõ antropologijõ we przeciyńciu świata  
i dōmu.

Ciynżko zbagatelizować kamractwo z  placym jako pōnk-
tym pozorności, co w  nim dōm sie stykŏ ze światym. Pojedyncze 
porcelanowe nŏczynie prziwiyziōne z  rajzy do Japōnije ôtwiyrŏ 
przestrzyństwo dlŏ transkulturow ych trefōw, co celebrujōm  



Streszczynie

dziynność i  kamractwo. Wkludzŏ czasowość w  doświadczynie 
dōmu-placu. Ôsobliwŏ praktyka kamractwa z placym wiōnże prze- 
mijanie, wyjōntkowość doznań, mankulijõ i wzniōsłość z dōmym 
jako placym spoufalōnym z  trwaniym i  zniszczyniym. Precjoza  
darowane kamratowi korespōndujōm z biegym rzeczy, ale i ôdsłō- 
niajōm ekspozycyjõ człowieka na to, co niypojynte, a co było natre-
fiōne we przeciyńciu Wschodu ze Zachodym.

Czymu uniwerzytet je dalszy pōnkt pozorności, co w nim dōm 
sie stykŏ ze światym? Myślynie ô wŏdze terynu, rozpiynte miyn-
dzy biegunami universum przestrzyństwa a figurōm topos, stŏwŏ sie 
kluczowe dlŏ idyje i doświadczyniŏ uniwerzytetu, by zyskoł grōnt 
i ciynżynie. Uniwerzytet to mŏ być plac, co niyprzestannie ôtwiyrŏ 
na świat i  naprowadzŏ ku dōmu. Brōniyniym postawy zôbowiōn-
zaniŏ uniwerzytet wrŏcŏ do ôdnowiōnyj idyje Heimat. A  dobrze 
pamiyntać, iże Heimat niy niszczy pragniyniŏ siōnganiŏ gwiŏzd; 
planetarnŏ fantazyjŏ to je fantazyjŏ dōmowŏ. Staranie ô ôsob- 
ność ôd uniwerzytetu  – prawõ autōnōmijõ  – powoduje, iże  
ôsobność rozwiōnzań w jakimś „sam i terŏz” wnosi autyntycznie 
nowe do światowego przestrzyństwa. Przikłady uniwerzytetōw 
w  regiōnach ô klarownyj specyfice pokazujōm wielkõ robotã  
terynu we uniwerzytecie, co sie przekłŏdŏ na kulty wowanie 
duchowyj erbizny.

Dobrze zajzdrzeć w te pōnkty styku, coby ôdsłōnić ôikologiczne 
myślynie. Dyć uniwerzytet niy może tracić z  pola uwŏżań pozor-
ności żywobyciŏ, ôdnŏjdowanyj tam, kaj dōm sie stykŏ ze światym.

S ł o w a  k l u c z o w e: ôikologijŏ, humanistyka, dōm, plac, kam-
ractwo, Ślōnsk
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