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staje się bardzo wyraźna. Czyż jednak z pojęcia drogi wynika, że nie można 
wytyczyć dróg lepszych? Jest to niemożliwe jedynie w horyzoncie myślenia 
religijnego, przy założeniu, że autorem mapy drogowej jest byt absolutny. 

Nie wszystkie wszak bezdroża i nie wszystkie pozbawione dróg obszary 
naszego życia można przypisać Boskiej woli. Jeśli oddzielimy metaforykę 
drogi od kontekstu religijnego, okaże się, że zastane drogi nie zawsze są lepsze 
od tych, które można wytyczyć. Niemożliwe w dawnych czasach przekucie tu-
nelu przez górskie zbocze skraca dziś czas podróży, przekopanie kanału między 
morzami pozwala uniknąć długotrwałego opływania kontynentu. Skoro w na-
szym świecie nie wszystkie drogi są już zastane, to do zadań człowieka należy 
nie tylko trzymanie się drogi, ale także szukanie nowych dróg i wytyczanie 
szlaków. W tym kontekście metaforyka biblijna ulega wyczerpaniu. Nie moż-
na bowiem wytyczyć nowego traktu, nie zbaczając ze starego. Istnienie drogi 
świadczy o tym, że prowadzi ona – lub prowadziła w przeszłości – do jakiegoś 
celu. Bezdroże nie dowodzi jednak, że przemierzając je, nigdzie nie dotrzemy. 
W nowoczesnej topografi i ocalenie i zguba zostają oderwane od drogi i bezdro-
ża. Te dwie pary nie są do siebie wzajemnie raz na zawsze przypisane. 

HEROSI I ŻEGLARZE

Długie rodzenie się świata nowoczesnego obejmowało również nowe 
szkicowanie map i wytyczanie nowych szlaków. A to nie jest możliwe bez 
błądzenia. Zapewne najdobitniej wyrażają to przekonanie opowieści o podej-
mowanych u początków nowoczesności szaleńczych wyprawach morskich3. 
Wprawdzie wiele z nich zakończyło się klęską, ale niektórym żeglarzom udało 
się dotrzeć do celu – i o nich historia pamięta. Fraza „dotrzeć do celu” jest tu 
myląca, i to w sposób znaczący, gdyż ukazuje, jak zmienia się paradygmat 
drogi. Przecież cele Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana czy Vasco 
da Gamy były, z perspektywy ówczesnego świata, widmowe i nierealne. Były 
raczej mglistym przeczuciem celu i próbą znalezienia drogi. Nie istniał zatem 
cel ściśle określony (jakim w lądowej podróży mogło być odległe, ale znane 
z relacji innych podróżników miasto), nie istniała też droga, jedynie otwarte, 
bezkresne morze oraz wskazujące kierunki świata gwiazdy. Odkrycia geogra-
fi czne – abstrahując od politycznego i etycznego wymiaru ich konsekwencji – 
okazały się możliwe dzięki zejściu z drogi, dzięki zgodzie na błądzenie.

3  O tej epoce i jej wpływie na przemianę europejskiego myślenia fascynująco pisze Peter Slo-
terdijk (zob. P. S l o t e r d i j k, Kryształowy pałac. O fi lozofi czną teorię globalizacji, tłum. B. Cym-
browski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011; por. zwł. cz. 1, rozdz. 7. i 13, s. 52-61, 
98-101). 
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U źródeł nowoczesności znajdujemy również Kartezjusza, który drogą 
swego myślenia czyni wątpienie4. Schodzenie z wyznaczonych ścieżek staje się 
zatem zasadą nowej fi lozofi i – i dzieła Miguela de Cervantesa, którego bohater 
Don Kichot będzie dla wielu symbolem nowych czasów5. Błędny rycerz – już 
samo to określenie wiąże hidalga z Manczy z błądzeniem – poruszony swoimi 
lekturami, postanawia porzucić świat, w którym żyje, i na bezdrożach stać się 
prawodawcą własnego świata. Postać Don Kichota nawiązuje do wcześniejszej 
tradycji błędnych rycerzy i choć bohater powieści Cervantesa jest dosłownie 
„rycerzem wędrownym” (hiszp. caballero andante), to jego literaccy antenaci – 
których gest powtarza, powodowany lekturami – stanowią liczne towarzystwo 
knights errant. Fenomen Don Kichota polega na powtórzeniu idei błędnego 
rycerstwa w czasach, kiedy już stanowi ona jedynie powód do drwin: szlachcic 
z Manczy schodzi z utartych szlaków swej epoki i w tym sensie jego droga, 
choćby nawet nie opuszczał swego domu, jest błędna w oczach świata. W tytule 
powieści Cervantesa (Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy) odnotowana 
została – co jedni odczytują dosłownie, a inni jako sformułowanie ironiczne – 
przemyślność głównego bohatera, która w przedziwny sposób wiąże się z jego 
błądzeniem oraz obłędem. Dopiero napięcie między przemyślnością a błądze-
niem pozwala zrozumieć najgłębszy sens postaci Don Kichota. 

I Kartezjusz, i Don Kichot mogą jednak zostać uznani za pozornych błą-
dzących. Pierwszy z nich dąży wszak do pewności, a wątpienie jest być może 
tylko retorycznym wybiegiem tego, który nie ma żadnych wątpliwości (stąd 
podkreślenie metodyczności tej formy sceptycyzmu); drugi natomiast jest 
przekonany, że jego samotna podróż pod prąd światowego nurtu jest drogą 
słuszną, podczas gdy to świat błądzi, a zatem on nie błądzi, lecz konsekwentnie 
realizuje swój cel. Być może wielcy błądzący muszą żywić przekonanie, że 
błądzą nie oni, lecz wszyscy wokół – i może tylko to przekonanie pozostaje na 
pustkowiach i bezdrożach. Istotne znaczenie ma jednak, jak sądzę, gotowość do 
zejścia z drogi, do ruszenia pod prąd, czyli właśnie do błądzenia. Nie stanowi 
ono zatem celu samego w sobie, lecz środek – drogę – do celu. Schodzący ze 
szlaków jest bowiem postrzegany jako błądzący przez wszystkich wokoło. Tu 
być może ujawnia się ciekawy rys błądzenia i zarazem myślenia: myślący godzi 
się na to, że zostanie uznany za błądzącego. Jego status jest przejściowy, trwa 
w zawieszeniu: błądzący zostanie przywrócony światu, jeśli osiągnie cel i udo-
wodni, że to świat się mylił, a nie on. Może to jednak nastąpić dopiero u kresu 
drogi, którą sam wytycza. A jego rehabilitacja może nigdy nie nadejść.    

4  Zob. R. D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania 
prawdy w naukach, tłum. T. Żeleński-Boy, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2002; t e n ż e, Medy-
tacje o pierwszej fi lozofi i, tłum. M. Ajdukiewiczowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.

5  Zob. M. d e  C e r v a n t e s, Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy, tłum. i oprac. 
W. Charchalis, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2014.
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