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William Wharton p::.eudon1m l1terad 1 prawd1iwe nazwisko 
autora nie Jest zn<me W1ildomo w pol 11 dz1 · Ameryki mieszka 
.~ rodz1'1ą we Francji i uwaz 1v prtPde ws1ystkim 1a malarza 
Autur szesc1u POV'!l!-"ŚCI przez dluq e lat krąl<}Cyrh w nlrlS7Y 

1 op se wśrorJ je90 p11y1ilc1ól Wvd.i111 d1uk1ern w Am„rvr. 
w roku 1979 p1e1wsze1111 ''1 z<11y1t1•owan,_.1Blfdy1f>r 1>1rA 
pr1ynioslo mu ro1L1łos m i,:dzv nnrodowy W Polsce oproc z 
Ptc1sk.a u azały się dw.i utV'.OIY Whartona Tato 1 W ts1ę.ty 
cową 1asną noc P i rem1er ad<iptaLJI ::,ceni~llH:!J Ptasli.c ~\ 
r 1 _1sf111 Adaf'1a S Of ndb h c;it;> w Stdrym T a trze w K1 af v\I\ 1 
v roku 1 ggg 

T tL:lowv l>ohatu µ w1 '>C • Whc\rt1.lllcl zr iwa zev11r1.,:t1111e l/\·1ęz11 
01oc1 n •m Jest u I •1dl1..<] em y1uJe cło Wf wr ątri' Pof ac.ha 
pluk . o uznal, ze scJ or Sll.ir het111e1sz~ r1iz społeczno-;ć l11d1ka 
Ut 1 k w ich św1c11 obse1wu1 Je 1 ntlślauuj tu prayrne spełnii.; 
-.wą potrzebę rrnlo::,ci rrnło "' c1bsolutm.:1 
Al pr IYJilC1el Ptas 1 1 r:lllPC1ństwa na z u r zuc d '>1ę w I/\ 11 

zyc1a popiera wqo L 111aln • prnw, w1 rz w c1ta aure 1 
Póżf"1 :1 pdnak pod wpfywL•m ,11Jo1en1 ych dosw1adcze11 poulę 
bid !>I 1ego wr<11liwosC: 1 iln o~w1<Jdomość 01<a1t 1• ~li;? 
LZłow1i>k em zagub1011vm sdr'1otnyrn . 
Plds1ck nri -~ utek pr l lyĆ w wojsku t1 <1f IJ do s1p1tal<1 DW' I Hel· 

t1vcznego. Posta111w1d ud.iw,H~ ptaka przyjąc postaV\, k101n 
oddz1Pł1 go od lud11 od r.1• 1p1cnia r:>cl zlil Nw r ająr go1nv..1·yo 
pomysłu mi życie wyb iera trwa111e. kontemplaCJę. b1t:!rnosc 
Obydwai 1 Ptasiek. 1 tak n1epodołwy do 1'1ego bunlowrnk 
ronnb1aka Al uw1kła111 ą w alisurcł chor DO spoi •t 11•11stwil 
Społec1cristwa. w którym ZiliHakło m1e1sca dla JPdnostel · wra1i1 
wycłl 1 111ezwyklych 
H1::,tor1a . ktorą opowiada Wharton ie I skompł1kow;ina wk 1ak 
skomplikowane są ludzkie losy r drogi przeznaczenia ktore n1m1 
kieruje Mówi się w tej historii o p1agn1eniu wolności, o dąl.enru 
do prawdy 1 o poszukiwaniu szczęscia . Mówi s i ę w niej 
o trudach poznania, mow1 się o człowieku kocha i ącym i o jego 
usiłowaniu, by się w m1lośc1 roztop i ć. Mó 1 się wreslc1e o tym, 
o czym trudno powiedzieć cokolwiek O spotkaniu dwóch 
b liskich sobie ludzi. 
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Wdzieram się w środek samotności. tam gdzie poznanie 
koniec wiedzy, fa lowanie prądu powietrza, ruch w stronę 
konieczności. 

Myślę 1ak urzeczywistnić to, co wiem. ale czego nie umiem 
uc/1wyc1t:. $ciąga mnie w dól Z1em1a tkwi we mnie na dobre, w 
moich kosc1ach krązy pyl. 

W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co wazne. sta1e się 
trywialne. tak 1ak cale zyete wydaje się niCLym wobec śm1erc1 
Myślenie zabija pozname - nie tyle zabija, co wy1ali1w1a. 
destylu;e pozname w wiedzę . Myśleme. proces przetwarzama 
myślema w wiedzę. 

Kiedy fruwałem pierwszy raz, poczulem zyc1e Nic mme nie 
uciskało od spodu. lyłem w pelnt powietrza. wszędne wokół 
powietrze, ani 1edne1 banery łamiąr.e1 pow1etune przestrzeme. 
Wszystko warto oddać za to, bv mależc się w powietrzu i byl' 
zywym 

Kiedy się choc przez chwilę było ptakiem. mowa zaczyna byc 
czymś równie groteskowym 1ak chrząkame 

S nię i śpiewam Nie pamiętam. zebym kiedykolwiek śpiewa/ 1ak.o 
eh/opiec. za to być ptakiem i śp1ewac me da1e się porównać 
z niczym, co dotychczas znalem Zupelnie inaczet to sobie 
wyobraża/em Wyda1ę glos kanarka try/ującego, ale słyszę sio wa 
angielskie, a sio wa te układają się w coś blisl11ego poezji Słyszę 
się zarazem 1ako p taka 1 1ako chłopca wymawiającego stawa. 
Wyśpiewuję dawne myśli o fruwamu połączone z tym, co czu1ę 
jako ptak 
Jedna z m01ch p ierwszych pieśni brzmi tak Nie ma ani krzty 
lęku. gdy fruwasz swobodme Jedyme smak powietrza i dotyk 
mcośc1 . Widzę ziemię pode mną 1est w odwrotną stronę niż 
niebo, kiedy się na me patrzy z ziemi Wszystko 1est poza lub 
bardzo daleko. a igraszki ciązenia stają się jak piasek 
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Dlatego w gruncie rzeczy jest tylko jedno dązenie, mianow1c1e 
dązeme do swej wlasne1 istoty 

(C G. Jung VII Sermones ad Mortuos) 

Ptaśka - jak każdą mądrą ksiązkEi: - można czytać na kil 
ka rozmaitych sposobów. Dla Jednych będzie to opowieść 
o wojnie. o ekstremalnym dośw1adczen1u. Jakiemu moze być 
poddana ludzka egzystenqa. Mozna tez potraktować tę opo
wieść iako kole1ne wcielenie stPreotypu dwudziestowiecznej 
kultury amerykańskieJ - stereotypu męskiej przy1ałn1 duzego 
i silnego, często ograniczonego. poczciwca z małym, cherla
wym, na ogół sprytnym osobnikiem o niekonwencjonalne1 
wrazl1wośc1 . 

Na1l>ardzie1 kuszące jest jednuk odczytanie Ptaśka w zupełnie 
inny sposób . Nie iako opowieści o przy1ain1 dwóch bardzo 
odmiennych, chłopcow. lec1 1ako historię dorastania jedne -
g o człowieka. kogoś będącego zarówno Ptaśkiem 1 Alem Byłby 
lo zatem dialog wewnętrzny 1ednu1 osobowości. w której sfera 
duchowa i cielesna ulegly dt1leko idącemu rozszczepieniu . 
Byłaby to h1st0t1a dorustanid rozumianego po 1ungowsku inko 
samopo1nanie A więc nie ma Ala 1 Ptaśka Jako dwóch 
odrębnych bohaterów pow1esc1 jest tylko dialog pomiędzy 

duszą 1 ciałem. 
Oto Pta:;1ek . czysta duchowość Jego fascynacia ptakum1 pełni 
funkCJę podwó1ne1 metafory Po p1erws1e, sygnali.wie wiurę w 
moc sprc wczą ludzk1e1 wyobra7ni siłę kreacyjną dur.ha 
pozwala1ącą człow1ekow1 na dowolne rozszerzanie swo1e1 oso 
bowości 1 na stawanie się tym, czym się nie jest (i z pozoru być 
nie mozna) na przykład ptak iem Ale stawanie się ptakiem to 
nie tylko gra wyobraźni. to takze symbol Symbol oderwania Sli,! 

od mm11 od materii ku wyzs1ym formom bytowania . Wstydzę 
się ze mam ciało. powiadał wslakze filozof Plotyn . Chcieć lJyć 
ptakiem, to dązyć do bytu czysto duchowego do bezcie
lesności . 

Lecz oto Al, czysta cielesność . Konwencjonc.1łne zainteresowa
nia młodego chłopca DziewC7yny. drobne rozróby . Zap;isy 1 rzut 
dyskiem. sporty wyrnb1ającc silę 1 pozwala1ące własną siłę 

potwierdzić. Jedyną ekstrawaganqą 1est związek z dz1wak1em 
Ptaśkiem . 

O wo1n1e Ptasiek opowiada w ks1ąz e niuchętrne Była dlań ort 
początku r.1ymś obcym, nien.iwistnym. Zanim sit; zaczęła JUL 
w1ed,:1nl. ze zniszczy jego świat I ar- tez się stało Ale przy 
darzyło się i eszcze co~. To właśnie w czasie woiny. w chwili 
ostatecznego z<1gro1en1<1 Pt11s1ek nC1chwilę1am 1er11ł się w ptaka 
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Szukał ratunku w po wietrz u 1 ratunek odnalazł. Ale ceną zn 
to był iego późniejszy status dziwnego eksponmu w wo1sko 
wym szpitalu psychiatrycznym. 
Wo1enna opowieść Ala Jf:St szczeuołowa 1 naturalistyczna 
Mnóstwo w nieJ krwi, odchodów. rozszarpanyct1 wnętrzności 
odmwanych kończyn Al, dla którego woina miała być osta 
tecznym sprawdzianem siły 1 męskości, sm1ertelnie się boi 
Al. który w1erzyl w spełnienie popr1ez c1alo obserw.i1e totalrH.J 
destrukcję ciała. Tak jak Ptasiek s1ukal rntunku w pow1etr?U . Al 
szuka go na z1em1 Ale z1em1<1 to nie tylko bezp1eune 1asf inie. 
doły okopy To takze m1n-y', niosące ldqładę . Z1em1c1 okazuje s1~ 
puł..ipką Al. podobnie 1ak Ptt1s1ck ocale1e z wo iny i'lle iego sw1ili 
róV'm1ez przestan ie 1s~nieć Alowi przez r10mon1 wydaje s ę 
bodaj ze gdyby był Ptaśkiem czystą duszą ten św1ci. dolby 
si"! zbudować od nowa . 
Czy jest zatem tak. ze z owego dialogu duszv 1 c1riła zwycięsko 
wychodzi dusza? I tak. 1 n11. N11~ gdyz 1 dusza 1 c-•c..lo pozosta 
w1onc samym sobie. okarn1ą się bezradne Wyobraźni.i wl>rPIA 
nadzieiom Ala, wcale nie jeSI bezpieczna, za 1e1 l11umf nad 
cielesnością przychod1i płacić c1low1ekowi ogromnq cenę 
W µrzec1wieristw1e do ciała dus1a w 1 P, potrafi rozpozna:: 
włnsne ograniczenia. Dusza zna równiez c1alo, do którego 
µrzynalezy. choć sama pozostaw przez nie nierozpozna11c1 
I dlatego właśnie dusza zrozumie. ZP be1 ciała JPSI 111epełna 1 

nieszczęśliwa . Ptasiek powie Alowi ze muszą w!; r> ó I n •J 

WYJŚĆ ze szpitala 1 na nowo nauc7yć Slfi 1yc Zdruzgotana dusza 1 
pokwreszowane ciało w poswk1wnn1u nowej l'armon11 . I tóre1 
zapewne nie ma. lecz. której parafrazu1ąc ostatnie słowa 
pow1eśc1 - szukać warto . 
Bo ta . stworzona przez Whartona. pozorna pochwala wolności 1 
wyobraźni. okazuje się 1ednak czymś zupełnie innym. Okazuje 
się przede wszystkim pochwalą do1rzałośc1. rozumu. który 
pozwala człowiekowi mierzyć się z zyc1em z pełną św1ado
mosc1ą własnych ograniczeń . I ze św1adomośc1ą. ze konieczne 
jest choć moze być bezskuteczne - ich przekraczanie. 
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