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WSTĘP 
Punktem wyjścia do podjęcia rozważań nad książką Mag-

daleny Parys zatytułowanej „Tunel” jest przekonanie, że „bycie” 
to zawsze bycie-w-świecie. Pytanie, które należy w tym miejscu 
postawić dotyczy określenia jaki jest dokładnie sens pojęcia 
„świat” zawartego w formule „bycie-w-świecie”1. Gdzie zatem 
powinniśmy się skierować, aby odnaleźć „świat”? Odpowiedź 
Martina Heideggera jest w tym kontekście bardzo interesująca. 
Autor „Bycia i czasu” uważa bowiem, że poszukując znaczenia 
świata, powinniśmy zwrócić się właśnie ku rzeczom, które znajdu-
jemy w swoim otoczeniu — „to właśnie wraz z napotykanym 
wewnątrz świata bytem ukazuje się coś takiego jak świat”2. Za-
sadniczą kwestią jest tu zorientowanie jednak nie na to, jakie byty 
nam się ukazują, lecz w jaki sposób to czynią. Jeszcze jedna waż-
na kwestia, o której pisze niemiecki filozof dotyczy stwierdzenia, 
że rzecz zawsze znajduje się w związku z innymi rzeczami. Nigdy 
nie jest odosobniona ani wyizolowana. Autor „Podstawowych 
problemów fenomenologii” podkreśla, że „prymarnie dana jest nie 
sama rzecz, ale związek rzeczy”3. Ten związek bynajmniej nie jest 
„dowolnym, bezładnym spiętrzeniemrzeczy”4, lecz stanowi ich 
określony układ. Wzajemne związki są możliwe poprzez doświad-
czenie. Christopher Peackoe’a stwierdził, że zdarzenia i procesy 
składające się na doświadczenie mają wewnętrzną budowę”5. Pro-
blematyka „jedności i wielości” zasygnalizowana w tytule artyku-
łu zdaje się fundamentalną nie tylko dla myślenia orficko-
pitagorejskiego czy ogólnie greckiego. Wydaje się, że można ją 
uznać za jedno z zasadniczych zagadnień ludzkiego poznania, 
zarówno w filozofii, naukach fizykalno-przyrodniczych, naukach 
społecznych, czy naukach o kulturze i literaturze. Ta zasada 

                                                      
1 M. Heidegger: Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa 2005, s. 176. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 177. 
5 Ch. Peacocke: A study of concepts. Cambridge 1992, s. 183. 
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poznania organizuje również powieść „Tunel” Magdaleny Parys. 
Tunel jest przejściem, w sensie dosłownym i metaforycznym6, 
przejściem od jedności do wielości, przejściem z jednej przestrze-
ni do drugiej, i co najważniejsze przejściem od substancji do bytu. 
Pojęcie to jest źródłem zagadek i skrywa fundamentalną tajemnicę 
dotyczącą związku bohaterów i świata. Akcja utworu rozpoczyna 
się w 2000 roku. W tajemniczych okolicznościach ginie Klaus, 
który dwadzieścia lat wcześniej pracował przy budowie tytułowe-
go tunelu. W kolejnym rozdziale przenosimy się do lat osiemdzie-
siątych XX wieku. Pewnego dnia kilkoro bohaterów postanawia 
wykopać tunel pod znienawidzonym murem, który dzieli miasto, 
rodziny, przyjaciół, oddziela od życia wolnego, od ideologii ko-
munistycznej i reżimów. Tunel, który z jednej strony ma wszyst-
kich połączyć, zarazem dzieli i ukazuje wielość charakterów, mo-
tywacji, każdy jest w istocie kimś innym, niż wydaje się pozosta-
łym. Różnica uruchamia mechanizm dyferencjacji pojęcia „Tego 
Samego” poprzez infekowanie tym, co Inne, rozprzestrzeniając się 
na całość bytów zarówno w aspekcie ontycznym, teoriopoznaw-

                                                      
6 Używam sformułowania „metaforyczny” ponieważ zgodnie z koncepcją 
Arystotelesa każda metafora ujawnia „intuicyjną percepcję podobieństwa w 
różnorodności”. Według Kanta, używanie języka metaforycznego jest jedynym 
sposobem, w jaki może przejawiać się umysł spekulatywny, czyli czynność 
myślenia. Metafora wyposaża myśl abstrakcyjną, czyli pozbawioną danych na-
ocznych, w intuicje pochodzące ze świata zjawisk, których funkcją jest „zapew-
nienie realności naszym pojęciom”, a więc tym samym jakby niweczy ona owo 
wycofanie ze świata zjawisk, które są wstępnym warunkiem aktywności umy-
słowej. Metafora dokonuje „przeniesienia” — metapherein — prawdziwego i 
zdawałoby się niemożliwego metabasis eis allogenos, przejścia od jednego stanu 
egzystencjalnego, jakim jest myślenie, do innego. Czynności umysłowe, dla 
których język jest jedyną formą przejawiania się, sięgają po metaforę do dziedzin 
różnych zmysłów, a jej siła przekonująca zależy od wewnętrznego pokrewień-
stwa między danymi umysłu a danymi zmysłowymi. Tak więc, od początku 
filozofii myślenie rozważano w kategoriach widzenia, a ponieważ myślenie jest 
najbardziej fundamentalną i najbardziej radykalną czynnością spośród aktywno-
ści umysłu, toteż widzenie „stawało się modelem wszelkiej percepcji i miarą 
innych zmysłów”. O czym będę pisać w dalszej części artykułu. Zob. H. Arendt: 
Świadectwa. Filozofia i metafora. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. „Teksty: teoria 
literatury, krytyka, interpretacja” 1979, nr 5 (47), s. 167-187. 
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czym czy aksjologicznym. Wnikając w szczeliny bytów różnica 
rozrywa jedność. W „Ideach czystej fenomenologii fenomenolo-
gicznej filozofii” czytamy, ,,że każda źródłowo prezentująca się 
naoczność jest źródłem prawomocności poznania, że wszystko, co 
się nam w intuicji źródłowo (w cielesnej rzeczywistości) przed-
stawia, należy po prostu przyjąć”7. Zatem, całkowicie zgodnie 
z intencją Husserla możemy powiedzieć, że źródłowa naoczność 
jest fundamentem poznania. Z jednej strony TUNEL obejmuje 
różnorodność przejawów bytu, sięgając w tajemniczy sposób ku 
całej możliwej wielości rzeczy. Z drugiej strony, zdaje się wska-
zywać na źródło owej rozmaitości, przedstawiając wielość jako 
realizację jedności wyrażonej przez pojęciowe uniwersum, a jed-
ność jako rację istnienia wielości. Ów ruch myśli był owocem 
pragnień i szczegółowych odkryć autorki.  

 

ARCHITEKTONICZNA TREŚĆ DOŚWIADCZANIA JEDNOŚCI 
Ważną cechą treści doświadczeń nawet najprostszych per-

cepcji jest ich złożony charakter. Podmiot, który doświadcza, 
przeżywa skomplikowaną relację pomiędzy sobą a otoczeniem: 
„Mój świat został tam, po drugiej stronie muru. Z radia płynęła 
cicho muzyka przerywana co jakiś czas przemówieniem Brandta 
i płaczem babki. Głos z radia mówił o tym, co intuicyjnie przeczu-
wałem, kiedy kłócili się rodzice i kiedy moja stara wschodniober-
lińska klasa dzieliła się na dwa obozy. Tych, którzy się boją, ale 

                                                      
7 Jacques Derrida stwierdził, że: „...fenomenologia, jak się wydaje, jest wstrząsa-
na jeżeli nie wręcz kwestionowana od wewnątrz przez własne opisy ruchu cza-
sowienia i konstytuowania intersubiektywności”. Derrida buduje wnioski 
w oparciu o te same przesłanki co Husserl, a źródła różnicy należy upatrywać 
w tym, iż francuski filozof odrzuca podporządkowanie dyskursu celowi. Wysiłki 
Derridy skupiają się na ujawnieniu tego, co poprzedza refleksję logiczną, co 
umożliwia sam proces znaczenia. Ta „supertranscendentalna” podstawa, zyskują-
ca miano różni (differance), wyrasta w wielu punktach tekstu Derridy. Co więcej 
poprzez Derridę ujawnia się w tekście Husserla, fenomenologia odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu się koncepcji dekonstrukcji. Zob. J. Derrida: Głos i feno-
men. Przeł. B. Banasiak. Warszawa 1997. 
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wierzą, że jakoś tam będzie, i tych, którzy jutro albo pojutrze 
uciekną tam. TAM, czyli, tu, gdzie siedziałem teraz ja”8. Mamy do 
czynienia z dwoma biegunami intencjonalnej relacji podmiot – 
przedmiot, które zostają umieszczone w dziedzinie immanencji, 
tworząc korelację przeżyć i ich odpowiedników; w terminologii 
Husserla, noez i noematów. Noemat wyznacza u bohatera inten-
cjonalny przedmiot aktu: „Gdzieś po drugiej stronie mającego 
pojawić się muru. Czułem w powietrzu paraliżujący prąd, o któ-
rym mówił Brant: «Jaki strach pozwolił narosnąć temu prądowi? 
Odpowiedź na to pytanie brzmi: Sowieci planują atak na nasz 
kraj, z powagi tego zagrożenia zdają sobie sprawę jedynie nielicz-
ni. Ludzie w sektorze boją się, że ludzie zza żelaznej kurtyny zosta-
ną zacementowani. Ci ludzie boją się zamknięcia w gigantycznym 
więzieniu»”9. Analiza noematyczna to eksplikacja, rozwijanie, 
uwyraźnianie i wyjaśnianie tego, co w świadomości domniemy-
wane, co jest jej sensem przedmiotowym, jak podkreśla bohater: 
„Miałem trzynaście lat i z niepokojem czekałem na budowę gigan-
tycznego więzienia. Nie wiedziałem, że w RFN-ie zaczyna się kam-
pania wyborcza. Nic nie wiedziałem oprócz tego, że już wszystko 
będzie inaczej. Może lepiej? Ale teraz było tylko źle”10. Mamy do 
czynieniau bohatera z intencjonalną strukturą świadomości. 
Obiekt jawi się bohaterowi zewnętrznie i niezależnie od jego 
świadomości. Realność świata jako całości i pojedynczo wziętej 
rzeczy nabiera charakteru intencjonalnego. Husserl podkreśla, że 
noemat spostrzeżenia ma charakter wskazujący, a nie wyłącznie 
opisowy11. Bohater patrzy na mur z pewnego punktu widzenia, 
niektóre jego części są dla niego niewidoczne. Niemiecki filozof 
taki stan rzeczy określa jako horyzont wewnętrzny rzeczy12: „Po 

                                                      
8 M. Parys: Tunel…, s. 115. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, s. 116. 
11 E. Husserl: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga 
druga. Przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1975, s. 109. 
12 Ibidem, s. 110. 
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jednej stronie defilada dla uczczenia dwudziestej rocznicy zbudo-
wania muru berlińskiego, a pod defiladą tunel i ucieczka”13. Mur 
i tunel są ze sobą ściśle powiązane. Przed bohaterem jawią się dwa 
horyzonty, horyzont muru a później dochodzi do tego horyzont 
tunelu. Uwzględniwszy typy horyzontów i zależności między nimi 
widzimy rolę noematu spostrzeżenia. Pozwala on uformować 
oczekiwania odnośnie do tego, jakie własności i części przedmiotu 
bohater zobaczy w dalszym biegu spostrzegania, dzięki niemu, to, 
co domniemywane dla bohatera, okaże się czymś więcej, niż to, co 
w danym momencie ukazuje się tylko przed jego oczami. Bohater 
widząc dwa horyzonty jest świadomy rodzącej się różnicy. 
Z przedstawionej interpretacji noematu wynika, że ma on zarazem 
charakter semantyczny i pragmatyczny – łączy treściowy i czyn-
nościowy aspekt doświadczenia – wskazuje własności przedmiotu 
oraz wyznacza ciągi spostrzeżeń swego przedmiotu, które z dane-
go punktu wyjścia będą rozgrywały się w myśl pewnej reguły. 

 
CHÔRA, CZYLI MIEJSCE RODZĄCEJ SIĘ RÓŻNICY 

Na temat pojęcia Chôra, oprócz Derridy14, wypowiadali 
się również w swoich pracach Jeffrey Kipnis, Ann Bergren czy 
Maria Theodorou. Kipnis w swoich badaniach podkreślał, że 
w koncepcji Chôra mamy do czynienia z zabiegami, które są nie-
uchronnie natchnione anachroniami, analogiami i zbiegami oko-
liczności15. Tak jak opisuje to narrator w Tunelu: „Rozejrzał się 

                                                      
13 M. Parys: Tunel…, s. 165. 
14 W roku 1985 doszło do spotkania Derridy z Peterem Eisenmanem i z Bernar-
dem Tschumim w trakcie projektowania paryskiego Parc de la Villette, których 
podsumowaniem stały się: książka Chora L Works (efekt współpracy Derridy 
i Eisenmana) i artykuł Point de folie – Maintenantl’ architecture (wynik współ-
pracy Derrida–Tschumi). Podczas pierwszej z wymienionych prób kooperacji 
filozofa z architektami Derrida zaproponował, aby punktem wyjścia wzajemnej 
wymiany poglądów uczynić koncepcję „Chôra”, zaczerpniętą z Platońskiego 
Timaiosa.  
15 Bergren, znawczyni antycznej literatury greckiej koncepcję źródeł nieuchron-
nych niedoskonałości i zaburzeń związanych z Chôra, a przenoszących się na 
architekturę, opisała, wykorzystując przy tym narzędzia właściwe analizom 
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dookoła, nie dowierzając, że dziesięć lat po zjednoczeniu są jesz-
cze w Niemczech takie miejsca. Niepewnie schodził po walących 
się schodkach. Nieoświetlonei długie przejście podziemne okazało 
się jedynym wyjściem z peronu. Miarowe kroki odbijały się głu-
chym echem od ścian. Mimowolnie obejrzał się za siebie. Po dzie-
sięciu sekundach dotarł do stromych schodków i wyszedł wprost 
na jezdnię. Nie spodziewał się tętniącego życiem miasta, jednak, to 
co zobaczył, zaskoczyło go nie mniej niż peron. Zdewastowany 
przystanek, waląca się ławka i ponury las. Tu kończył się świat”16. 
Maria Theodorou, analizując teksty Homera dodaje, że Chôrę 
należy rozpatrywać właśnie w perspektywie przestrzeni: „Wszyst-
ko to razem wydało się jej nieraz abstrakcyjne, niedorzeczne. Oto 
przekracza granicę Berlina na Friedrichstrasse. (…) Roman, który 
mieszka po zachodniej stronie, też może przekraczać granicę, 
a ludzie, których widziała dosłownie przed chwilą po wschodniej 
stronie, już nie mogą? Czy to wtedy dotarło do niej, że miasto, 
w którym mówi się tym samym powietrzem, jest przekrojone jak 
ciasto na pół? Dwie połówki osadzone w dwóch różnych światach. 
Wiedzieć a zrozumieć – pomiędzy tym jest przepaść”17.Chôra 
wskazuje na pewne dyslokacje, które doświadcza bohaterka: „Ca-
ły rok jeździła, nie wzbudzając niczyich podejrzeń. Nawet ją to 
zastanawiało. Nikt jej w tym czasie nie niepokoił, nie zadawał 
pytań. Cisza przed burzą. Im częściej jeździła tym bardziej się 
bała. Zimą w kożuchu, latem pomimo upału w grubym swetrze”18. 
Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – iterację. Prze-
ciwstawienie się powtórzeniom możliwe było poprzez refleksję 
nad samym powtórzeniem i przedsiębranie strategii umożliwiają-

                                                                                                            
genderowym. Różne formy wykluczania kobiet – zdaniem tej badaczki – stały się 
ogólnym wzorcem dla tłumienia, przemilczania czy umiejscawiania, które jednak 
nigdy nie mogą osiągnąć swej pełni. 
16 M. Parys: Tunel..., s. 21.  

17 Ibidem, s. 76. 
18 Ibidem, s. 78. 
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cych rozrywanie powtórzeń. Co potwierdza dialog Magdaleny 
z Romanem: 

 
„- Coś ci zrobili? – spytał już w środku, oglądając ją za-
troskany ze wszystkich stron.  
Opowiedziała mu w kilku zdaniach, co się stało, oparta 
o drzwi, zbuntowana, wściekła. 
- Mam już nie wracać, tylko zostać tutaj – zakończyła, 
wargi jej drżały. 
- Niemożliwe – powiedział tylko. 
- Co niemożliwe? – chlipała już na całego. 
- Żeś wyszła z tego cało! – Przełknął głośno ślinę. 
Wreszcie obszedł ją naokoło, wydawało jej się nawet, że 
za chwilę uniesie ją do góry i zatańczy.  
- Co ty robisz?! – krzyknęła, gdy ujął ją w pasie. 
Patrzył na nią nieprzytomnie, ale po chwili odsunął się 
i zakrył twarz rękoma. 
- Trzeba działać, trzeba działać teraz! – powtarzał jak 
w gorączce. 
Była zbyt przerażona, by ogarnąć całe szczęście w nie-
szczęściu. Roman coś mówi, nieporadnie doprowadził ją 
do kuchennego stołu, gładził po głowie, wciąż mówił 
i mówił, i oczy mu się tak dziwnie świeciły. Nie pamięta 
z tego monologu ani słowa. Jedynie to ostatnie, bo Roman 
kilka razy je powtarzał. Powiedział, że ona już rzeczywi-
ście nie może wracać ani do Berlina, ani do Polski, 
a Franz… Teraz już w ogóle nie wiadomo, co będzie 
z Franzem… 
- Magdalena, co ty, co z tobą? 
Chyba zemdlała. Jak przez mgłę pamięta bladą twarz Ro-
mana. Jego ciepłe ręce. Przerażenie na twarzy. Postano-
wiła umrzeć. Natychmiast. Ale śmierć nie przychodzi na 
zawołanie. 
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- Straszny to był czas i długi”19. 
 
W zachowaniu bohaterki można dostrzec „zdwojone po-

wtórzenia”, których źródłem jest psychologiczny mechanizm 
uwalniania się od napięć. Przymus powtarzania wywoływany 
u bohaterki jest przez instynktowną próbę powrotu do pierwotne-
go stanu niepodlegającego jeszcze zakłóceniom i presji sił ze-
wnętrznych. Odczytując intuicje Derridy na temat Chôra, Kipnis 
stwierdza, że naruszają one podstawową dla zachodniej filozofii 
opozycję i tworzą filozoficzny „tritongenos”20. Bohaterka prowa-
dzi z Romanem dialog, ale tak naprawdę wcale nie jest w ten dia-
log zaangażowana, jest raczej bierna. Amerykańska badaczka 
Chôrę zestawia „nierozstrzygalnikami”21, ponieważ tak jak i one, 
nie są ani słowem, ani koncepcją, ani rzeczownikiem własnym, 
ani zwykłym, tylko „stanem absolutnej uprzedniości”22. Chôra 
strukturalizuje zapisy czy wydarzenia w sposób przezwyciężający 
ich niestabilność. Problematyczna staje się przez to jej neutral-
ność, niby bowiem przyjmuje wszystko bez pozostawiania śladów, 
ale rzeczy odciskają się w niej, przyjmując jej właściwości, więc 
będąc dla nich miejscem, staje się też ich prawem. Chôra powodu-
je, że to, co wydaje się jedynie ledwie dopuszczalną możliwością, 
jest w rzeczywistości koniecznością. Stwarza nieuchronność tego, 
co nazywamy jedynie przypadkiem lub błędem”23: „O budowie 
tunelu zadecydował pod koniec przypadek. Oczywiście i ja nie 
zachowałem planów budowy tunelu wyłącznie dla siebie. Miałem 
go sam wykopać? Jako pierwszego w plany ucieczki wprowadzi-
łem Jürgena. Nie powiedziałem mu tylko, że budujemy ten tunel 
dla jednej osoby. Zmyśliłem historię, że dla wielu ludzi, w tym też 
dla mojego brata. Przemilczałem ten fakt i nie było mi z tym za 

                                                      
19 Ibidem, s. 81. 
20 J. Kipnis: Twisting the Separatrix. „Assemblage” 1991, no 14, s. 51.  

21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 J. Derrida: Χωρα/Chora. Przeł. M. Gołębiewska, Warszawa 1999, s. 22. 
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dobrze”24. Porządek jest możliwy, lecz możliwe jest także wytro-
pienie w jego strukturze stłumionej niestabilności, która uniemoż-
liwia reifikację porządku i wprawia go w ruch. Ruch w tunelu, to 
Ananke, który wymusza pewne szczególne przemieszczenie – 
powrót do sytuacji wyjściowej, ustanowienie jakby drugiego po-
czątku. Tunel ma wejście i wyjście, ale można też stwierdzić, że 
dwa wejścia, bo wyjście może też być wejściem: „Zaczynało się 
robić poważnie. Pomimo dużego doświadczenia Thorsten słuchał 
we wszystkim Klausa. Ten świetnie orientował się w terenie i wła-
ściwie to od niego zależały ostateczne decyzje dotyczące spraw 
budowlano-technicznych. Klaus postanowił budować tunel na 
terenie starej fabryki, która już raz posłużyła jako wejście do tune-
lu”25. Chôra objawia się jako miejsce spotkania bohaterów, staje 
się tunelem. Rodzi się w tym miejscu pytanie, czy wchodzący do 
niego bohaterowie będą dążyć „RAZEM WSPÓLNIE DO CE-
LU”?26 Czy staną się jednością? Czy jednak Chôra mogłaby się aż 
tak zmienić? „Budowała sobie pomost między nami Kreifeldami, 
tworzyła jakąś harmonię, chcąc wprowadzić jakiś ład”27. Chôra 
zarazem buduje i przynosi rozłam: „Dowiedziałem się, że przyczy-
niłem się do strasznych strat, że popsułem całą akcję, naraziłem 
życie niewinnych ludzi, że przeze mnie musieli tuszować wszystko, 
odwoływać wszystko. Przekonywać ludzi, że nie będzie żadnej 
ucieczki, że cud, jeśli nikt nie trafi za kratki, i że teraz miesiącami 
będą musieli odbudowywać swoje dyplomatyczne kontakty. I że 
jestem dureń”28. Chôra powoduje pojawienie się jednocześnie 
formuł opozycyjnych. Projekt tunelu przestaje być dekoracją, 
a staje się procesem wnikania w ukrytą zdolność do rozumienia 
jakiejkolwiek przestrzeni stworzonej przez człowieka i rozumienia 
samego siebie. 

                                                      
24 M. Parys: Tunel…, s. 141. 
25 Ibidem, s. 144. 
26 Ibidem, s. 124. 
27 Ibidem, s. 266.  
28 Ibidem, s. 265. 
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GŁĘBIA WIDZENIA WIELOŚCI 
Budowanie tunelu przez bohaterów to proces doprowadza-

jący do powstania przestrzeni wizualnej, której głównym wyróż-
nikiem jest udział w jej powstawaniu kinestezze sfery wzrokowej: 
„Jak wspomniałem, to ja zasugerowałem Franzowi budowę tune-
lu, uważałem, że nie ma innej możliwości. Franz tak się rozcho-
dził, że już po paru miesiącach postanowił uciekać przez piwnicę 
jednego z domów stojących blisko muru. Nie za blisko, ale zawsze. 
Opowiadał mi, że teren ma skrupulatnie spenetrowany. Nie wiem, 
jak to zrobił, bo te przygraniczne dzielnice były bardzo dokładnie 
patrolowane. Przechadzki tak blisko muru mogły się dla niego 
skończyć tragicznie. Ale kto trafi za Franzem? Po kilku dniach 
dysponował mapą tego terenu i profesjonalnymi obliczeniami”29.  

Warto w tym miejscu przypomnieć teorię widzenia Mar-
ra’a zawartą w dziele „Vision. A Computational Inrestigation into 
the Human Regresentation and Processing of Visual Information”, 
w którym proponuje hierarchiczny model powstawania, przetwa-
rzania informacji wizualnej, począwszy od rozkładu i typu pobu-
dzenia komórek siatkówki do reprezentacji kształtów i odległości 
w przestrzeni30. Podstawowym mechanizmem tego przetwarzania 
są funkcje działających jak filtry częstotliwości31. Funkcje te są 
implementowane w algorytmach realizowanych dzięki określo-
nym własnościom komórek nerwowych. Ustalając regiony o róż-
nej jasności funkcje te pozwalają na wykrywanie krawędzi oddzie-
lających te regiony, co stanowi podstawowy krok układu wzroko-
wego w odtwarzaniu przestrzennych własności otoczenia Z po-
wyższej zarysowanej sytuacji wynika, że u bohatera potrzebne są 
dodatkowe mechanizmy wspierające stereoskopię (mechanizm 
widzenia głębi oparty na mierzeniu rozbieżności pomiędzy 

                                                      
29 M. Parys: Tunel…, s. 139. 
30 D. Marr: Vision. A Computational Inrestigation into the Human Regresenta-
tion and Processing of Visual Information. San Francisco 1982, s. 54-61. 
31 Ibidem. 
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obrazami na siatkówkach). I rzeczywiście, wiadomo dziś z dużą 
pewnością, że poza stereoskopią istnieją jeszcze inne mechanizmy 
wykrywania głębi. Większość z nich służy do oceny stosunków 
przestrzennych między obiektami leżącymi w dalszej odległości 
od obserwatora: „Ale ja chciałem widzieć wszystko po swojemu, 
inaczej. Inaczej. Inaczej. Inaczej – ta myśl tłukła mi się po głowie 
w rytm bębniących po szynach kół”32. Do najważniejszych należy 
wykorzystywanie informacji o konwergencji (kąt patrzenia) oczu, 
o deformacjach perspektywicznych (linie równoległe wydają się 
zbieżne), o nakładaniu się obrazów (obrazy bliższe przysłaniają 
dalsze) oraz o wielości obrazów na siatkówce (obraz obiektów 
dalszych jest mniejszy)33. Są również mechanizmy opierające się 
na informacjach o ruchu. Widzenie głębi czerpie informacje nie 
tylko z oświetlonych powierzchni przedmiotów, którym odpowia-
dają odpowiednie siły pobudzeń komórek siatkówki, ale również 
z przestrzeni (modeli przestrzennych) formowanych przez wzrok 
sprzężony z pozycją i ruchem ciała. Husserl w „Idei II” prowadzi 
rozważania na temat konstytuowania przestrzeni, rozpoczyna je od 
analizy pojawiania się w polu wzrokowym (a także dotykowym 
i słuchowym) rzeczy rozciągłej jako kształtu w pewnym położe-
niu, tak jak tytułowy tunel: „Ale za nim do tego wszystkiego do-
szło, trzeba było ten tunel wykopać do końca. Chyba trochę się 
zapędziłem, wrócę więc jeszcze do początków. Kopaliśmy na Wed-
dingu, w całej sprawie uczestniczyło ponad dziesięciu chłopaków. 
Nasi przyjaciele i bliscy znajomi, których znaliśmy jeszcze z uczel-
ni. Poza tym o sprawie wiedziało jeszcze dwóch ludzi, zaraz do 
tego dojdę. 

Ładna konspiracja w czasach, w których roiło się od 
agentów Stasi … 

                                                      
32 M. Parys: Tunel…, s. 125. 
33 T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka: Mózg i zachowanie, Warszawa 2000, 
s. 167. 
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Tylu ludzi, a mimo to wciąż brakowało rąk do pracy. 
Wciąż za mało na taką akcję, jednak dosyć, aby trząść porkami po 
obydwu stronach muru. Muru – fortecy nie do przebycia. 

Jürgen i reszta chłopaków, podobnie jak Franz, byli żądni 
przygód i forsy. Wiedzieli o całej sprawie z NBC. Po kilku miesią-
cach ciężkiej pracy widzieli siebie w blasku fleszy w kronice fil-
mowej i z gotówką w kieszeni. Już na samym początku kopania 
tunelu dopadły mnie wątpliwości, miałem obawy, zamierzałem się 
nawet wycofać, ale oni nie chcieli z niczego rezygnować. 

Jak wspomniałem, to ja zasugerowałem Franzowi budowę 
tunelu, uważałem, że nie ma innej możliwości”34.  
Jeżeli rzecz ma być dana spostrzeżeniowo, to musi być dana 
w czasie, i to w ten szczególny sposób, iż musi być dana w teraź-
niejszości. Husserl podkreśla również, że rzecz może być tylko 
wtedy spostrzegana, o ile można o niej powiedzieć, że jest „tu” 
albo „tam” – filozof nazywa to położeniem35. Położenie może być 
więc przestrzenne i czasowe. Sposób wypełnienia czasu i prze-
strzeni pozwalający na realizowanie przez rzecz pewnego położe-
nia nazywa „rozciągłością”36. To, co się „rozciąga”, może więc 
przybrać dwojaką formę: bądź rozciągania się przestrzennego, 
bądź rozciągania się czasowego. Tunel realizuje te dwie formy: 
„Jedenastego sierpnia 1981 roku o godzinie dwudziestej czter-
dzieści pięć udało nam się skończyć pracę. Tunel miał sto osiem-
dziesiąt osiem centymetrów długości i przypuszczalnie był najdłuż-
szym tunelem, jaki powstał w dziejach podzielonych murem Nie-
miec. Zaczynał się w małej, nieczynnej od lat fabryce, która nie po 
raz pierwszy posłużyła za wejście”37.To wypełnienie przez rozcią-
głość pewnego „tu” określone zostaje przez Husserla jako kształt: 
„Będziemy kopać i piąć się stopniowo coraz wyżej. Jeśli więc 

                                                      
34 M. Parys: Tunel..., s. 138-139. 
35 E. Husserl: Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księgą 
druga. Przeł. D. Gierulanka, Warszawa 1974 s. 105. 
36 Ibidem. 
37 M. Parys: Tunel…, s. 168 
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nawet dojdzie do zalania, woda będzie spływać w dół i łatwiej 
będzie ją wypompowywać – twierdził”38. Świadomość zaś położe-
nia to świadomość związana z tymi wrażeniami kinestetycznymi, 
które pozwalają na przesuwanie pojawiającego się kształtu 
w trzech kierunkach: prawo-lewo, góra-dół, przód-tył (kinesteza 
akomodacji i kinesteza chodzenia). Tak konstytuuje się położenie 
tunelu jako rzeczy rozciągłej. Jakościowe uposażenie rzeczy roz-
ciągłych, jako kształtów w pewnym położeniu, jest konstytuowane 
przez tzw. wrażenia cech przez to, co świadomość poznaje kieru-
jąc się na bezpośrednio dane jakości39. Widać więc, że bezpośred-
nie nadanie kształtu jest możliwe tylko przez bezpośrednie danie 
jakości zmysłowych, które wypełniają i przenikają ten kształt. 
Zmysłowa pełnia, jako treść wypełniająca kształt, odwołuje osta-
tecznie do pierwotnych zmysłowych treści wrażeniowych. Polega 
na bezpośrednim daniu takich jakości wzrokowych i dotykowych, 
jak: barwa, gładkość, szorstkość, twardość czy nieprzenikliwość, 
ale także wartości: „Chodziło o życie wielu ludzi. Kopanie tak 
blisko celu i przebijanie się przez piwnice wymagało stalowych 
nerwów. Następnego dnia miałem przekroczyć granicę i osobiście 
poinformować Franza o ucieczce. Zadanie na miarę Bonda. Jür-
enowi-Bondowi trzeba było jednak ograniczyć wypady do Berlina 
Wschodniego. Przestał się w ogóle bać, traktował te wycieczki jak 
sport i przez to był szczególnie nieostrożny. Jürgen potraktował 
odsunięcie jako zniewagę i nigdy nam tego nie wybaczył. (…) Tak 
jak wspomniałem, planowaliśmy przerzucenie trzydziestu 
ków, którzy pomagali nam w kopaniu. Przez wiele godzin Thorsten 
i Klaus omawiali szczegóły i ewentualne zagrożenia, ale beze 
mnie. Może i mnie do końca nie ufali? Nieznane mi osoby 
kraczały granicę w celu powiadomienia wybranych osób 

                                                      
38 Ibidem, s. 146. 
39 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księgą 
druga…, s. 41. 
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o ewentualnej ucieczce, ale nie znałem szczegółów”40. Mamy do 
czynienie z wielością typów bycia. Tunel nie ma na celu struktu-
ryzować całości, ale staje się miejscem konfliktów i zmian realizu-
jących się w poprzek odmiennych form racjonalności, nie docho-
dząc do całościowej syntezy. Tunel jako przejście oznacza, że 
każda forma racjonalności jest zrozumiała tylko w konstelacji 
z innymi. Paradoksalnie brak stabilności (ciągła oscylacja między 
jednością a wielością) jest drogą specyficznego porządkowania 
rzeczywistości w opowieści „Tunel” Magdaleny Parys. Spotkanie 
z innym przekracza bowiem prawa, jakimi rządzi się „logika for-
malna”. Jest całkowitą zewnętrznością, transcendencją i nie może 
być włączona w immanencję „Tego samego”. W momencie poja-
wienia się innych uczestników akcji Jürgen zrywa z synchronicz-
nością. Inny człowiek jest dla niego nie tylko jakimś alter ego; jest 
on tym, czym on sam nie jest. Jest on tym nie z racji swego cha-
rakteru lub swojej fizjonomii czy swojej psychiki, ale z racji samej 
swej inności. To właśnie widzenie w innym alter ego jest gwaran-
tem jego etycznego poszanowania. Spróbujmy teraz zrekonstru-
ować argumentację Derridy, czytając zarazem uważnie Husserla. 
Inny musi się najpierw uobecnić fenomenalnie jako przebywający 
na zewnątrz bohatera świadomości (Husserliańska aprezentacja). 
Czyli dostrzeganie innych ludzi i ich odróżnianie od siebie. 
U podstaw relacji nie leży asymetria, lecz właśnie symetria 
w owej inności-dla-siebie. Inny pozostaje nieredukowalny w swo-
jej inności, choćby dlatego, że jego obraz świata nigdy nie może 
stać się dla mnie w pełni przejrzysty. Drugi człowiek nie może na 
przykład przejąć ani pojąć mojego doświadczenia, tym bardziej 
nie może zastąpić mnie w mojej odpowiedzialności. Husserl 
i Derrida wskazują na konieczność przechodzenia wszelkiej inno-
ści przez moment ego.  
 
 
                                                      
40 M. Parys: Tunel…, s. 146. 



B. Trygar – Fenomenologiczno-dekonstrukcyjne eksplikacje (…) 
 

135 
 

ZAKOŃCZENIE 
„Każda z tych fal rodzi się z poprzedniej, ukazuje się 

w określonej postaci, żyje przez chwilę i ginie, aby dać miejsce 
następnej. Każda z tych fal i wszystkie ich perły wodne są jedno-
cześnie substancjonalne i przyczynowe, czyli kongruentne (dwu-
wartościowe, ambiwalentne), są przedmiotowe i podmiotowe, czyli 
koniektywne (dwustronne, dwubiegunowe) są realne i idealne, 
czyli rzeczywiste. Wirują, szybko się przeobrażają, wciąż się roz-
padają i wiecznie powstają na nowo”41. Porządkowanie przez 
oscylacje, może wywoływać zjawisko samoorganizacji, której 
efektem jest otwarcie na wiele dróg. W tak zaprezentowanej prze-
strzeni autorka „Tunelu” ukazując poszczególnych bohaterów nie 
ustawia w ich w kolejce do wyjścia z tunelu. Ponieważ wtedy 
zawarta substancjonalność traci znaczenie na rzecz funkcji proce-
sualnych zazębień w sieci wzajemnych relacji, autorka wprowadza 
w ich życie „zamęt”. Powoduje to u bohaterów zmianę 
paradygmatów myślenia. Martin Heidegger napisał, że: „Człowiek 
może myśleć, o ile ma po temu możliwość. Sama możliwość nie 
poręcza nam jednak, że potrafimy myśleć”42. Prawdziwe myślenie 
bohaterów polega na próbie ogarnięcia zamętu, który oferuje im 
świat. Spotkanie bohaterów w tunelu to sytuacja, w której napoty-
kają „coś” co zmusza ich do myślenia i przewartościowania swo-
jego życia. „To coś” tworzy w myśli bohaterów sprzeczności, 
gdyż jakości, do których się odwołują, są zawsze symultanicznie 
inne w stosunku do jakości innych rzeczy. O rzeczach, które spo-
tykamy, Platon powiada, że „zmysł, do którego należy twardość, 
musi zawiadować również i miękkością, i donosi duszy, że spo-
strzega jedno i to samo jako twarde i miękkie”43. Tylko uchwyce-
nie tej sprzeczności pozwala poznać i rozpoznać siebie. 

                                                      
41 B. F. Trentowski: Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze. 
Warszawa 1978.  
42 M. Heidegger: Co zwie się myśleniem? Przeł. J. Mizera, Warszawa 2000, 
s. 224. 
43 Platon: Państwo. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 2006, s. 375. 
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Key words: architecture, literature, space, structure, difference. 
 
Summary: Presenting architectural content in the work The Tunnel by Mag-
dalena Parys is the purpose of this article. The author analizes the connection 
beetwen The Tunnel's heores and their surroundings. Each entity experiences 
a complicated relationship between themselves and the environment. By 
capturing the opposition of unity and multiplicity the characters of the novel 
are able to recognize and get to know themselves. 
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