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Mitologia pogranicza.
Australia i Stany Zjednoczone Sygurda Wi#niowskiego
Sygurd Wi niowski by! jednym z niewielu dziewi"tnastowiecznych Polaków, którzy, zapu ciwszy si" na antypody, dali pisemne wiadectwo swoim
do wiadczeniom. Wywodz#c si" z zapad!ego k#ta Galicji, gdzie krzy$owa!y
si" wp!ywy polskie, ukrai%skie i $ydowskie, od wczesnej m!odo ci marzy!
o odleg!ych podró$ach. Dzieci"ce fantazje zacz#! realizowa& w wieku siedemnastu lat, kiedy bez wiedzy rodziców wyjecha! na Ba!kany, do odleg!ych
prowincji Austro-W"gier, by pracowa& tam przy budowie kolei. Przestrze%
Europy 'rodkowej, mimo wielobarwno ci i ogromnego zró$nicowania, ju$
wówczas wydawa!a mu si" za ciasna. Dlatego w 1862 roku opu ci! kontynent i uda! si" do Australii, gdzie sp"dzi! prawie dziesi"& lat. W tym czasie
odwiedzi! równie$ Now# Zelandi" i archipelag Fid$i. Na miejscu para! si"
niemal wszystkimi mo$liwymi zawodami: by! poszukiwaczem z!ota, górnikiem w kopalni w"gla, pasterzem owiec, marynarzem; w górniczej osadzie
Ravenswood pisywa! wiersze do lokalnego czasopisma; jako zdecydowany
przeciwnik procederu zwanego blackbirdingiem, polegaj#cego na przymusowym sprowadzaniu do pracy mieszka%ców Oceanii, przeszmuglowa! z Fid$i
dwoje tubylczych uciekinierów, pó(niej za zaanga$owa! si" w kampani" prasow# skierowan# przeciwko temu zjawisku.
Po powrocie do kraju autor wydanych w 1873 roku Dziesi ciu lat w Australii
wyruszy! na kolejn# wypraw". Tym razem jego celem sta!y si" Stany Zjednoczone, które a$ do ko%ca $ycia uwa$a! za uciele nienie zasad demokracji
i liberalnego snu o jednostkowym sukcesie. Wi niowski nie poprzesta! na
naskórkowej znajomo ci Ameryki. Wr"cz przeciwnie, wraz z innymi lud(mi,
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pod#$aj#cymi za z!otem i przygod#, wyjecha! na Zachód, czynnie uczestnicz#c w realizacji „Boskiego Przeznaczenia” (ang. Manifest Destiny) – przekonania o konieczno ci zagospodarowania przez bia!ych osadników niezmierzonych, rzekomo pustych obszarów wewn#trz kontynentu. W tym miejscu
nale$y wspomnie& o antypatii Polaka do rdzennych mieszka%ców Ameryki,
szczególnie za Indian Dakota (Siuksów), b"d#cych, jego zdaniem, uosobieniem fa!szu, g!upoty czy lenistwa i stanowi#cych gigantyczn# przeszkod"
w realizacji idei, alegorycznie przedstawionych przez Johna Gasta na s!ynnym obrazie American Progress z 1872 roku (Forajter 2014, 243–291). Pragn#c
zapozna& polskiego czytelnika z obcym kontekstem kulturowym, opisywa!
swoje do wiadczenia w licznych korespondencjach do „K!osów”, „Kuriera
Warszawskiego” czy „W"drowca”. Po powrocie do kraju nawi#za! wspó!prac" ze Stanis!awem Szczepanowskim oraz inwestowa! w pola naftowe
podczas boomu na Podkarpaciu.
Wszystkie przedsi"wzi"cia Wi niowskiego cechowa!y si" daleko posuni"t#
zaradno ci#, sk!onno ci# do ryzyka i nieliczeniem si" z przeszkodami. Cenna
w tym kontek cie wydaje si" uwaga krakowskiej badaczki:
XIX-wieczny dziennikarz mówi o sobie jak o obywatelu wiata, którego
zadaniem jest dawa& wiadectwo obserwowanych wydarze%, ale te$ czynnie w nich uczestniczy&, ustanawia& nowy, lepszy – w jego mniemaniu )
porz#dek (*yrek 2014, 590).

W ten sposób globtroter, co wielokrotnie podkre la!, promowa! polsko &
jako pozytywny wzorzec to$samo ciowy. Zachowuj#c odpowiedni# ostro$no & wobec licznych przechwa!ek twórcy, maj#cego tendencj" do nieustannego podkre lania w!asnej odwagi i szlachetno ci, musz" wspomnie&, $e
w zachowaniach „Big Johna” – bo tak brzmia! pseudonim Wi niowskiego
na z!otono nych polach ) cz"sto dochodzi!y do g!osu postszlacheckie (czy
wr"cz sarmackie) cechy, których, bez w#tpienia, nie mo$na nazwa& godnymi
na ladowania: awanturnictwo, sk!onno & do bójek czy przesadna brawura.
Oczywi cie, trudno w tym miejscu rozstrzygn#&, które z nich bohater przywióz! z rodzinnej prowincji, a które wymusi! na nim specyficzny kontekst
geograficznych i kulturowych pograniczy, kszta!tuj#cych okre lone wzorce
m"sko ci. Na pewno jednak w jego zachowaniach ujawnia!a si" sk!onno &
do traktowania $ycia jako gry hazardowej bez zb"dnego obliczania potencjalnych strat i zysków. Swoj# $yciow# w!ócz"g" po antypodach cywilizowanego
wiata nazwa! on gr# „milsz#” od rulety (Wi niowski 1873, 330), a o jego
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wyje(dzie do Queenslandu na z!otodajne pola zadecydowa! jeden rzut monet# (Wi niowski 1873, 308). Predylekcja do tak pojmowanego ryzyka mia!a
charakter nowoczesny w pe!nym tego s!owa znaczeniu. Jak bowiem pisa!
Peter Sloterdijk, podkre laj#c rol" filozofii lepego trafu w procesie kszta!towania si" ekspansywnej podmiotowo ci zachodniej, horyzont „nowo$ytno ci
to pole gry, na którym rzucane s# ko ci przypadku” (Sloterdijk 2011, 64).
Najcz"stsz# sceneri# wydarze% przedstawionych we wspomnieniach, artyku!ach czy utworach fabularnych Galicjanina jest pogranicze (frontier) ) „ruchoma granica obszaru eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych”,
szczególnie istotna dla gospodarki, a pó(niej kultury, nowych angloj"zycznych spo!ecze%stw. Podobnie jak dziewi"tnastowieczna metropolia pogranicze
przyci#ga!o zró$nicowane masy ludzkie, co decydowa!o w obu obszarach
o p!ynno ci relacji spo!ecznych i statusów: „Kto niczego nie posiada, ale to
i owo potrafi, mo$e tu do czego doj &” (Osterhammel 2013, 423). I cho&
panowanie nad peryferyjnym pograniczem organizowa!o metropolitarne
centrum, to frontier, kszta!tuj#c „szczególne interesy, to$samo ci, wizje $ycia
i typy charakterologiczne”, tak$e wywiera!o wp!yw na spo!eczno ci miejskie
(Osterhammel 2013, 423; zob. te$ Weaver 1996, 8, 59 i n.). W przypadku
Australii chodzi!oby, na przyk!ad, o konflikty interesów wielkich hodowców
z rolnikami i mieszka%cami miast, a w Stanach o prowadzony przy wsparciu
kapita!u ze Wschodniego Wybrze$a spekulacyjny handel $yzn# ziemi#, która
zawsze by!a towarem deficytowym. Z kolei przedstawiciele typowych dla
pogranicza profesji ju$ w dziewi"tnastym wieku zostali bohaterami masowej
wyobra(ni. Taki los sta! si" udzia!em pionierów, $o!nierzy, kopaczy z!ota,
traperów, kowbojów, a na pi#tym kontynencie w"drownych postrzygaczy
owiec i buszmenów (zob. Rzo%ca 2010; Rusinowa 1990).
Polski w!ócz"ga podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych bardzo aktywnie bra! udzia! w eksploracji pogranicza i na w!asne oczy ogl#da! wydarzenia, które kultura ameryka%ska, buduj#c narodow# to$samo &, poddawa!a
mityzacji w literaturze i sztukach plastycznych, a pó(niej w kinie. W epoce
Wi niowskiego no nikiem ideologii Manifest Destiny w obiegu popularnym
sta!y si" przede wszystkim „powie ci groszowe” (ang. dime novels), po wi"cone znanym tropicielom, zwiadowcom czy rewolwerowcom. Bodaj najpopularniejszym z nich by! Buffalo Bill (w!a ciwie William Frederick Cody),
o którym anonimowi wyrobnicy pióra, pracuj#cy dla prasy i ró$nych domów
wydawniczych, napisali kilkadziesi#t utworów o bardzo ró$nej warto ci literackiej. Z regu!y apoteozowa!y one jego rzekom# waleczno &, spryt i odwag"
(zob. Russell 1960, 496–501). Oprócz tekstów o charakterze przygodowo-

26

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2016 • 1 (17)

-sensacyjnym ówczesny czytelnik ch"tnie si"ga! po „edisonady” – inspirowane twórczo ci# Juliusza Verne’a opowie ci o m!odych wynalazcach, którzy
wyruszali na rubie$e kontynentu skonstruowanymi przez siebie maszynami
w rodzaju elektrycznego konia lub cz!owieka na par" (Nevins 2011, 8–10).
Nale$y tak$e pami"ta& o malarstwie Frederica Remingtona i George’a Catlina, których wizje cz"sto mia!y charakter $yczeniowy, ukazuj#c g!ównie „to,
co kochali Amerykanie: m"sko &, indywidualizm, zaradno &, si!", wolno &,
mobilno &” (Rusinowa 1990, 4). Z kolei dwudziestowieczne filmy o Dzikim
Zachodzie przesz!y znacz#c# ewolucj": od skrajnie schematycznych sposobów ujmowania rzeczywisto ci pogranicza we wczesnej fazie rozwoju gatunku do podwa$enia samej mitologii przez twórców antywesternu.
Sam Wi niowski pozna! innych legendarnych bohaterów ekspansji, mi"dzy
innymi genera!a Custera i (najprawdopodobniej) Dzikiego Billa Hickoka.
Podczas wizyty w Deadwood, archetypowym mie cie ery gold rushes, zaprzyja(ni! si" bowiem ze s!ynnym zwiadowc# wojskowym „Dzikim D$akiem”,
opisy przygód którego „zape!niaj# niejedn# stronic" w ksi#$kach o $yciu zachodnim” (Wi niowski 1954, 101). Deskrypcja powierzchowno ci, zachowania oraz mierci scouta !udz#co przypomina charakterystyk" i biografi"
bohatera narodowego USA. Wyst"puj# mi"dzy nimi równie$ znacz#ce ró$nice, zwi#zane g!ównie z t!em wydarze% i wynikaj#ce zapewne z niedoskona!o ci pami"ci (brzmienie pseudonimu Amerykanina, nazwy czasopism
ukazuj#cych si" na terenie osady, nazwiska ich redaktorów itd.), co nie pozwala na wydanie pewnego werdyktu czy – ogólniej – na traktowanie ameryka%skich prereporta$y autora Dziesi ciu lat w Australii jako (ród!a obiektywnej wiedzy. Poza czysto poznawczymi podró$ami po Dzikim Zachodzie Polak uprawia! ziemi" w Minnesocie, wspó!pracowa! z pras# i jako pose! do
rady stanowej anga$owa! si" w $ycie polityczne regionu. Jako korespondent
„New Ulm Herald” uczestniczy! w wyprawie pod kierownictwem George’a
Armstronga Custera w Góry Czarne, podczas której odkryto z!o$a drogocennych kruszców, co doprowadzi!o do wybuchu s!ynnej gor#czki z!ota
(1874–1878). Sam nie wzi#! udzia!u w tych poszukiwaniach, znu$ony wieloletni# pogoni# „za z!ot# mar#” (Wi niowski 1954, 73). Poza tym na obu
kontynentach bacznie, cho& nie zawsze do & wnikliwie, przygl#da! si" procesom migracyjnym i dynamice rozwoju nowo powstaj#cych spo!ecze%stw, staj#c si" wiadkiem wczesnych procesów globalizacyjnych. Ju$ wówczas bowiem coraz „g"stsza sie& mi"dzynarodowej gospodarki obejmowa!a (…) odleg!e geograficznie rejony”, w!#czaj#c je „w bezpo redni, a nie wy!#cznie
literacki kontakt z reszt# wiata”, a w procesie tym niebagateln# rol" odegra-
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!o w!a nie odkrycie cennego metalu w Ameryce i Australii (Hobsbawm
2014, 90).
Wi niowski przebywa! w Australii w latach 1862–1872, z tego pierwszy
okres, od 1862 do 1868 roku (wyj#wszy krótki pobyt na Nowej Zelandii
w przededniu wojen maoryskich), sp"dzi! w Nowej Po!udniowej Walii i Wiktorii – najlepiej znanych i zagospodarowanych regionach kontynentu. Dlatego
móg! zestawi& w!asne do wiadczenia ze wspomnieniami Seweryna Korzeli%skiego, który podró$owa! po tych obszarach w latach pi"&dziesi#tych:
Je$eli wi"c czytelnik znajdzie wielk# ró$nic" pomi"dzy moim a p. Korzeli%skiego opisem, niech raczy pami"ta&, $e ja opisuj" kraj, który on pozna! w stanie dziewiczym. W ci#gu lat dwudziestu zwi"kszy!a si" ludno &
z pó! miliona na 2 miliony; zbudowano miasta i zaj"to ogromny obszar
kraju owczarniami. Cz" ci nieznane dziesi"& lat temu, dzi ju$ s# siedliskiem tysi"cy górników, a gdzie przed trzema laty oznaczano na mapach
s!one jeziora i kamieniste pustynie, dzisiaj przechodzi tam telegraf (Winiowski 1873, 56).

Gdzie indziej zauwa$y!: „Murzyn [Aborygen] cofn#! si" w mniej zamieszka!e okolice, bo tu ju$ nie ma zwierzyny niezb"dnej do jego utrzymania.
Cywilizacja z ca!# sw# brzydot# niszczy tu wszystkie wdzi"ki natury” (Winiowski 1873, 57). Opisana szpetota post"pu nie oznacza jednak krytyki zachodniej ekspansji w ogóle. *al za utracon# dziko ci# przyrody t!umi przekonanie o konieczno ci wprowadzenia kultury, by – w demokratycznym
spo!ecze%stwie równych szans – niwelowa& ró$nice pozycji i stanu maj#tkowego w ród emigrantów. Pisarska utopia ogólnego szcz" cia, co nale$y podkre li&, zarezerwowana by!a jednak wy!#cznie dla Europejczyków i wyrzuca!a poza nawias wspólnoty rdzennych mieszka%ców kontynentu. Czy zatem
na pi#tym kontynencie Polak zetkn#! si" z pograniczem sensu stricto? Obszary
na po!udniu Australii wydawa!y si" nie stwarza& takiej szansy. Warto jednak
pami"ta&, $e umieszczenie na mapie wa$niejszych punktów orientacyjnych,
rozbudowa miast i stworzenie infrastruktury komunikacyjnej by!y zaledwie
krokiem wst"pnym do w!a ciwego u$ytkowania terytorium. Co wi"cej, przestrze% ta, nawet w czasach Wi niowskiego, by!a bardzo s!abo zaludniona,
a podstaw" jej gospodarki stanowi! wypas olbrzymich stad byd!a i owiec, nale$#cych do wielkich posiadaczy ziemskich (ang. squatters). Poza tym w ostateczno ci wszystkie te obszary, wliczaj#c w to ameryka%ski Midwest i Now#
Zelandi", stanowi!y rubie$e „cywilizacji”, miejsce, gdzie spotyka!a si" ona
z „barbarzy%stwem”. Takie znaczenie przypisa! zreszt# poj"ciu pogranicza
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historyk Frederick Jackson Turner, autor wp!ywowego eseju Frontier in American History z 1893 roku, do którego (cz"sto polemicznie) nawi#zywa!o wielu wspó!czesnych badaczy (zob. np. Careless, 1989, 37 i n.; Hennesy 1978,
7–8, 164 i n.; Webb 2003, 6–8). Wspomniana dziko & przybiera!a kszta!t
„bezwzgl"dnych” i „prymitywnych” tubylców albo zdemoralizowanych cz!onków bia!ych spo!eczno ci, przeciw którym wprowadzono prawo lynchu:
W podobnych miejscach niepodobna by!o radzi& sobie inaczej ze zbrodniarzami. Policja nie mia!a czasu na odstawienie ich do stolicy, wiadkowie za nie chcieliby odby& tak d!ugiej podró$y, aby tam z!o$y& swe zeznanie przed s#dem. Praktyczni Anglicy i Amerykanie wynale(li wi"c
krótki sposób dla obrony swego $ycia i w!asno ci, rz#d za patrzy przez
palce na te dora(ne egzekucje (Wi niowski 1873, 140).

Geograficzne pogranicze zawsze stanowi!o stref" przej cia od „natury” do
„kultury”, co znajdowa!o odzwierciedlenie w specyficznym sposobie pojmowania w!a ciwej mu temporalno ci. Stawa!o si" ono luk#, mi"dzyczasem,
w ramach którego tworzono cywilizowane instytucje, dopuszczaj#c istnienie
prawnych odst"pstw od normy obowi#zuj#cej w metropoliach. Przeskok od
czasów przednowoczesnych do nowoczesno ci nie obywa! si" bez zam"tu
i bezprawia, które jednak z za!o$enia mia!y charakter tymczasowy, co podró$nik
– jako nieodrodny syn epoki – wielokrotnie akcentowa! (Wi niowski 1873).
Galicyjski obie$y wiat, opisuj#c jeden z epizodów w!ócz"gi po Nowej Po!udniowej Walii, zanotowa!: „(…) i znów jak Arab na koniu, i $yj#c jak Arab,
pu ci!em si" przez lasy przedwieczne, w których ledwie co mil kilka spotka&
mo$na ma!# ferm" rolnika lub stacj" owczarza” (Wi niowski 1873, 189).
Podró$uj#cy po bezludnym terytorium stawa! si" kim w rodzaju centaura,
istoty zespolonej symbiotyczn# wr"cz wi"zi# ze zwierz"ciem. Polak da! dowód istnienia takiej relacji, pisz#c Mojego Barba – fabularyzowane wspomnienie o wierzchowcu, na którego grzbiecie przemieszcza! si" po australijskich
bezdro$ach i którego r#czo & uratowa!a go z wielu opresji (Wi niowski
1954, 394–418). W interiorze bowiem, oprócz nielicznych oznak cywilizacji,
spotka& mo$na by!o tak$e gangi przest"pców napadaj#cych na dyli$anse
pocztowe i samotnych podró$nych. Polak zosta!, mi"dzy innymi, ograbiony przez cz!onków jednej z najs!ynniejszych band buszrend$erów (ang.
bushrangers) – grupy Franka Gardinera. Uda!o mu si" jednak uciec i wezwa&
policj", która wyzwoli!a innych wi"(niów, nie !api#c jednak z!oczy%ców
(Wi niowski 1873, 199–205). Z samym Gardinerem spotka! si" pó(niej
osobi cie w Queenslandzie, gdzie kryminalista do momentu zdemaskowa-
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nia oraz aresztowania uchodzi! za szanowanego, zamo$nego obywatela (Winiowski 1873, 407–408).
Polski w!ócz"ga by! w pe!ni przekonany o równo ci szans w Nowym
'wiecie, gdzie sukces mia!a gwarantowa& jedynie wyt"$ona praca. Nie potrafi! wi"c wyja ni& faktu, i$ wi"kszo & przest"pców rekrutowa!a si" spo ród
Irlandczyków, wystawiaj#c negatywne wiadectwo Ko cio!owi katolickiemu
(Wi niowski 1873, 201). Przyczyna tego stanu rzeczy faktycznie wynika!a
z tego, $e australijskie spo!ecze%stwo od swojego zarania cechowa!o si" wewn"trznymi p"kni"ciami, co w znacz#cy sposób utrudnia!o cz!onkom niektórych grup uzyskanie po$#danego statusu. Do najliczniejszej z nich nale$eli potomkowie katolickich skaza%ców, a pó(niej dobrowolnych emigrantów z Zielonej Wyspy – targanej gospodarczymi kryzysami i kl"skami g!odu
wewn"trznej kolonii Wielkiej Brytanii. Ludzie ci równie$ w Australii dowiadczali opresji ze strony przedstawicieli anglosaskiego establishmentu,
uwa$aj#cych ich za przes#dnych i nielojalnych (Clark 2004, 27). W dziewi"tnastym wieku w Irlandii wybuch!o kilka powsta% przeciwko angielskiej dominacji: w 1803, 1848 i 1867 roku. Uczestnikiem drugiego z nich by! MacCrossan – by!y ksi#dz, który w Ravenswood wpl#ta! si" z Wi niowskim
w konflikt z komisarzem rz#dowym Hackettem. W efekcie urz"dnik zosta!
wybato$ony przez dwoje zapalczywych przeciwników, którzy, umieszczeni
w areszcie, zostali uratowani przez t!um kopaczy z!ota (Wi niowski 1873,
392–395). Ze znajomo ci z Irlandczykiem Polak nie wyci#gn#! jednak $adnych wniosków na temat spo!ecznych nierówno ci w kraju, gdzie o wysokim
miejscu w hierarchii decydowa! nie tylko zgromadzony kapita!, ale równie$
pochodzenie i wyznawana religia. Angielscy protestanci z klasy redniej,
zwi#zanej ze rodowiskami urz"dniczymi i wojskowymi, ju$ u zarania europejskiej eksploatacji Australii zdominowali klas" rz#dz#c#. Pó(niej ich miejsce zaj"li kupcy, najbardziej zamo$ni hodowcy owiec i miejska bur$uazja.
Poni$ej w hierarchii sytuowali si" przybyli ze Starego 'wiata robotnicy
przemys!owi, drobni farmerzy, za na samym dole drabiny spo!ecznej znajdowali si" chi%scy pracownicy kontraktowi, pó!niewolnicy z wysp Pacyfiku
i tubylcy koczuj#cy w okolicy europejskich gospodarstw. Ze s!abo zaludnionym pograniczem we w!a ciwym sensie oraz z jego etosem Wi niowski mia!
okazj" zetkn#& si" w czasie gor#czki z!ota w Queenslandzie. W!a nie tam
do wiadczy! pomocy, serdeczno ci i lojalno ci ze strony ludzi, z którymi nic
go wcze niej nie !#czy!o. Dotyczy!o to g!ównie jego kontaktów z pozosta!ymi kopaczami, ale równie$ opieki, jak# otoczyli Polaka inni, biali mieszka%cy interioru w trakcie jego chorób: gor#czki wywo!anej uk#szeniem ja-
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dowitej stonogi oraz $ó!tej febry. Zachowania tego rodzaju kultura australijska okre la mianem mateship od s!owa mate, „oznaczaj#cego koleg", kompana, przyjaciela, wspó!pracownika, wspó!uczestnika zespo!owej aktywno ci”
(Rzo%ca 2010, 188). Zwi#zana z nimi szorstko & obyczajów i manifestowana
niech"& do kobiet sprawia!a, $e mo$na ho!duj#ce im zbiorowo ci z pogranicza uzna& za wspólnoty, w których dominowa!o m"skie pragnienie homospo!eczne (Kosofsky Sedgwick 2005, 176). Wszystkie kobiety, z którymi
bohater Dziesi ciu lat wchodzi! w powa$niejsze relacje, by!y bowiem kutymi
na cztery nogi oszustkami $eruj#cymi na hojno ci „naiwnych” poszukiwaczy.
M"$czy(ni jednak bez $alu je sobie nawzajem odst"powali, czym wzmacniali
w!asn# za$y!o & (Wi niowski 1873, 163–186; 456–468). Patriotyzm kaza!
pisarzowi wykluczy& z tego grona polskie aktorki – panny Zawistowskie,
które zaskarbi!y sobie jego sympati" odwa$n# reakcj# na niesprawiedliwe
pomówienia. Bohaterki o ewidentnie anielskich rysach pojawi!y si" natomiast w tworzonej przez niego literaturze. Takimi cechami charakteryzuje si"
na przyk!ad protagonistka Pani Jeziora, opowiadania, którego akcja toczy si"
w dzikim, australijskim regionie Gippsland, a zarazem fantazji na temat wiktoria%skiego idea!u kobieco ci. Pi"kna, g!"boko religijna i !agodna kobieta
cywilizuje wyspiarsk# wspólnot", sk!adaj#c# si" z uciekinierów z tasma%skiej
kolonii karnej, sk!aniaj#c ich do budowy kaplicy, domów czy zaj"cia si" rolnictwem, a przede wszystkim do poskromienia zbrodniczych sk!onno ci.
M"$czy(ni, pocz#tkowo rywalizuj#c o jej wzgl"dy, prze cigaj# si" w dobroci,
cho& wcale im si" ta sytuacja nie podoba. Pó(niej jednak, po odkryciu jej mi!o ci do jednego z nich, zaczynaj# odczuwa& zazdro & – skutek d!ugo sublimowanego po$#dania (zob. Wi niowski 1953, 173–174). Skrywane afekty
rozsadzaj# w ko%cu utopijn# wspólnot", czego wyrazem staje si" mier& kobiecego „bóstwa” (zob. B#k 2014, 73–86).
Inn# form# rubie$y, z jak# zetkn#! si" globtroter z Podola, by!o pogranicze
górnicze (the mining frontier), odznaczaj#ce si" szczególnym znaczeniem ekologicznym. Typowa dla tego miejsca gospodarka polega!a bowiem na intensywnej eksploatacji dóbr naturalnych do momentu wyczerpania zasobów,
a przy okazji do ca!kowitego przeobra$enia biosfery danego obszaru. Pó(niej za kopacze przenosili si" na inne, bardziej obiecuj#ce terytorium, pozostawiaj#c cz"sto za sob# puste miasta i zdewastowany krajobraz (zob. Winiowski 1954, 97). Znacz#ce pod tym wzgl"dem wydaj# si" losy jednego
z towarzyszy bohatera, który po powrocie do Australii z Nowej Zelandii
uda! si" do Stanów Zjednoczonych, by tam szuka& z!ota najpierw nad rzek#
Frazer w Brytyjskiej Kolumbii, a pó(niej w Colorado, nast"pnie za wyjecha!
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w tym samym celu do burskiej republiki Transwalu w Afryce Po!udniowej.
Tak oto w ci#gu kilku lat przeby! tysi#ce kilometrów i odwiedzi! trzy kontynenty (Wi niowski 1873, 303–313). Co wi"cej, na pograniczach górniczych
tworzy!y si" struktury spo!eczne, które znacznie ró$ni!y si" od form w!aciwych wspólnotom rolniczym (Osterhammel 2013, 432). Poszukiwacze
grupowali si" w ma!ych, zjednoczonych wspólnym interesem zespo!ach,
bezpardonowo rozprawiaj#c si" z zagro$eniem zewn"trznym (autochtonami)
i wewn"trznym – zakusami innych kopaczy na z!otono ne dzia!ki (Wi niowski 1873, 140). Musieli tak$e boryka& si" z okrucie%stwem klimatu, do wiadczaj#c b#d( surowych zim na ameryka%skiej Pó!nocy (Wi niowski 1873,
310–311), b#d( nieko%cz#cych si", wielodniowych ulew w pó!nocnej Australii.
W trakcie jednej z nich kopacze, uwi"zieni na wzgórzu, zostali zmuszeni przez
sytuacj" do jedzenia koni, szczurów, p!azów i robaków: „Ca!a osada oprócz
nas kilku, posiadaj#cych troch" chininy, i za$ywaj#cych j# w ma!ych dozach,
cierpia!a na $ó!t# febr". Po kilku kona!o co dnia” (Wi niowski 1873, 353).
Powy$sza analiza znacze% motywu frontier w twórczo ci Wi niowskiego
w $adnym razie nie wyczerpuje z!o$ono ci problemu, pozwala jednak
stwierdzi&, $e polski podró$nik czynnie wzi#! udzia! w przygodzie europejskiej ekspansji, poznaj#c jej pozytywne i negatywne aspekty. Sta! si" równie$
wiadkiem procesu wy!aniania si" na pograniczach zal#$kowych form nowoczesno ci, które zosta!y importowane ze Starego 'wiata i przystosowane
do nowych warunków. Wspó!cze nie zjawisko to nale$y ju$ wy!#cznie do
przesz!o ci: pojawi!y si" bowiem nowe konfiguracje spo!eczne oraz geopolityczne, a w konsekwencji – zatar!a si" granica mi"dzy peryferiami a metropoli# (Sloterdijk 2011, 38) oraz znikn#! arbitralny, ewolucjonistyczny podzia!
na „cywilizacj"” i „barbarzy%stwo”. Nie oznacza to jednak, $e teksty autora
Dzieci królowej Oceanii ca!kowicie przebrzmia!y. Wr"cz przeciwnie, nadal stanowi# inspiruj#ce, warto ciowe poznawczo wiadectwo wydarze%, które
ukszta!towa!y dzisiejszy wiat.
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Wac$aw Forajter: Mythology of a borderland.
Sygurd Wi niowski on Australia and the United States
The article discusses the concept of ‘borderland’ in selected works by Sygurd Wi niowski: a
19th century Polish traveller who encountered the territorial and cultural expansion of the
white settlers in Australia and North America. The author of the article aims to present both
the specificity and the complexity of ‘borderland phenomenon’ as described by Wi niowski.
The author concentrates also on absent or omitted elements in Wi niowski’s discourse
(which can be observed in his attitude towards the native inhabitants and women) and reveals
Wi niowski’s utopian ideas (such as equality of opportunity).
Keywords: borderland/frontier, expansion, modernity, journey

