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KOAN



Dla Oliviera, mojego mistrza...
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Rozdzia³ 1.

PRAWDZIWE
ZAANGA¯OWANIE

Jak wytwórca strza³ prostuje strza³ê, tak mêdrzec prostuje swój umys³,
tak rozbiegany i niesta³y, trudny do upilnowania i kontrolowania.*

BUDDA

dybym wiedzia³, nigdy bym nie przyszed³! – mówi dziecko
w s³ynnej kwestii z Wojny guzików.** Jeœli chodzi o zwi¹z-
ki, w wielu przypadkach mo¿emy powiedzieæ to samo –

w stopniu, w jakim wahamy siê czasem przed rzuceniem siê w now¹
przygodê. Wyposa¿eni w (z³e) doœwiadczenia z poprzednich roman-
sów, w koñcu pytamy siebie, dlaczego mia³oby siê nam udaæ tam,
gdzie tylu innych ponios³o klêskê. Zreszt¹, czy¿ nie powtarzamy
sobie w nieskoñczonoœæ s³ów z artyku³ów prasowych, ¿e w Pary¿u
jedno ma³¿eñstwo na dwa koñczy siê rozwodem, a na prowincji jed-
no na trzy? S¹ to statystyki, które mog¹, przyznajmy, gasiæ nasz en-
tuzjazm nawet przy najlepszych chêciach.

* Les Dits du Buddha: le Dhammapada, Albin Michel, 2004.
** Film Wojna guzików, re¿. Yves Robert, 1962.
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Podoba nam siê idea zwi¹zku, ale szczerze w¹tpimy w mo¿liwoœæ
uczynienia z niego „przestrzeni” dla samorealizacji. Z t¹ niepewno-
œci¹ wchodzimy weñ ostro¿nie lub przeciwnie, traktuj¹c go z pych¹
jak wyzwanie. W obu przypadkach nie anga¿ujemy siê w pe³ni,
mówimy „tak”, choæ w myœlach dodajemy pospiesznie: „ale”. „Tak,
ale jeœli siê nie uda, mogê odejœæ...”; „Tak, ale na moich warun-
kach...”; „Tak, ale tylko wówczas, gdy...”. Tym ma³ym, nies³yszal-
nym i niewidzialnym „ale” robimy pierwsz¹ wyrwê w kokonie re-
lacji, która siê jeszcze nie narodzi³a.

A mo¿e zaanga¿owanie siê w zwi¹zek znaczy powie-
dzieæ mu: „Tak”? W pe³ni, ca³kowicie, bez „ale”.
Z chwil¹, gdy dodajemy „ale”, pozwalamy umkn¹æ
przed zaanga¿owaniem naj¿ywszej czêœci nas samych.
Tej, która jest pe³na kreatywnoœci, wra¿liwoœci i szczo-
droœci.

Nasze „ale” zbudowane jest na obawie przed ryzykiem, które oce-
niamy na zbyt wielkie, wahamy siê wiêc, czy po³o¿yæ wszystko na
jedn¹ szalê.

Ale z chwil¹, gdy decydujemy siê po³o¿yæ tylko czêœæ siebie na
szali zwi¹zku, gdzie k³adziemy resztê? Na szali oczekiwañ? Na szali
pesymizmu? Na szali innego zwi¹zku? Jak oczekiwaæ pe³nej, szczo-
drej i p³odnej relacji, jeœli naszym pierwszym krokiem jest pozba-
wienie jej po³owy najwartoœciowszego pokarmu?

Nasze „ale” mo¿e równie¿ oznaczaæ obawê przed pope³nieniem
pomy³ki. A jeœli to nie jest w³aœciwy partner? Nie mamy, w istocie,
¿adnej gwarancji, ¿e oka¿e siê „w³aœciwy”. Mo¿liwe, ¿e ten zwi¹zek
nie przyniesie nam ani oczekiwanego spe³nienia, ani harmonii,
mo¿liwe nawet, ¿e przyniesie cierpienie czy wrêcz zupe³ne rozcza-
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rowanie. Ale sk¹d mo¿emy to wiedzieæ, skoro nie dajemy sobie szan-
sy, aby go naprawdê doœwiadczyæ?

Czym jest Budda? „Szczotk¹ toaletow¹!” – odpowiada mistrz
Huang Po uczniowi, który przyby³ szukaæ oœwiecenia u jego boku.
„Trzy funty sezamu!” – odpowiada inny mistrz jednemu ze swych
uczniów. Obaj uczniowie oczekiwali w odpowiedzi m¹drych
i oœwieconych s³ów, które rozjaœni³yby ich d³ug¹ drogê. Nie ocze-
kiwali z pewnoœci¹, ¿e us³ysz¹ o „szczotce toaletowej”, ani tym bar-
dziej o „sezamie”.

Czy¿ mo¿na porównaæ te nieoczekiwane, niewyobra¿alne w ustach
wielkiego mistrza okreœlenia z tym, czego nie chcemy otrzymaæ, kie-
dy anga¿ujemy siê z zwi¹zek z naszymi antycypacjami?

„Nie da³bym nigdy z³amanego grosza za nasz¹ przygodê!”: wiele szczê-
œliwych historii mi³osnych wywo³uje takie niewiarygodne wyznanie u jego
protagonisty, poniewa¿ jego partner wcale nie odpowiada³ jego oczekiwa-
niom, poniewa¿ oboje nie wierzyli w mi³oœæ lub czuli siê zagubieni, bez
drogowskazów na nieznanej ziemi.

Historie, za które nie dalibyœmy z³amanego grosza, s¹ byæ mo¿e
tymi, które maj¹ nam najwiêcej do zaoferowania.

Dzieje siê tak, dlatego ¿e maj¹ w sobie ziarna tego, czego nigdy nie
widzieliœmy i nigdy nie prze¿yliœmy. Kiedy nadchodz¹, zak³ócaj¹c mi³y
nam komfort przyzwyczajeñ i uprzedzeñ, zwi¹zki te, za które nie da-
libyœmy grosza, wstrz¹saj¹ brutalnie drzewem iluzji, daj¹c nam spo-
sobnoœæ, aby zrobiæ krok naprzód w poznaniu siebie samego.

Zaakceptowanie w pe³ni, bez „ale”, relacji, jaka siê
przed nami wy³ania, jest jedynym sposobem, aby daæ
jej wszelkie szanse na to, by siê rozwinê³a; jest ona okazj¹
tak¿e dla nas, aby wyjœæ z przyjêtych wyobra¿eñ, k³a-
d¹c kres „ju¿ widzianemu, ju¿ prze¿ytemu”.
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Powo³ujemy siê czêsto, tu i tam, na styl zen, na jego szlachetn¹
ubogoœæ, minimalistyczn¹ estetykê, ale o wiele rzadziej na jego pro-
stotê. Jakby ta cecha nale¿a³a do ni¿szej kategorii cnot. Prosty umys³,
prostota umys³u... Nikt nie w¹tpi, ¿e nie chodzi tu o komplement!

Jednak¿e prostota jest esencj¹ zen, jego najczystszym i najwy¿-
szym wyrazem. Prostota s³ów, prostota ¿yciowej postawy. Prostota
i nieskoñczone bogactwo.

Prostota nie ma dobrych recenzji, wolimy zamiast niej przesub-
telnione meandry intelektu, który nieustannie przegl¹da siê w so-
bie. Zwi¹zek to nie jest prosta sprawa – jak s³yszymy, czytamy i my-
œlimy. ¯ycie dwojga ludzi w zwi¹zku jest skomplikowane.

Spróbujmy wyjœæ na chwilê z tych gotowych schematów i prze-
konañ. W czym ¿ycie we dwoje ma byæ bardziej skomplikowane
ni¿ samo ¿ycie, po prostu? ¯yæ w zwi¹zku nie jest czymœ oczywi-
stym, ale czy ¿yæ w ogóle jest czymœ oczywistym? Czy¿ nasza kon-
dycja ludzka – istot ¿ywych i œwiadomych – nie jest sama w sobie
trudna, czy¿ sama idea ¿ycia na ziemi nie jest Ÿród³em niepokoju?

Jeœli przyjmiemy, jak zaleca zen, i¿ to sama idea ¿ycia, parali¿owa-
nego przez warstwy z³udzeñ i b³êdnych przekonañ, jest bardziej
skomplikowana ni¿ ¿ycie samo w sobie, oka¿e siê, ¿e podobnie jest
z ¿yciem z zwi¹zku.

Mamy wybór, czy chcemy prze¿yæ ¿ycie w sposób pe³ny, czyli
przyj¹æ je w ca³oœci, bez grymaszenia. Mamy wybór, by przejœæ przez
nie kosztuj¹c wszystkich jego smaków, od najsmakowitszych do naj-
bardziej nieprzyjemnych.

Mamy wybór, aby powiedzieæ ¿yciu bezwarunkowo „tak”
lub te¿ przejœæ przez nie jak widma. B³¹dz¹c, od lêku do
lêku, od schronienia do schronienia, od iluzji do iluzji. Ten
sam wybór mamy przed sob¹ w naszych zwi¹zkach.
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Mo¿emy je zaakceptowaæ w pe³ni, bez „ale”, nie wymagaj¹c
uprzednich gwarancji, mówi¹c po prostu „tak”. Mo¿emy te¿ iœæ prze-
zeñ cofaj¹c siê, kalkuluj¹c, wartoœciuj¹c, przewiduj¹c, myœl¹c o nim,
zamiast je prze¿ywaæ. Jeœli przyjmiemy, i¿ trudnoœæ ¿ycia polega
bardziej na wyobra¿eniu, jakie sobie o nim stwarzamy, ni¿ na jego
œwiadomym doœwiadczaniu, mo¿emy zacz¹æ uznawaæ, ¿e ¿ycie jest
proste. Co nie znaczy, ¿e bezbolesne.

A jeœli przyjmiemy, i¿ ¿ycie w zwi¹zku opiera siê na tym samej
zasadzie, mo¿emy wówczas zacz¹æ uznawaæ, ¿e ten œmieszny po-
mys³, polegaj¹cy na dzieleniu siê swym dachem, ³o¿em, chlebem,
cia³em i sercem z drug¹ ludzk¹ istot¹ mo¿e byæ najbogatszym i naj-
prostszym z doœwiadczeñ.

O ile je akceptujemy bez wahania i zak³adania z góry biegu wyda-
rzeñ. Mówi¹c mu po prostu „tak”.
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Rozdzia³ 3.

UMIEJÊTNOŒÆ DAWANIA
I UMIEJÊTNOŒÆ

OTRZYMYWANIA

Nieszczêœliwi to ci, którzy szukali szczêœcia w³asnego.
Szczêœliwi to ci, którzy szukali szczêœcia drugiego.*

SHANTIDEVA

iedy Seisetsu by³ mistrzem Engaku w Kamakurze, poprosi³ o wiêk-
szy przybytek, gdy¿ ten, w którym naucza³, by³ przeludniony.
Umezu Seibei, kupiec z Edo, zdecydowa³ ofiarowaæ piêæset sztuk

z³ota, czyli ryo, na budowê bardziej przestronnej szko³y. Przyniós³ wiêc pie-
ni¹dze profesorowi.

– Œwietnie, biorê je – rzek³ Seisetsu.
Umezu da³ worek z³ota Seisetsu, ale nie by³ zadowolony z jego postawy.

Mo¿na prze¿yæ ca³y rok z trzema ryo, a kupcowi nawet nie podziêkowano
za piêæset.

– W tym worku jest piêæset ryo – nalega³.

* Danielle et Olivier Föllmi, Offrandes, 365 pensées de maîtres bouddhistes, La Martinière, 2003.
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– Ju¿ mi to pan powiedzia³ – odrzek³ Seisetsu.
– Nawet dla tak zamo¿nego kupca jak ja, piêæset ryo to du¿o pieniêdzy.
– Chce pan, ¿ebym panu za to podziêkowa³?
– Powinien pan – powiedzia³ Umezu.
– Dlaczego? – zdziwi³ siê Seisetsu. To ofiarodawca winien byæ wdziêczny.”

Szczodroœæ zawiera siê nie tyle w samym fakcie dawania, ile w po-
zwoleniu drugiemu na okazanie jego szczodroœci. Oto lekcja p³yn¹-
ca z tej opowieœci zen*, precyzyjna jak ciêcie szabli.

Ofiarowujemy przedmioty, czas, gesty i, œwiadomie lub nie, ocze-
kujemy, ¿e wszystko bêdzie nam odp³acone. Ile¿ to razy zarzucamy
partnerowi jego niewdziêcznoœæ, ile¿ to razy on nam j¹ zarzuca?

Gotowi podkreœlaæ niewdziêcznoœæ przyjmuj¹cego, rzadko za-
dajemy sobie trud, aby przywo³aæ to piêkne uczucie, które nas
ogarnia, gdy dajemy sami. W zen istnieje s³owo, które okreœla
prawdziwy dar uczyniony z serca: fuse, dar pozbawiony celu
i oczekiwania korzyœci. Mo¿na to przet³umaczyæ jako „dawanie
dla dawania”.

To uczucie dobrostanu i komfortu winno byæ w rzeczywistoœci
nasz¹ jedyn¹ nagrod¹. Jeœli drugi nam dziêkuje, nasza nagroda jest
podwójna. Jeœli tego nie robi, zadowólmy siê docenieniem szansy,
¿e mogliœmy coœ daæ. W zen wdziêcznoœæ nie jest obowi¹zkiem, ani
nawet uprzejmoœci¹, jest wyrazem otwartego serca i jasnej œwiado-
moœci.

Jest sposobem doœwiadczenia wspó³zale¿noœci miêdzy isto-
tami i okazj¹, by podziêkowaæ ¿yciu za jego obfitoœæ.

* On ne peut voler la lune, et autres histoires zen, Paul Reps et Nyogen Senzaki, La Table
Ronde, 2004.
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„Tam, gdzie jest wdziêcznoœæ, nie ma cierpienia”*, pisze mistrz
Thich Nhat Hanh.

Dziêkowanie za to, co jest, za to, co siê ma, tu i teraz, zamiast
skar¿enia siê lub wymagania tego, czego siê nie ma, jest z pewnoœci¹
najlepszym sposobem na wygnanie goryczy z serca, na wyjœcie z ro-
li ofiary i znalezienie spokoju umys³u. Umys³u jasnego i radosne-
go, który porusza i oœwieca tych, których spotykamy.

Gdy zarzucamy drugiemu niewdziêcznoœæ, to dlatego ¿e nasz dar
nie by³ bezinteresowny. Z pewnoœci¹ chcieliœmy daæ, ale nasze ego
oczekiwa³o ze swej strony haraczu. Czytania w oczach innych, jak
bardzo jesteœmy niezbêdni, cenni, szczodrzy – oto najwy¿sza graty-
fikacja. Byle tylko daj¹c, nie pozostawaæ stratnym! W³aœnie w tym
stanie umys³u przygotowujemy grunt pod konflikty i uzale¿nienie.
„Jak masz czelnoœæ tak do mnie mówiæ, tak mnie traktowaæ? Mnie,
który...” Dalej nastêpuje d³uga lista okazanych wzglêdów, przys³ug,
darów i innych poœwiêceñ, jakie komuœ ofiarowaliœmy, rzecz jasna
– z czystej dobroci! Jak wiêc ten zawoalowany handel, ta kalkulacja
„kupczyka” mo¿e byæ uznana za dar?

W rzeczywistoœci zazwyczaj nie umiemy dawaæ ani
otrzymywaæ. Ile¿ to razy bierzemy, myœl¹c, ¿e albo na
to nie zas³ugujemy, albo ¿e to nie dosyæ, albo ¿e musimy
daæ coœ w zamian?

Jak mo¿emy poczuæ siê spe³nieni na myœl, ¿e pomogliœmy komuœ
innemu po to, aby siê dobrze poczuæ daj¹c?

Nie mo¿emy odczuæ tej subtelnej przyjemnoœci, poniewa¿ gdy
dajemy, nie potrafimy siê zadowoliæ samym tylko dobrostanem, jaki

* Soyez libre là où vous ˜tes, op. cit.
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przynosi fakt dawania. Dopóki sobie tego nie uœwiadomimy, dopó-
ty bêdziemy dawaæ nastawieni na cel i korzyœæ, nie wychodz¹c poza
relacje kupieckie i uzale¿niaj¹ce.

Umiejêtnoœæ dawania i umiejêtnoœæ przyjmowania oznacza rów-
nie¿ to, aby umieæ powiedzieæ partnerowi, jak bardzo cenimy ¿ycie
z nim, dzieñ po dniu.

„To mi³e ¿yæ razem”, „Tak lubiê ciebie znowu znajdowaæ”, „Trud-
no mi by³o zasn¹æ, nie czuj¹c ciê u boku”... Nazbyt czêsto pseudo-
pruderia, a zw³aszcza egoizm lub lenistwo, powstrzymuj¹ nas od
siania tych kamyków wdziêcznoœci. S¹dz¹c, ¿e nasze uczuciowe za-
dowolenie, nasz uczuciowy komfort przyjd¹ same, moœcimy siê
w ³o¿u przyzwyczajeñ, pozbawiaj¹c siê tej rozkosznej przestrzeni,
jak¹ stwarza mi³osny komplement.

W zen uczeñ dziêkuje mistrzowi za uderzenia kijem, które, zgod-
nie z tradycj¹, s¹ rozdzielane czêœciej ni¿ pieszczoty!

Mamy trudnoœci z obdarzaniem bezinteresownymi pieszczotami,
jak wiêc moglibyœmy dziêkowaæ, otrzymuj¹c baty?

Gdybyœmy byli naprawdê œwiadomi, ¿e wszystko, co prze¿ywa-
my, jest lekcj¹, raz ciê¿k¹, raz s³odk¹, tak pe³ni¹, jak i pustk¹, dziê-
kowalibyœmy za wszystko, co ¿ycie nam zsy³a. Przestalibyœmy dzie-
liæ œwiat na „sprawiedliwy” i „niesprawiedliwy”. Przestalibyœmy ko-
chaæ w partnerze jedynie „dobre strony”.

Moglibyœmy utrzymaæ pogodê ducha, bêd¹c uwa¿ni i wdziêczni
zarazem. Umielibyœmy w koñcu dostrzec za ka¿d¹ sytuacj¹, przez
któr¹ przechodzimy, d³oñ nauczyciela.
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PRAKTYKAPRAKTYKAPRAKTYKAPRAKTYKAPRAKTYKA

      DziêkujêDziêkujêDziêkujêDziêkujêDziêkujê
Ilekroæ tylko sobie o tym przypomnisz, rano, po obudzeniu i wie-
czorem, przed snem, powiedz po prostu: „Dziêkujê”.
Z ca³ego serca.

      Niewidzialna wdziêcznoœæNiewidzialna wdziêcznoœæNiewidzialna wdziêcznoœæNiewidzialna wdziêcznoœæNiewidzialna wdziêcznoœæ
Podziêkuj swojemu partnerowi. Bez wielkich deklaracji, bez wiel-
kich debat! Okazuj swoj¹ wdziêcznoœæ tylko poprzez ciep³¹, pe³n¹
wra¿liwoœci obecnoœæ, stosuj¹c w³asne s³owa i gesty.
Odczuj g³êboko, jak bardzo doceniasz to, co jest, niezale¿nie od
wszelkich braków i niedoci¹gniêæ. Odczuj mi³oœæ, jakiej doœwiad-
czasz dla ca³ej jego istoty. Oto ten mê¿czyzna czy ta kobieta, która
¿yje z tob¹, wêdruje dzieñ pod dniu u twojego boku. Czasem jed-
no z was siê potyka lub upada, potem siê podnosi.
Podziêkuj za tê d³ug¹ drogê, usian¹ przeszkodami, po której kro-
czycie, najlepiej jak mo¿ecie, razem.
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      PrPrPrPrPraktykuj aktykuj aktykuj aktykuj aktykuj fusefusefusefusefuse
Dziœ, jutro lub za miesi¹c, data jest ma³o istotna, podaruj swojemu
partnerowi coœ, co ciebie nieco kosztuje, bez podkreœlania swojego
wysi³ku. Niech spêdzi czas bez ciebie, wizyta u jego rodziny, przed-
miot, którego pragnie... Ofiaruj i odczuj mi³e samopoczucie, jakie
ciebie ogarnia. Uczucie ciep³a, które rozpromienia ciê od wewn¹trz.
Smakuj, jak mo¿esz najintensywniej, to wra¿enie w sobie. Daj¹c,
powiedz w duchu „dziêkujê” swojemu partnerowi.
Podobnie za ka¿dym razem, kiedy dajesz, dziêkuj obdarowywane-
mu w duchu za swój gest.

N

PYTANIE DO MEDYTACJI:

Co otrzyma³em dzisiaj?






