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1. Rys biograficzny

• Kim jestem?

• Tyś  jest  swoim  Ja.  Tyś  nazwiskiem.  Podpisem  na  papierze.  Wizytówką  na

drzwiach.  Inicjałami  na  sygnecie.  Imieniem  na  kartce  kalendarza.  Próżnym

słowem. Suchą sylabą. Martwą literą.

• Niczym więcej?

• Niczym mniej.1

W taki sposób Edward Stachura inicjuje dialog człowieka-Ja z człowiekiem-nikt

w Fabula rasa. Można pokusić się o stwierdzenie, że po części tworzył obraz swojej

osoby jako człowieka, któremu jest obojętne, gdzie się urodził, gdzie się uczył czy też z

kim  i  czym  stykały  go  jego  losy.  Stwierdzenie  takie  byłoby  jednak  próbą

umiejscowienia  Stachury  ponad  albo  poza  społeczeństwem,  które  go  otaczało  i

kształtowało.  Pomimo  osobliwej  autokreacji  w  swoich  utworach  oraz  w  życiu

towarzyskim był Stachura człowiekiem, który posiadał jednak typowy życiorys, barwny

i po części tragiczny życiorys.

Edward Stachura urodził się 18 sierpnia 1937 roku we francuskim Charvieu jako

drugi z synów małżeństwa Stanisława i Jadwigi Stachurów. Na chrzcie dano mu imiona

Jerzy Edward. Kolejność nadanych imion ciążyła pisarzowi, który zwykł być nazywany

przez  bliskich  i  znajomych Edwardem.  W późniejszym okresie  swego życia  (1974)

Stachura postanowił zmienić tę kolejność wystosowując pismo do ówczesnych władz

komunistycznych.  Również  miejscowość,  w  której  się  urodził  i  która  była

poświadczona  w  dokumentach,  była  przez  pisarza  zmieniana  –  wśród  innych

podawanych  nazw  miejsca  urodzenia  pojawiają  się  również  Pont-de-Cheruy  oraz

Reveil. Jak więc widać już nawet miejsce przyjścia na świat i nadanie Stachurze imion

nie obyło się bez zgrzytów, co poświadcza m.in.  Marian Buchowski,  biograf  autora

Siekierezady2.

Stachura  przebywał  we  Francji  do  1948  roku,  mieszkając  w  robotniczej

dzielnicy Charvieu – Reveil. Uczęszczał tam do francuskiej szkoły podstawowej oraz na

1 Edward Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 6.
2 Marian Buchowski, Stachura. Biografia i legenda, Opole 1992, s. 7-10.
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czwartkowe  lekcje  religii  i  języka  polskiego.  W  listopadzie  1948  rodzice  pisarza

postanowili powrócić do powojennej Polski i osiedlili się w Aleksandrowie Kujawskim,

rodzinnej miejscowości Jadwigi Stachury. Polską szkołę podstawową Edward Stachura

ukończył  w  1952  roku  i  rozpoczął  naukę  w  liceum  w  pobliskim  Ciechocinku,

początkowo dojeżdżając,  później  zaś  mieszkając w internacie.  Tam też dochodzi  do

pierwszych prób poetyckich, w ogromnej większości nieudanych. Czas nauki w liceum

to oprócz  prób pisarskich  również  początki  trwającego wiele  lat  konfliktu  z  ojcem,

który nie akceptował młodzieńczych poczynań syna. Niektórzy z badaczy twierdzą przy

tym, że  Stachura  wchodząc na  drogę permanentnego odseparowania się  od wpływu

ojca, dokonał kroku w kierunku uwolnienia się sił twórczych3. Z pewnością jednym z

posunięć, które miało oddalić gniew i wpływ ojca był wyjazd przyszłego pisarza do

swego starszego brata Ryszarda, mieszkającego w Gdyni. Na okres pobytu w Gdyni

przypadają  pierwsze  poetyckie  debiuty  w  prasie:  dwa  utwory  w  trójmiejskich

„Kontrastach” (nr 5/1956) oraz dwa kolejne w „Uwadze” (nr 6/1957). Po ukończeniu

gdyńskiego liceum próbował  Stachura  podjąć  naukę w Państwowej  Wyższej  Szkole

Sztuk  Plastycznych  w  Sopocie,  z  negatywnym  jednak  skutkiem.  Po  chwilowym

powrocie do Aleksandrowa Kujawskiego uczęszcza jako wolny słuchacz na Wydział

Sztuk  Pięknych  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  oraz  przyłącza  się  do

uniwersyteckiego  Klubu  Młodych  Twórców,  który  umożliwia  mu  opublikowanie

kolejnych utworów w piśmie „Horyzont”.

Sytuacja  studenta-wolnego słuchacza  zmusza  Stachurę  do  sięgnięcia  po  swój

największy atut w tamtych czasach, czyli bardzo dobrą znajomość języka francuskiego.

Składa dokumenty na wydział romanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i

po egzaminach wstępnych dostaje się w grono nowych studentów. Okres „lubelski”,

czyli  lata 1957-1960 to ze względu na warunki w jakich Stachura musi żyć jeden z

najgorszych  momentów  w  życiu  pisarza.  Brak  pożywienia,  kłopoty  mieszkaniowe

zmuszające do pomieszkiwania na dworcach lub nielegalnie w akademikach odbijają się

nie tylko negatywnie, przede wszystkim na nauce, ale również pozytywnie, wyzwalając

energię do tworzenia następnych wierszy i pierwszych opowiadań, które publikowane

są w lubelskiej „Kamenie”. Z tego okresu pochodzą również urzędowe pisma do władz

3 Tamże, s. 25.
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uczelnianych. Wśród nich znajduje się ekstrawagancki życiorys kandydata na studia,

który odzwierciedla niepokorny charakter Edwarda Stachury:

Urodziłem się 18 VIII 1937 r. w Pont de Cheruy (dep. Isére) we Francji. Dzieciństwo

miałem spokojne i piękne.

Mając jeszcze 7 lat śniło mi się, że posiadam zdolność lotu. W tym czasie zacząłem

uczęszczać do francuskiej szkoły elementarnej i sny zaczęły się zmieniać jak nowe obrazy w

fotoplastykonie.  Drugą  wojnę  światową  pamiętam  tylko  ze  smaku  czekolady,  którą

obdarowywali  nas Amerykanie.  Pamiętam jeszcze pająka na suficie naszej  piwnicy, w której

musieliśmy ukrywać się przez dwa tygodnie. Kiedy miałem 11 lat, rodzice doszli do wniosku, że

należy opuścić słodką Francję i powrócić do jeszcze słodszej Polski. Nie rozumiałem jeszcze

wtedy słowa: nostalgia. Teraz dopiero rozumiem, ileż smutku się w nim zawiera. Z opowiadań i

książek słyszałem o wilkach grasujących w Polsce.  W listopadzie 1948 r. przyjechaliśmy do

Polski. Nie widziałem nigdzie wilków, ale nie mogłem się spodziewać, że tak małe będzie moje

rozczarowanie. Osiedliliśmy się w ponurym miasteczku w Aleksandrowie Kuj. Było to kiedyś

graniczne  miasteczko  i  słynęło  szeroko  z  przemytu.  Tutaj  skończyłem  szkołę  podstawową.

Ponieważ  wykazywałem wysokie  zdolności,  oddano  mnie  do  „Gimnazjum” w Ciechocinku,

żeby zrobić  ze  mnie  „inżyniera”  lub  „doktora”.  Po  trzech  latach  przeniosłem się  do  liceum

ogólnokształcącego w Gdyni, które ukończyłem i gdzie do tej pory otoczony jestem legendą, jak

wyczytałem na  tamtejszej  szkolnej  gazetce.  Jeden  rok,  tzn.  1956,  włóczyłem się  po  Polsce

napotykając wszędzie ślady wilków, a nigdy ich samych. Potem zacząłem studiować filologię

francuską  na  KUL-u,  gdzie  doskonała  dobroć  kilku  osób  wzruszyła  mnie  do  głębi.  Studia

przerwałem przede wszystkim z własnej winy, a może z winy wierności tradycji moich wielkich

„ancetrês”.4

Powyższy życiorys, włóczęga i pierwsze opowiadania (Która jest jak oliwa na

wodę) znamionują w pewien sposób nadchodzącą przyszłość pisarską Stachury, którą

określano często jako „życiopisanie”.

W 1960 roku Stachura przenosi się do Warszawy i  od tego momentu można

datować  jego  trwałe  wejście  na  drogę  pisarską.  Pisarz  angażuje  się  w  działalność

powstałej w czasie gomułkowskiej odwilży grupy „Hybrydy”, wydaje wreszcie w 1962

swoją pierwszą publikację – zbiór opowiadań pt.  Jeden dzień. W zbiorze tym daje się

zauważyć sygnalizowany wcześniej trend pisania o życiu, swoistego zapisywania życia.

Można  się  również  pokusić  o  pewien  wpływ filozofii  franciszkańskiej  na  tematykę

opublikowanych opowiadań. Jarosław Iwaszkiewicz trafnie ocenił Jeden dzień, pisząc:

4 Tamże, s. 44.
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Jego tomik noszący tytuł „Jeden dzień” wzbudził we mnie uczucia obce tym, co piszą o

książkach:  entuzjazm i  wzruszenie.  Ta osobliwa  proza,  ta  niby  naiwna  składnia,  przeczyste

zdania z  dziwnymi powtórkami, ta  melancholia  – i  głębokie,  wewnętrzne umiłowanie życia,

radość ze wszystkiego co ono przynosi mniemanemu wagabundzie, wyczucie pejzażu polskiego

i polskiego codziennego dnia, tęsknota do miłości i w wiara w miłość – jakie to wszystko młode

i pełne zachwytu.5

Warszawskie lata 1960–1965 to oprócz wydania tomu Jeden dzień wydanie jego

wierszy w tomie  Dużo ognia (1963), małżeństwo z Zytą Anną Bartkowską (pisarką,

wydającą pod pseudonimem Zyta Oryszyn), które miało miejsce 5 kwietnia 1962 roku

oraz  nauka  na  wydziale  romanistycznym  Uniwersytetu  Warszawskiego,  zakończona

tytułem  magistra  filologii  francuskiej  w  roku  1965.  Czas  małżeństwa  i  nauki  nie

przeszkadza Stachurze w pracy nad swym następnym zbiorem opowiadań  Falując na

wietrze, który został wydany w 1966 roku. Również w tym tomie daje się zauważyć

franciszkańskie wątki, również i tym razem w związku z tekstami zabiera głos inna

znana postać polskiej literatury, tym razem jest to Julian Przyboś:

Ten bohater  jest  sympatyczny, życzliwy światu i  ludziom. Naiwny i  czuły, ale  i  po

męsku mściwy, gdy trzeba oddać z nawiązką za pobicie chuliganowi.  Tak inny, niż brutalni

złodziejaszkowie,  niepodobny  do  knajpianych  lumpów,  jakimi  zajmowała  się  do  niedawna

młoda, tzw. hłaskoidalna proza.6

Po wydaniu Falując na wietrze Stachura zaczyna pisać coraz więcej tekstów. Z

namowy  Leopolda  Buczkowskiego  robi  zapiski  w  dzienniku,  który  wydany  został

pośmiertnie,  a  aktualnie  znany jest  pod nazwą  Zeszytów podróżnych.  W 1968 roku

pojawiają się na rynku wydawniczym dwa tytuły poetyckie Stachury:  Przystępuję do

Ciebie i  Po  ogrodzie  niech  hula  szarańcza.  Rok  później  zostaje  wreszcie  wydana

pierwsza powieść Stachury - Cała jaskrawość. Oprócz typowego do tej pory optymizmu

pojawia się w Całej jaskrawości element, który ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju

duchowego Stachury. Postanawia on mianowicie opisywać ze szczególną starannością

własne doświadczenia, pragnie zajrzeć w siebie i opisywać krok po kroku, co się z nim

5 Tamże, s. 57.
6 Tamże, s. 73.
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dzieje  wewnątrz,  autorem i  zarazem głównym bohaterem –  Edmundem Szeruckim.

Autor  zaczyna  zauważać  „całą  jaskrawość” rzeczy  go  otaczających.  Pozostanie

Stachura wierny tej koncepcji dzieła już do końca swojego życia.

Po wydaniu Całej jaskrawości następuje wyjazd stypendialny do Meksyku. Do

Stachury dołącza żona pisarza,  z którą dochodzi w tym okresie do coraz większych

spięć. Pojawiają się też w tamtym okresie pierwsze „chmury” w życiu psychicznym

pisarza, w opisach z pobytu w Meksyku w latach 1969-1970, a także po powrocie kraju

rozpoczynają się ostre stany depresyjne,  związane m.in.  ze złymi stosunkami z Zytą

Oryszyn:

Dzisiejszej nocy zobaczyłem jak nigdy dotąd, że życie może doprowadzić do takiego

stanu,  że  samobójstwo  jest  jak  cudowne  wyzwolenie,  jak  jasna  cała  w  kwiatach  polana  w

ciemnym dusznym lesie. Zobaczyłem też, jak nigdy dotąd, że każde samobójstwo, każdy sposób

popełnienia go – jest jednakowo dobry, najlepszy.7

Stachura  znajduje  pośrednie  rozwiązanie  stanu  w  podróżach  i  alkoholu.

Najbliższe lata to podróże po kraju oraz poza granice Polski. Z okresu podróży po kraju

pochodzi utwór  Siekierezada albo zima leśnych ludzi (1971). Wyjeżdża również m.in.

na Bliski  Wschód,  do Norwegii,  Szwajcarii,  do rodzinnych stron we Francji  czy do

Stanów Zjednoczonych. Rok 1972 zarysował się w życiu autora Fabula rasa ciemnymi

barwami: dochodzi do rozwodu z Zytą Oryszyn, umiera również ojciec pisarza. Pod

koniec  tego  roku  Stachura  postanawia  zerwać  stosunki  ze  swoją  rodziną,  w  roku

następnym taki  sam krok podejmuje wobec wielu swoich  znajomych.  W związku z

faktem,  że  pisarz  już  w  tamtym  okresie  rozpoczął  pracę  nad  Fabula  rasa8,  warto

zwrócić uwagę na jego wizytę w Genewie w 1973 roku, gdzie postanawia udać się na

wykład Maharaja Ji. Pomimo zainteresowania ze strony Stachury tym wydarzeniem, nie

dochodzi bałwochwalczego uwielbienia:

Nie  wiem,  czy  Guru  Maharaj  jest  Mistrzem  Doskonałym,  czy  obcuje  z  Energią

Uniwersalną, nie wiem, czy Mahatma Fakiranand Ji jest, jak zapowiadano, jednym z najlepszych

uczniów Guru. Wiem, że to, co mówił młody Szwajcar – to była kompletna żałość.9

7 Tamże, s. 88.
8 Tamże, s. 90.
9 Tamże, s. 95.
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Z okresu  podróży  zagranicznych  pochodzi  tom  Wszystko  jest  poezja (1975),

dziennik doskonale wpisujący się w stachurową ideę „życiopisania”. Ten sam element

pojawia  się  w  opowiadaniach  z  podróży  na  kontynent  amerykański,  które  zostają

wydane w zbiorze zatytułowanym Się (1977). Data wydania Się jest zarazem umowną

cezurą,  od  której  rozpoczyna  się  tzw.  okres  mistyczny  w  życiu  pisarza.  W latach

1977-1979 trwają intensywne prace nad Fabula rasa i Oto, które zostają wydane już po

śmierci  Stachury.  Lata  1977-1979  to,  oprócz  pracy  nad  wspomnianymi  dziełami,

również  przedstawianie  swoich  poglądów  na  spotkaniach  z  czytelnikami,  próby

uzmysłowienia odbiorcom ważkich problemów, którymi Stachura był zafascynowany.

W  wyniku  nadwyrężania  swojego  organizmu  brakiem  snu  i  ponadnormatywną

aktywnością dochodzi do tragedii – 3 kwietnia 1979 roku pisarz wpada pod elektrowóz,

tracąc dużą część prawej dłoni. Jak sam później wyznaje, słyszał „głosy”.10 Po wypadku

Stachura  trafia  do  szpitala  w  Łowiczu,  a  następnie  do  szpitala  psychiatrycznego  w

Drewnicy. Po wypisie mieszka z matką w Aleksandrowie Kujawskim. Tam postanawia

postanawia  napisać  swój  ostatni  utwór:  Pogodzić  się  ze  światem.  Zauważalna  w

zapiskach  depresja,  niemożność  odnalezienia  się  w  świecie  i  natręctwa  samobójcze

doprowadzają do udanej próby samobójczej. Pisarz umarł 24 lipca 1979 roku, mając

zaledwie 42 lata.

10 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2, Warszawa 2011, s. 356.
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2. Buddyzm i egzystencjalizm

Dorosłe życie Edwarda Stachury przypada na lata 60. i 70. ubiegłego stulecia. W

tym okresie można wyróżnić dwa istotne zjawiska w sferze kulturowej:

− ogromne  zainteresowanie  filozofią  egzystencjalną,  która  w  wyniku  izolacji

polskiego  społeczeństwa  w  okresie  stalinowskim  pojawiła  się  w  pełni  na  polskim

gruncie dopiero po 1956 roku;

−  wyodrębnienie  się  pod  koniec  lat  60.  kultury  alternatywnej,  zwanej

powszechnie kontrkulturą, charakteryzującej się przede wszystkim opozycyjną postawą

wobec  władz  komunistycznych  i  wprowadzającej  do  polskiej  kultury  popularne  na

Zachodzie zjawiska i trendy.11

Egzystencjalizm  na  Zachodzie,  szczególnie  we  Francji,  zdobył  ogromną

popularność  tuż  po  drugiej  wojnie  światowej,  kiedy  nastąpił  w  powojennym

społeczeństwie kryzys wartości spowodowany przez wydarzenia lat 1939-1945. Prym

wiodą  dwaj  francuscy  intelektualiści:  Albert  Camus  i  Jean-Paul  Sartre.  Pomimo

subtelnych różnic w przedstawianiu swych poglądów można się zgodzić co do tego, że

głównymi  motywami  nurtu  były  zagadnienia  dotyczące  „bytowania  człowieka  w

świecie,  sensu  jego  istnienia,  istoty  wolności  ludzkiej,  towarzyszącego  bohaterom

uczucia niepokoju, heroizmu trwania itp.”12 Recepcja egzystencjalizmu w Polsce jak już

wspomniano następuje w latach 60., a najchętniej tłumaczonym w tamtym okresie jest

Albert  Camus.  Z pewnością  ważną pozycją  była  również  opracowana przez  Leszka

Kołakowskiego  Filozofia  egzystencjalna,  która  wydana  została  w  1965  roku.

Niewątpliwie wpływ egzystencjalizmu w literaturze polskiej tamtego okresu dał o sobie

znać  w  dziełach  Tadeusza  Różewicza,  Jerzego  Andrzejewskiego,  Aleksandra  Wata,

Stanisława Dygata czy Edwarda Stachury.13

Drugim zjawiskiem, które wywarło duży wpływ na polską kulturę lat 60. i 70.

było  zainteresowanie  polskich  twórców  rewolucją  kulturalną  i  intelektualną  na

11 Przy analizowaniu zjawisk kontrkuturowych w PRL i udziału w nich buddyzmu korzystano z pracy
Daniela  Kalinowskiego  pt.  Polska  kontrkultura  w  aspekcie  buddyjskim.  [w:]  tegoż,  A.
Kuik-Kalinowska, Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w literaturze polskiej, Słupsk 2013.

12 D. Chemycz, Cała jaskrawość przebijająca przez mgłę: refleksy egzystencjalizmu w powieściach 
Edwarda Stachury [w:] http://stachuriada.pl/stachura-a-egzystencjalizm.html [dostęp: 30.09.2013 r.]

13 Wpływy  egzystencjalizmu  w  twórczości  Edwarda  Stachury  zostały  omówione  w  rozdziale  3
niniejszej pracy.
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Zachodzie.  W wyniku zjawisk,  których punktem kulminacyjnym były wydarzenia w

zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych w roku 1968, do Polski zaczynają

przenikać nowe idee. Ze względu na panujący w tym czasie w Polsce komunizm nie

można mówić o wielkiej  ekspansji,  ale  daje  się  zauważyć np.  przenikanie mody na

popularny  w  Stanach  Zjednoczonych  ruch  hipisowski  lub  beatnikowski  czy

zainteresowanie  orientalnymi  nurtami  religijnymi  i  filozoficznymi  np.  buddyzmem.

Wśród twórców, którzy zainteresowali  się  dalekowschodnią religią  można wymienić

Jarosława  Markiewicza,  Jerzego  Illga,  Ryszarda  Krynickiego,  Ryszarda

Milczewskiego-Bruno czy Tadeusza  Sławka.  Nie brak wśród nich również  Edwarda

Stachury,  którego  początkowe  zainteresowanie  egzystencjalizmem  zaprowadziło  w

obręb idei buddyjskich. Fascynacja Stachury Lao-Tse czy Buddą, potwierdzona poprzez

napisanie Fabula rasa i Oto, jest po części wynikiem kształtującej się w peerelowskiej

Polsce mody na orient. Pewnym jest, że posiadał w swojej domowej biblioteczce m.in.

Les  peres  du  Systeme Taoiste  Leona Wiegera czy  Zen –  świt  na  Zachodzie Philipa

Kapleau.14 Znał z pewnością pisma Juddu Krishnamurtiego czy  Tao-te-king Lao-Tse.15

Oczywiście daje się zauważyć w twórczości Edwarda Stachury także inne wpływy, jak

np. idee zawarte w naukach Chrystusa czy św. Franciszka z Asyżu, ale niewątpliwie

egzystencjalizm, buddyzm oraz taoizm zdominowały twórczość pisarza. 

14 M. Buchowski, dz. cyt., s. 159.
15 M. Januszkiewicz,  Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku: O prozie Aleksandra

Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury, Poznań 1998, s. 178.
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3. Pierwsze opowiadania

Wczesne opowiadania Stachury, zebrane w tomach  Jeden dzień i  Falując na

wietrze, to nieustanna obserwacja siebie i otaczającego świata. Najważniejszy wpływ na

kreację  postaci  miał  modny  w  okresie  powstawania  opowiadań  egzystencjalizm,  z

podstawowymi cechami nurtu w postaci wyodrębnienia się opozycji: ja – cywilizacja

oraz byt – nicość. Zastanawianie się Stachury nad podstawowymi pytaniami stawianymi

przez egzystencjalistów i kreowanie bohatera opowiadań jako człowieka zmierzającego

się  z  problemami  tej  natury,  stanowią  pewnego  rodzaju  eksperymentalne  pole  do

opracowania  typowego  dla  autora  Fabula  rasa systemu  wartości,  stanowiących

wyznaczniki dalekowschodnich nurtów religijno-filozoficznych.

Bunt  bohatera  Stachury  objawia  się  przede  wszystkim w  negacji,  w  głośno

wypowiadanemu słowu „nie” wobec zastanej rzeczywistości. Poprzez ten akt tworzy się

jednostka,  która  dokonuje  oddzielenia  swojej  osoby od otaczającego świata,  będąca

nieustannie sędzią wobec zaobserwowanych nieprawidłowości:

Hierarchia wartości przybiera niedobry obrót. Ten się liczy, kto przy żłobie albo ma

kusz pieniędzy. Bezczelność gwiżdże w nos skromności. Czterech bije jednego. Wielu mówi, że

tak było zawsze. Ale czy tak musi być?16

Podążając w czasie i przestrzeni i obserwując rzeczywistość, bohater trzyma się

podstawowych wartości,  które pozwalają mu stać „wyprostowanym” psychicznie.  W

opowiadaniu Jeden dzień określone zostają zasady, którymi kieruje się główna postać:

Nie kłamię. Ja nigdy nie kłamię. Ja nawet nie wiem, dlaczego nie kłamię. […] Może

jest jeszcze coś oprócz wstydu, co nie każe mi kłamać. Może to samo, co nie każe mi kraść, […]

innego uderzyć, […] zabić, […] co nie każe mi się samemu zabijać, kiedy jeszcze oddycham,

choć wszystko często wydaje mi się złe, domu, pola, ulice, usta innych i ręce, śmiech i płacz,

wszystko jest złe...17

16 E. Stachura, Opowiadania, Toruń 2012, s. 202.
17 Tamże, s. 15.
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Kręgosłup  moralny  głównego  bohatera  jest  więc  tarczą  przed  otaczającym

światem. W niektórych przypadkach dochodzi do sytuacji, kiedy niemożliwa staje się

asymilacja w społeczeństwie i nie pozostaje nic innego, jak odseparować się całkowicie,

co ma miejsce w opowiadaniu Jasny pobyt nadrzeczny. W tekście tym zerwane zostają

więzi ze społecznością, dodatkowo społeczność ta jest wrogiem z krwi i kości. Bohater

wyposażony jest w nóż i toporek, które służą jednocześnie i do obrony, i do pomocy w

przygotowywaniu  ogniska  czy  jedzenia.  Jedyną  bliską  osobą  jest  wyimaginowany

mleczny brat z innej planety-Ziemi, który pozwala spojrzeć na działania osamotnionej

jednostki  z  zewnątrz.18 Tenże  mleczny  brat  pojawia  się  również  w  opowiadaniu

Naprzód, niebiescy z tomiku  Się i  jest tam przedstawiony jako ostatnia osoba, która

może pomóc w przezwyciężeniu miałkości mieszczańskiej egzystencji:

[…] wstają rano i – zamiast pozdrowić nowy dzień i przepięknie zadziwić się nad tym

cudem, że przebudzili się z otchłani, że otworzyły im się oczy, […] - sięgają ręką do gałki radia,

co obok legowiska, i przekręcają, ale nie po to, żeby się też zadziwić nad tym przecież cudem,

[…] tylko po to, żeby coś brzęczało i żeby to brzęczenie coś zagłuszało, bo boją się ciszy i boją

się siebie, boją się tej ciszy usłyszeć w sobie jakiś szum i rozróżnić w tym szumie coś jakby

nikłe dalekie echo wołania mlecznego brata.19

Konsekwencją postawienia siebie w opozycji wobec świata staje się przyjrzenie

się sobie samemu, umiejscowienie siebie w tym układzie. W ostatnich opowiadaniach z

pojawiają się fragmenty, znamionujące przyszłe odkrycia i przemiany bohatera dzieł

Stachury. Dla przykładu można zacytować dwa fragmenty  z  opowiadań  Falując na

wietrze i Roraty:

Myślałem o sobie zatem więc. Szeroko. Obejmowałem wielkie koło. W kole tym ja

byłem też, ale nie jako jego środek. Dawno już odeszły mnie myśli za centralnym miejscem w

układzie  niepromienistym.  […]  Więc  w  tym  kole  byłem,  które  obejmowałem  i  które  mnie

obejmowało,  byłem ja  nie  w  jego  martwym  środku,  ale  bliżej  krawędzi,  na  samym często

najdalej wysuniętym łuku, tak gdzie dwie siły: miażdżąca i rozdzierająca toczą bój, że tylko mi

łeb odskakiwał i fruwało pierze.20

18 Tamże, s. 40-42.
19 E. Stachura, Się, Zakrzewo 2010, s. 117-118.
20 E. Stachura, Opowiadania, Toruń 2012, s. 188.
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albo:

Więc  trzymałem  w  garści,  mówię,  ten  moment  wieczności,  tak  jakbym  trzymał

nieforemną  starożytną  monetę  albo  nawet  zwykłe  współczesne  jabłko.  Wieczność,  mówię,

przystanęła w swoim biegu i oparła się o moje ramię. Stałem normalnie, tak jak stoję najczęściej,

na półtorej nodze, i czułem uroczystość, jak po mnie spływa pierwszy raz taki rodzaj. Chwilę

trwał ten moment, małą chwilę, minutę, może pół, ale kto policzy, ile to jest trzydzieści sekund

wieczności. Tak mi się zatem zaczął ostatni dzień życia. Od wieczności.21

Pierwszy z fragmentów można zinterpretować jako przesunięcie się ja bohatera

poza centralne miejsce w kole życia.22 Tym samym oddala się on od egocentrycznego

spojrzenia na świat,  by z czasem dojść do samopoznania i  stłumienia ego w swoim

życiu. W drugim fragmencie wyraźnie zaznacza się sytuacja, w której główny bohater

zaczyna doznawać szczególnego wglądu w rzeczywistość.  Są to jeszcze niezbadane,

niewyjaśnione, ale z pewnością  uroczyste przeżycia, których coraz bardziej wyraziste

odpowiedniki pojawią się w następnych dziełach Stachury.

21 Tamże, s. 209.
22 Opis przedstawiający życie jako zamknięte koło życia i śmierci jest podstawowym wyobrażeniem

zamknięcia w cyklu reinkarnacji,  zwanej w buddyzmie  samsarą.  Motyw koła będzie pojawiał  w
późniejszych tekstach Stachury.
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4. Doznania epifanijne i mistyczne

Jednym z dwóch charakterystycznych okresów w twórczości Edwarda Stachury

jest niewątpliwie tzw. okres mistyczny, datowany od napisania i wydania Fabula rasa,

czyli od 1977 roku i mieszczący w sobie drugie dzieło inspirowane religiami (zarówno

chrześcijańską  jak  też  dalekowschodnimi),  czyli  Oto (1979).  Ważną  pozycją  jest

również  tom  opowiadań  Się,  który  stanowi  premistyczny  wstęp  do  dwóch  wyżej

wymienionych  dzieł.  Na  wstępie  warto  przybliżyć  nieco  samo  znaczenie  słowa

„mistyka”.  Słowo  to  niesie  ze  sobą  ważne  znaczenie  semantyczne  dla  ogólnego

pojmowania wiary i sposobu spoglądania na otaczający nas świat. Najogólniej można

określić mistykę jako specyficznego rodzaju doświadczenie religijne, gdzie zaciera się

granica pomiędzy światem człowieka i światem duchowym, ponadnaturalnym, światem

obserwowanym przez pryzmat Boga bądź człowieka oświeconego. Przytaczany przez

Michała  Januszkiewicza23,  badacza  twórczości  Edwarda  Stachury, Gerardus  van  der

Leeuw wprost przyrównuje stan mistyczny do zerwania relacji podmiot-przedmiot:

Człowiek […] burzy w mistyce granice zarówno swego „ja”, jak i świata zewnętrznego:

przestaje  przeżywać  cokolwiek  przedmiotowo;  przestaje  być  przedmiotem  jakichkolwiek

wpływów, przestaje być określany; zarówno przedmiot, jak i podmiot rozpływają się i przenikają

wzajem, przechodząc w stan pozbawiony formy i treści.24

U Stachury wymienić można dwa rodzaje doznań mistycznych,  powiązanych

podobieństwem ze stanami na poły mistycznymi w buddyzmie zen. Po pierwsze chodzi

tu o uciszenie wszelkich doznań docierających do nas z zewnątrz i oczyszczenie się

wewnątrz  nas  samych  –  ten  typ  doznań  mistycznych  pojawia  się  w  tytułowym

opowiadaniu zbioru Się, w Fabula rasa oraz w Oto; można porównać je do satori, czyli

buddyjskiego  oświecenia  duchowego.  Drugim  rodzajem  mistycznych  przeżyć

występujących w prozie (i z pewnością w życiu) Stachury są przeżycia epifanijne, czyli

objawienia, olśnienia (grec.  epiphaneia). Epifanie pojawiają się, w przeciwieństwie do

pierwszego rodzaju  doznań,  w większości  twórczości  prozatorskiej  Stachury, przede

23 M. Januszkiewicz, dz. cyt., s. 190.
24 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1979, s. 530.
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wszystkim  w  Całej  jaskrawości oraz  w  Siekierezadzie.  Dokonany  powyżej  podział

może sygnalizować, że Edward Stachura w okresie mistycznym (1977-1979) doznawał

doświadczeń przypisanych do dalekowschodnich praktyk buddyzmu zen, natomiast w

okresie  go  poprzedzającym  można  się  pokusić  bardziej  o  chrześcijańską  genezę

mistycznych wizji. Podstawa mistyki jest jednak zawsze taka sama i nie jest ważne to,

co jest Absolutem – Bóg, Natura czy Pustka:

Mistyka zalicza  swych adeptów zarówno hinduskiego jogina,  który  prawie  osiągnął

niematerialność,  i  chrześcijańskiego  świętego  o  ascetycznym  wyglądzie,  jak  też  perskiego

epikurejczyka i dionizyjskiego orgiastę. Wszyscy oni jednak ćwiczą ciągle i nieustannie, czy to

w oszołomieniu, czy to poszcząc, czy też zatracając swoje „ja”.25

4.1. Bohater olśniony

Przeżycia  epifanijne  w  utworach  Stachury  pojawiają  się  w  większości

przypadków  w  sytuacjach,  w  których  bohaterowie  znajdują  specyficzną  więź  z

otaczającą  ich  dookoła  naturą.  Edmund  Szerucki  w  Całej  jaskrawości doznaje

objawienia  przechodząc  z  terenu  rozkopanej  żwirowni  w  obręb  nietknięty  ręką

człowieka:

Przecięliśmy na ukos żwirownię, wspięliśmy się za nią na spadziste zbocze i staliśmy

teraz na wysokiej skarpie, łapiąc szeroko oddechy. Na pewno nie wszystko, ale na pewno bardzo

wiele  różnych  spraw  i  marnych  idei  uznałem,  że  mogę  odstawić  na  bok,  żeby  popatrzeć

półkolem na pradolinę. Co też uczyniłem. Popatrzyłem półkolem. Tak jakoś na równi z równym.

I... zobaczyłem jaskrawość. Zobaczyłem jaskrawie wszystko. Całość. Całą jaskrawość. Tak, teraz

dobrze. Zobaczyłem całą jaskrawość tego, że to nie chodzi ni o śmierć, ni o życie, ni o sens i

bezsens, ni o istotę i istnienie, ni o przyczynę i skutek, ni o materię i ducha, ni o serce i rozum, ni

o dobro i zło, ni o światłość i ciemności, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale o coś zupełnie

innego. Chodzi o to wszystko razem wzięte i podane na tacy.

I nie smutek, nie beznadzieja, nie strach, nie przerażenie, nie obojętność; i nie radość,

nie nadzieja,  nie  spokój,  nie  zachwyt,  nie  uniesienie,  ale  co?  Co rozlewało się  po mnie,  że

dożyłem tej chwili, żeby dojść do tego miejsca, żeby zobaczyć całą jaskrawość?26

25 Tamże, s. 532.
26 E. Stachura, Cała jaskrawość, Toruń 2012, s. 81-82.
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Edmund Szerucki przestaje dzielić wszystko na dobre i złe, na żywe i martwe,

poznaje esencję istnienia, że wszystko jest jednym, które posiada w sobie cząstkę yin i

yang w myśl taoistycznych nauk Lao-Tse. Można również dodać, że bohater Stachury

pozbył się wspomnianego wyżej rozszczepienia na podmiot i przedmiot i doznaje unio

mystica –  sprzeczności  to  tylko  dwa  przeciwstawne  obrazy  pewnej  całości,  całości

„podanej na tacy”.

Kilka  dni  później  Szerucki  stara  się  dokładniej  opisać  swój  stan  z  brzegu

pradoliny, który powtarza się ponownie:

Całą jaskrawość widziałem, nie oczami, nie tylko oczami, bo same oczy nigdy by tego

nie zobaczyły. Całą jaskrawość zobaczyłem pierwszy raz tam na skarpie onegdaj […] i w tej

chwili  też,  także  też,  także  również  ją  widziałem,  bo  ciemność  temu  nie  przeszkadza,  bo

ciemność tylko oczom przeszkadzała,  ale  same oczy nigdy by tego nie zobaczyły […] Całą

jaskrawość można zobaczyć tylko całym ciałem i całym tym co nie jest ciałem. Całą jaskrawość

można zobaczyć całą jaskrawością. Z tego wynika jaskrawie, że, kiedy mówię „zobaczyć”, to

jest to niedokładne. Całej jaskrawości się nie widzi, to znaczy nie tylko widzi, ale i słyszy, czuje,

dotyka, smakuje, oddycha, śni, jawi, nawet rozumie. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko z osobna

i jednocześnie. Wtedy.27

Doznanie  to  można  określić  jako  zrozumienie  całym  sobą  (i  nie  sobą)

wszystkiego co otacza Szeruckiego, przenika go i tworzy jedną całość, lecz ważnym

faktem jest to, że zjawisko to trwa tylko parę chwil. Można tu przytoczyć rozróżnienie

jakie  stosuje  się  w  buddyzmie  zen:  wspomniana  „cała  jaskrawość”  poprzez  swoją

krótkotrwałość  określana  jest  w  zen  mianem  kenshō,  czyli  nietrwały,  jednorazowy

wgląd  we  własną  naturę;  rozszerzeniem  tego  stanu,  który  trwa  nieprzerwanie  w

człowieku określany jest jako satori.

Michał  Januszkiewicz  podkreśla  fakt,  że  Stachura  określa  ten  stan  swojego

bohatera jako „spoza koła”, i według Januszkiewicza w tym sensie można się odwołać

do tradycji hinduistycznej i buddyjskiej,  w którym istnieje pojęcie znane pod nazwą

samsara,  czyli  „koło  życia-i-śmierci”,  które  nie  jest  niczym  jak  wędrówką

nieoświeconych poprzez kolejne wcielenia w cyklu reinkarnacji.28

27 Tamże, s. 145-146.
28 M. Januszkiewicz, dz. cyt., s. 194.
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Tak więc Edmund Szerucki  doświadcza doznań,  które mogą doprowadzić do

pełnego oświecenia i odejścia na swej drodze życiowej od „koła życia-i-śmierci”.

Nie tylko  Cała jaskrawość,  jako utwór z okresu poprzedzającego „mistyczną

drogę”  Stachury,  zawiera  elementy  epifanijne.  Podobne  doświadczenia  przeżywa

również Janek Pradera, bohater Siekierezady. Głównym motywem powieści jest mgła i

zmaganie  się  z  nią  przez  główną  postać.  Pradera  to  „człowiek-obok”,

„człowiek-na-skraju”, poszukuje nieprzerwanie wyjścia poza śmierć i sen - sen, który

jest dla Pradery, jak również dla samego Stachury formą nieistnienia. Takiego właśnie

znaczenia nabiera w utworze mgła:

Mgła moja miała tylko ten jedwabisty dotyk, ale jednak nie był to ten sam, co miłosny

dotyk. Nie było w nim miłości właśnie. To był dotyk sterylny, dotyk dla dotyku, tak, jak jest

sztuka dla sztuki, jałowo, bez miłości żyznej i najmądrzejszej. Mgła moja przeklęta to było tak,

jak się wychodzi ze światła w noc ciemną głuchą i nieludzką, gdzie ani pies szczeknie […] Więc

coś takiego. Czyli nic. […] Tak więc nie ma narzędzi na mgłę. Tak więc pozostają gołe ręce, gołe

pięści.  I tak też boksujesz się z mgłą, walczysz z cieniem. Bijesz pięściami, gdzie popadnie,

walisz na oślep, bo oczy masz pełne mgły, i wszystko jest we mgle we mgle.29

Mgłę, oprócz symbolu śmierci czy snu, można również przyrównać do stanu, w

którym człowiek wkracza w rejon psychiki, gdzie nie ma rozróżnienia na podmiot i

przedmiot.  Stan  taki  początkowo wydaje  się  czymś  niebezpiecznym,  z  czym trzeba

walczyć, tak jak widać to w przytoczonym powyżej cytacie. Można jednak poddać się

temu zjawisku i ponownie doświadczyć epifanii:

[…]  nie  przypominał  sobie,  kim  jest,  gdzie  jest  i  dokąd  szedł,  w  ogóle  go  to  nie

obchodziło,  […]  bo  o  niczym nie  myślał,  bo  nie  miał  w głowie  żadnych  myśli,  absolutnie

bezmyślny był,  stracił  nawet  to  jedyne,  co miał:  zdziwienie,  że chce mu się  spać,  stracił  to

zdziwienie, bo spać mu się już nie chciało […] absolutnie bezbronny już był, już nie widział jako

atakowany kłębek człowieczy, już się nawet nie widział jako kłębek człowieczy, […] chyba już

się w ogóle nie widział, klęczał we mgle z uniesioną we mgle głową i patrzył na mgłę, nic nie

widząc, nie widząc nawet tego, że jest skazany na zagładę, na pożarcie przez mgłę, na rozmycie,

na rozpłynięcie, na rozwianie się we mgle we mgle.30

29 E. Stachura, Siekierezada albo zima leśnych ludzi, Toruń 2011, s. 41-42.
30 Tamże, s. 163.
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Pradera roztopił się we mgle, pozbył się bariery, która cały czas towarzyszyła

mu w nieprzerwanym kontakcie z mgłą. Analogicznie poprzez akt zjednoczenia z mgłą,

bohater  jednoczy  się,  obala  opozycje  ja  -  śmierć,  ja  -  nieistnienie,  ja  –  sen.  Znów

wszystko dookoła staje się jednością, nie ma rozgraniczeń, nie ma podziałów. Warto

zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  Michał  Januszkiewicz  przy  pobieżnym  analizowaniu

symboliki mgły w Siekierezadzie  przywołał hinduistyczną tradycję religijną, mówiącą o

mgle  jako  „wstępnej  postaci  Brahmana”,  czyli  bezosobowego  aspektu  Absolutu

posiadającego w pełni cechę wieczności.31

Ważnym  elementem  w  prozie  Edwarda  Stachury  jest  przenikanie  przez

poszczególne  dzieła  osób,  które  przenoszą  swoje  doznania  epifanijne.  Jest  tak  w

przypadku Całej jaskrawości i Siekierezady. Jan Pradera przypomina sobie spotkanie w

pociągu z Edmundem Szeruckim, który wyłuszcza Praderze podczas krótkiej rozmowy

swoją  iluminację,  idee  „całej  jaskrawości”.32Podczas  rozmyślania  nad  słowami

Szeruckiego Pradera dochodzi do własnych wniosków na ten temat:

Więc on sam to przyznał, Szerucki, że coś nieludzkiego było w tym wszystkim, choć

tego słowa nie użył, tylko inne słowa, ale które to słowa do tej właśnie nieludzkości prostą jak

strzelił drogą prowadziły. Bo ta cała jaskrawość to było coś takiego zobaczonego wybitnie spoza.

Z zewnątrz, z dołu czy z góry, wszystko jedno, ale spoza koła, czy też lepiej spoza elipsy, tak,

spoza elipsy naszej galaktyki. […] I na pewno coś boskiego jest w takim widzeniu, na pewno,

ale przez to może, że boskiego, to właśnie nieludzkiego. […] to jednak idzie o miłość, o życie, o

dobro, o światłość, o pokój i tak dalej, i tak dalej, i niedobrze, niedobrze jest z tym na planecie,

słabo z tym jest, ale o to idzie, o to trzeba się buć, więc tak to jest i ja do tego doszedłem.33

Pojawia  się  więc  „koło”,  pojawia  się  odrzucenie  duetów  dobro-zło,

życie-śmierć,  światłość-ciemność  na  rzecz tylko i  wyłącznie  pozytywnych aspektów

życia, pojawia się w Praderze chęć zmierzenia się z mgłą, której i tak w cytowanym

końcowym fragmencie ulegnie, zjednoczy się z nią.

31 http://pl.wikipedia.org/wiki/Brahman , [dostęp: 22.09.2013 r.]
32 E. Stachura, dz. cyt., s. 99-100.
33 Tamże, s. 100-101.
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4.2. Bohater oświecony

W 1977 roku dochodzi do publikacji opowiadań Edwarda Stachury pt. Się i tym

samym twórczość pisarza wchodzi w pełnowymiarowy okres mistyczny, w którym to

czasie  od 1977 do 1979 roku powstają  także  Fabula  rasa oraz  Oto.  Te trzy  dzieła

stanowią  pewnego  rodzaju  całość  pod  względem  przedstawianych  w  nich  treści  i

poglądów, które można by nazwać „drogą ku oświeceniu”. 

Badacze  twórczości  Stachury,  tacy  jak  przywoływany  w  tej  pracy  Michał

Januszkiewicz czy Jacek Sieradzan, podkreślają ogromne znaczenie dalekowschodnich

systemów filozoficznych i religijnych w kształtowaniu się pełnego obrazu twórczości

Stachury  po  1977  roku.  Przywołują  oni  bezpośrednio  wpływy  buddyzmu

indotybetańskiego (Sieradzan), buddyzmu zen oraz taoizmu (Januszkiewicz).34

Jakie  cechy  buddyzmu  i  taoizmu  znajdziemy  w  trzech  ostatnich  dziełach

prozatorskich Edwarda Stachury? Z pewnością najłatwiej wyodrębnić z nich postaci,

które pojawiają w obrębie tej trylogii. W  Oto mamy możliwość odczytania sentencji

przypisywanych Buddzie i Lao-Tse. Natomiast w Fabula rasa widać wpływ buddyzmu

z jego najważniejszą  cechą  personalną  – postaciami  mistrza  i  ucznia.  Pojawiają  się

również wątki związane z postrzeganiem świata i własnej osoby, konfrontującej się z

tymże światem. Wymienić tu  można m.in.  elementy „jedności  w dwojakości”,  czyli

taoistyczne  yin  i  yang,  także  szczególna  wrażliwość  na  cierpienie  i  możliwość

wyswobodzenia się z niego – ten aspekt stanowi główne przesłanie myśli buddyjskiej.

Wspomniane  po  krótce  cechy  oraz  inne,  bardziej  subtelne  przejawy  inspiracji

dalekowschodnich przedstawione zostaną w trzech osobnych blokach, omawiających

oddzielnie Się, Fabula rasa oraz Oto.

34 J.  Sieradzan,  Stachura  i  buddyzm. [w:]  W  poszukiwaniu  zagubionej  drogi:  Tematy  hinduskie,
buddyjskie i taoistyczne, red. J. Sieradzan, Białystok 2007, s. 185-200.
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5. Się

Bohaterem opowiadań z cyklu Się jest Michał Kątny, obieżyświat o wyczulonym

zmyśle  postrzegania  rzeczywistości.  Wybór  wędrowca  jako  głównej  postaci  tych

opowiadań jest zabiegiem scalającym tom Się ze wczesnymi opowiadaniami, w których

również pojawia się bohater wędrujący. Tutaj jednak mamy do czynienia z postacią w

pełni  ukształtowaną  i  będącą  w  krytycznym  momencie  przełamywania  „koła

życia-i-śmierci”:

Przecież nie ma naprzód, mówią demony, już tylko w kółko jest, już tylko w kółko jest,

już tylko duchem w kółko będziesz krążyć do końca swoich dni,  nim tylko duchem krążyć

będziesz do końca swoich nocy […]. I tak też krążysz w kółko, krążysz w krąg w kołokrąg w

piekłokrąg, próbując wszystkimi siłami biednymi człowieczymi oderwać, odciąć dwoje ludzi –

co jak jeden mąż – od tych niewidzialnych fatalnych nici […] dobrze, trudno, w kółko więc, ale

coraz prędzej w kółko, coraz prędzej i coraz mężniej, aż taka nowo urodzi się siła, odśrodkowa

promienna porywista,  że oderwiemy się,  że rozpromienimy się […] i  popłyniemy pogonimy

popędzimy  razem  po  wielkich  łukach  do  innego  kręgu,  do  innego  zasięgu,  przysięgam,

przysięgam...35

Kątny,  przemieszczając  się  w  czasie  i  przestrzeni,  bacznie  przygląda  się

otaczającemu go światu po części niewinnymi oczami głównej postaci  Jednego dnia i

Falując  na  wietrze,  po  części  jednak  jako  człowieka  będącego  świadomym  swego

miejsca w świecie (lub też już częściowo poza światem). W opowiadaniu Ktoś, kiedyś,

gdzieś  daje o sobie znać w znamienny sposób ta na wpół przebudzona część psychiki

Kątnego – jego ciągła gonitwa, nieustanny bieg w życie, by nieprzerwanie doświadczać,

zostaje  poskromiona,  następuje  „powrót  do  siebie”.  Nasuwa  się  przy  tym  całkiem

zasadne skojarzenie, iż ta ogromna „podróż życiopisarska” była tylko ucieczką przed

samym sobą, przed zmierzeniem się z własnym ja. Metody siłowe nie zdały egzaminu i

pojawia się u bohatera Stachury myśl, która będzie miała istotne skutki w prezentacji

postaci następnych powieści Stachury, jak i w życiu samego pisarza:

35 E. Stachura, Się, Zakrzewo 2010, s. 22-24.
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Tak, może to powrót. […] Jeżeli wracaniem to jest, to – świadomie czy nieświadomie –

każdy i każda i każde wracało do promiennej promienistej wszechstronnej swej postaci. Więc

tyle tylko, że ja – się myślało – tak, jakbym chciał osiągnąć tę postać przed moją śmiercią. Tylko

tyle.  Aż  tyle.  Aż  tyle,  bo  może  śmierć  jest  tu  potrzebna,  może  śmierć  jest  tu  niezbędna,

bezwzględnie niezbędna, żeby tę postać osiągnąć. A ja – się myślało – tak, jakbym chciał tę

postać osiągnąć, to poncho złociste przejrzyste nałożyć, za życia, w ciągu tak zwanego życia

jeszcze. […] jak to zrobić, jak to zrobić: nie popełniając samobójstwa – popełnić je, umrzeć – nie

mrąc, umrzeć – dalej żyjąc. Aż tyle: nie porzucając ciała – w jakiś sposób wyzwolić się z niego,

z tych postronków […] wyzwolić się z mózgu […] z tych labiryntów […] a przez to zdobyć

może jakieś jedno małe coś: aż tyle: tylko tyle: oczy duszy.36

Michał Kątny uzmysławia sobie, że najbardziej wartościową dla niego rzeczą

będzie  oderwanie  się  od  rzeczywistości  i  powrócenia  do  niej  w  nowej  kondycji

psychicznej.  Przyrównać  ten  stan  można  po  części  do  sytuacji  spotykanej  w

otaczającym nas  współczesnym świecie,  sytuacji  osoby ciężko chorej,  która  dostaje

„drugie życie” poprzez wyzdrowienie. Zmienia się wtedy sposób postrzegania świata,

każdy dzień jest zarówno pierwszym, jak i ostatnim dniem życia. Kątny pragnie takiego

odnowienia w sferze psychicznej, pragnie, aby zniknęło jego ego i pojawiła się nowa

forma istnienia w świecie - osoba, która wyjdzie świadomie poza wspominany już w tej

pracy dualizm podmiotowo-przedmiotowy.

Punktem zwrotnym, owym „powrotem” jest opowiadanie Się, który zamyka cały

zbiór. Długa podróż dobiega końca i okazuje się, że cały trud sprowadzał się do powrotu

do własnej osoby, że nie ciągłe podróżowanie i  gorączkowe poszukiwanie własnego

miejsca na ziemi jest sensem:

Się zrozumiało.  Się rozumie. Się za daleko szukało tej  kryształowej kuli,  co chowa

odpowiedzi na dwa, trzy pytania. Na jedno pytanie. Na wszystkie pytania. Się jej nie tam, gdzie

była,  szukało.  Się  jej  nie  tam,  gdzie  jest,  szukało.  Się  jej  w  bezgranicznych  przestworzach

szukało. Daleko. […] Gdzie indziej ona była. Nie tam. Dużo bliżej. Jeszcze bliżej. Najbliżej. Tu

ona była. […] Tu ona jest. Każda własna głowa nią jest.37

Trwająca kilka tomów podróż bezimiennych bohaterów pierwszych opowiadań,

Edmunda Szeruckiego, Jana Pradery, Michała Kątnego zostaje zwieńczona odkryciem

36 Tamże, s. 128-129.
37 Tamże, s. 216.
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podstawowej  prawdy  o  ludzkim życiu,  prawdy  o  tym,  że  przede  wszystkim trzeba

wejrzeć w siebie. Podobny obraz wędrówki przedstawia w znakomity sposób jeden z

najwybitniejszych w zachodnim świecie znawców filozofii dalekowschodnich Hermann

Hesse w powieści  Siddhartha38.  Zauważalny jest  rozmiar „szukania i poznawania” –

Hesse, znający na wskroś dalekowschodnie religie i filozofie w przystępnej i zwięzłej

formie  dokonuje  tej  samej  rzeczy,  której  Stachura  poświęcił  większość  twórczości.

Jednakże mylący może być sąd, że jest to ujma dla Edwarda Stachury. Pamiętać należy

o  dwóch  rzeczach  przy  rozpatrywaniu  jego  drogi  do  stanu,  który  można  nazwać

oświeceniem.  Po pierwsze  Stachura  poświęcił  się  opisywaniu  swojego stanu  ciała  i

ducha  z  każdym  przemierzonym  krokiem,  stąd  nazywanie  jego  twórczości

„życiopisaniem”.  Dlatego  też  droga  do  odkryć,  którym  Hesse  zawęził  do  jednej

powieści,  jest  tak  rozległa.  Po  drugie  należy  również  zaznaczyć  fakt,  że  autor

Siekierezady w  dużym  stopniu  działał  po  omacku,  jeśli  chodzi  o  doświadczenia

mistyczne.  Nie posiadał  on jak  Hesse tak  wielkiej  wiedzy o wschodnich systemach

religijno-filozoficznych, nie mieszkał w Indiach i  nie przebywał w stałym otoczeniu

ludzi żyjących według nauk Buddy.

Warto  dodać,  że  bohaterowie  Stachury  poszli  w  tym  samym  kierunku  co

Siddhartha, zaczęli odkrywać świat z nowej perspektywy. Michał Kątny zrzuca z siebie

brzemię ego, wyswobadza swój umysł z nagromadzonych w nim wartości i idei:

Rozsunęła głowa na oścież półkule i wyrzuciła z siebie, wydaliła to wszystko, czym

była nabijana zapijana zabijana przez czterdzieści lat, przez czterysta lat, przez cztery tysiące lat

[…] i  zrobiło się  strasznie  […] zamarło  serce,  bo  zrobiło się  pusto,  całkiem pusto,  wielkie

spustoszenie,  wielka czarna dziura – i oto przyszło to inne, wszystko przyszło,  wszystko, bo

zrobiło się dla tego miejsce […] to nieznane, to niewyobrażalne, to niewypowiedziane.39

Kątny  pozbywa  się  wszystkiego  ze  swego  umysłu,  nie  ma  myśli,  nie  ma

intelektu,  nie  ma  ego.  Stan  ten  wyjaśnił  D.T.  Suzuki,  określając  człowieka

doświadczającego takich doznań jako artystę  życia -  „tego, który nie  ma umysłu”.40

Brak ego skutkuje dodatkowo wyswobodzeniem się z ram, jakie dyktuje nam otaczająca

38 Zob. H. Hesse, Siddhartha, Warszawa 1998.
39 E. Stachura, Się, Zakrzewo 2010, s. 216-217.
40 E. Fromm, D.T. Suzuki, R. de Martino, Buddyzm zen i psychoanaliza, Poznań 2006, s. 28-29.
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nas rzeczywistość. Skoro nie ma ego więc również nie nazw, nazwisk, osób, nie ma

Michała Kątnego, nie ma Edwarda Stachury:

Się nie pyta. Się nie hałasuje. To harmonia. To porządek. To jest ład. To nie ja. Ja to jad.

Ja to wąż. Ja to rak. Edmund Szerucki – rak. Janek Pradera – rak. Ja Michał Kątny – rak. Edward

Stachura, który nas trzech wymyślił […] - po trzykroć rak. Umarł rak. Umarł rak na raka. Ja

umarło. Położyło sobie kres. Koniec biografii. […] Nie ma ja. […] Bo ja to czas. Ja to wąż. Ja to

rak. Rak umarł na raka. Wąż umarł od własnego ukąszenia. Czas umarł na czas. Ja umarło na ja.

Nie ma ja. Się jest. Się jest się. Się jest duch. Się jest nikt.41

Umiera  świat  i  bohaterowie  tekstów Stachury, umiera  również  sam artysta.42

Rodzi się zarazem Stachura – mistyk, który będzie próbować podążać nową drogą w

życiu, drogą w myśl słów zawartych w poemacie Bunana, mistrza zen:

Bądź za życia umarły,

Całkowicie umarły; 

I czyń, jak chcesz,

A wszystko będzie dobrze.43

Odrzucenie  przeszłości,  literackiej  i  osobistej,  przyczynia  się  do  powstania

nowego bohatera, nowego świata i nowego twórcy – powstaje dzieło w pełni mistyczne,

w którym główną rolę odgrywa człowiek-nikt, powstaje Fabula rasa.

41 E. Stachura, Się, Zakrzewo 2010, s. 217-218.
42 G.  Borkowska,  Nie  wszystko  jest  poezją,  w  pracy  zbiorowej:  Sporne  postaci  polskiej  literatury

współczesnej. Natępne pokolenie, pod red. Aliny Brodzkiej i Lidii Burskiej, Warszawa 1995, s. 129.
43 E. Fromm, D.T. Suzuki, R. de Martino, dz. cyt., s. 29.
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6. Fabula rasa

Konsekwencją  wyzwolenia  się  Stachury  z  więzów  ego jest  w  pierwszym

odruchu chęć odcięcia się od starego świata, od znajomych, od swojej całej twórczości i

siebie samego w wymiarze społecznym. Zrywa więzi rodzinne, postanawia zakończyć

znajomość z całą listą bliższych lub dalszych kontaktów osobistych. Pisząc swoje nowe

dzieło,  Fabula  rasa,  postanawia  o  nieumieszczaniu  w  druku  swojego  imienia  i

nazwiska, dzieło to w zamyśle autora ma pozostać anonimowe. Fabula rasa wydana w

1978 roku jednak zostaje przez wydawnictwo sygnowana nazwiskiem autora.  Fabula

rasa rozpoczyna się specyficzną Notą do czytelnika, w której czytamy:

Ta książka nie jest do przeczytania. Ta książka jest do odkrycia. Co jest w tej książce do

odkrycia? To między innymi, ale przede wszystkim, że każda książka jest zawsze tylko książką;

że wszystkie słowa są zawsze tylko słowami, nigdy nie są tym, co – z mniejszym lub większym

popisem – usiłują opisać.

Ta książka jest opisem czegoś, co jest. To coś to nieśmiertelnie żywe życie. Możesz to

odkryć, jeśli nie utkniesz na słowach, jeżeli nie zachłyśniesz się słowami, nie zadusisz słowami i

nie spoczniesz na słowie jak w trumnie. Jeżeli zawieruszysz się dalej, poza słowo, poza grób.

Komu w drogę, temu teraz.44

Słowa  według  Stachury  mają  więc  tylko  sens  w  przypadku,  kiedy  dadzą

możliwość  wyjścia  z  więzienia  ego,  wyjścia  poza  ego za  pomocą słów. W każdym

innym  przypadku  pozostają  tylko  słowami,  nic  nie  znaczącymi  abstraktami,  które

zaciemniają  perspektywę  patrzenia  tak,  by  widzieć  wszystko.  Jak  podaje  Grażyna

Borkowska „widzieć wszystko, to widzieć po prostu to, co jest, w całej oczywistości

istnienia, w całej zwyczajności bycia.”45

W  Fabula  rasa Stachura  przedstawia  serię  pytań  i  odpowiedzi,  w  pewnym

sensie  przypominających  buddyjskie  koany,  zaczynając  od  bardzo  ważnego  w  zen

pytania: kim jestem? Seung Sahn, koreański mistrz zen, tak wykłada główny cel zen:

44 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 5.
45 G. Borkowska, dz. cyt., s. 128.
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Wszyscy na tym świecie szukają szczęścia na zewnątrz, a nikt nie rozumie swojego

własnego wnętrza. Każdy mówi: "ja", "ja chcę tego", "ja jestem jak tamto". Ale nikt nie rozumie

tego "ja". Gdy się urodziłeś, to skąd przyszedłeś? Gdy umrzesz, dokąd pójdziesz? 

Jeżeli będziesz uczciwie pytał: "Kim jestem?" wtedy wcześniej czy później trafisz na

ścianę,  gdzie  całe  myślenie  jest  odcięte.  Nazywamy  to  "umysłem  nie-wiem".  Zen  jest

utrzymywaniem tego umysłu "nie-wiem" zawsze i wszędzie.46

Tak więc bardzo istotne jest zadawanie sobie pytania „kim jestem?” i poprzez

związane z tymże innymi pytaniami i odpowiedziami dojście do „nie-myślenia”, dojście

do stanu „umysłu nie-wiem”. W  Fabula rasa postacią, która osiągnęła stan „umysłu

nie-wiem” jest człowiek-nikt, który odpowiada na pytania stawiane przez człowieka-Ja.

Należy zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu tych dwóch bohaterów tekstu, że nie jest to

typowy dialog pomiędzy osobnymi jednostkami, lecz monolog prowadzony przez jedną

osobę, w której istnieje świadomość przebudzona i pamięć o swoim ego. Człowiek-nikt

pełni rolę oświeconego mistrza, który ogarnął całym sobą istotę świata i który próbuje

przekazać  swoje  doświadczenie  i  mądrość  zamkniętemu  w  swoim  egocentrycznym

świecie człowiekowi-Ja, by mógł się wydostać ze stanu zamknięcia – samsary.

Stachura  postanowił  więc  spróbować  przekazać  poprzez  Fabula  rasa swoje

dośwadczenie,  związane  z  przeobrażeniem  jakiego  dokonał  w  sobie,  pokazać

zasadniczą różnicę pomiędzy umysłem przebudzonym i nieprzebudzonym. Przestrzeń

człowieka-Ja  jest  ograniczona do mierzalnych odległości,  z  punktu  A do punktu  B.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku człowieka-nikt, ludzi-nikt:

[…]  nie  istnieje  też  dystans.  Istnieje  dla  nich  niewypowiedzianie  bezgraniczna  i

bezgranicznie  niewypowiedziana  otwarta  przestrzeń,  tak  wielka,  że  cały  dostępny  twojej

wyobraźni wszechświat  jest przy niej  ziarenkiem maku (dokładnie ziarenkiem maku) i  w tej

otwartej przestrzeni, w tym niezmierzonym wymiarze: żadnych odległości, żadnego dystansu.

Nieskończenie cudne, nieskończenie schludne, nieskończenie wolne pole.47

Jak podkreśla Jacek Sieradzan, zajmujący się badaniem wpływu buddyzmu na

twórczość  Edwarda  Stachury, takie  spojrzenie  na  przestrzeń  jest  powszechne  wśród

46 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zen, [dostęp: 22.09.2013 r.]
47 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 37.
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nauczycieli  buddyjskich.48 Dystans  tworzony jest  przez  ludzi-Ja,  żeby  mogli  oni  go

pokonywać: 

Pokonywanie odległości  jest  tylko skutkiem wymyślenia odległości.  […] Dystansów

nie ma. Dystans fabrykujesz, kiedy chcesz. I tym większy, im więcej chcesz.49

Również czas w potocznym pojęciu jest przez człowieka-nikt odrzucany, czas to

zamknięcie się w więzieniu bez krat, bo:

[…]  z  czasem  można  tylko  sczeznąć,  czas  można  tylko  tracić,  czas  można  tylko

marnować, do niczego lepszego czas się nie nadaje […]50

Przyglądając  się  stanowi-otoczeniu,  w  jakim  znajduje  się  człowiek-nikt,

zauważyć  można,  oprócz  braku  presji  ze  strony  przestrzeni  i  czasu,  także

niewyobrażalne  dla  człowieka-Ja  poczucie  idealnego  stanu  rzeczywistości,  który

zawiera  w  sobie  wszystkie  zjawiska  są  wzięte  wszystkie  razem  i  podane  na  tacy,

parafrazując przemyślenia Edmunda Szeruckiego w  Całej jaskrawości.  W przypadku

Fabula  rasa dochodzi  jednak  do  istotnej  zmiany,  stan  postrzegania  otaczającej

rzeczywistości  w  ten  sposób  istnieje  nieprzerwanie,  człowiek-nikt  osiągnął  więc

wspomniany przez cytowanego  Seunga Sahna stan zen – stan nieprzerwanej  „całej

jaskrawości”.

Pytania  człowieka-Ja  i  odpowiedzi  człowieka-nikt  dotyczą  ogromu  spraw

związanym z życiem każdego człowieka: kim jestem, czym jest samotność, czym jest

wolność, jaki sens ma cierpienie, czym jest wieczność itp. Ze względu na problematykę

niniejszej pracy warto zwrócić uwagę na pytania-odpowiedzi dotyczące bezpośrednio

zagadnień  związanych  z  buddyzmem.  Jacek  Sieradzan  wyszczególnia  cztery

płaszczyzny odniesień do buddyzmu, które można zauważyć w Fabula rasa:

− przyczyny cierpienia,

− poznanie jako warunek wyzwolenia,

− droga do samorealizacji,

48 J. Sieradzan, dz. cyt., s. 187.
49 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 36-37.
50 Tamże, s. 42.
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− postać mistrza-nauczyciela (człowieka-nikt).51

Przyczyny cierpienia można doszukiwać się w rozdzieleniu świata na Ja i nie-Ja,

na to co jest we mnie i poza mną. Poprzez tę opozycję tworzą się wszelkiego rodzaju

konflikty z  otaczającą nas  rzeczywistością.  Człowiek-nikt  wyszedł  poza ten dwoisty

stan i jest w stanie zawrzeć w jednym zarówno szczęście jak i cierpienie, gdyż jedno nie

może istnieć bez drugiego:

Cierpienie ma głęboki sens. Cierpienie ma taki sens jak rzeka, co nagle przecina ci w

poprzek drogę. Nie ma mostu, nie ma brodu, nie ma promu, nie ma materiału ni narzędzi do

zbudowania tratwy. Ty masz dostać się na drugi brzeg, żeby iść dalej. […] Więc albo idziesz do

życia, albo nie. Jeżeli tak, musisz rzekę przebyć. Musisz cierpienie przecierpieć.52

albo:

Patrz, tysiące lat cywilizacji, największe osiągnięcia kulturowe, naukowe, techniczne i

tak  dalej  nie  wymazały  ludzkiej  łzy.  […]  Gdyby  mogły  ją  wymazać,  już  by  ją  przecież

wymazały. […]  Ta łza  jest  jedynym  kamieniem  węgielnym,  na  którym  stoi  całe  królestwo

szczęścia człowieka tę łzę roniącego. Ten człowiek może siebie poznać, dlaczego płacze i tylko

wtedy przestać płakać. Zapłacze wówczas ostatni  raz,  ale z niewymownej i  niekończącej  się

radości.53

Cierpienie istnieje zaś i nie przekroczymy tego stanu , jeśli nie uzmysłowimy

sobie,  że  należy  wyzbyć  się  pragnień,  namiętności,  chciwości,  a  nawet  ciała  i

wspominanego  już  wcześniej  słowa,  które  opisuje  świat.54 Jeśli  człowiek-Ja  nie

przekroczy „rzeki”, nie odrzuci dualizmu podmiot-przedmiot, będzie wtedy uwikłany w

cykl reinkarnacji, samsary.

Drugą ważką kwestią łączącą dzieło Stachury z buddyzmem jest poznanie jako

warunek  wyzwolenia.  Poprzez  całościowe  poznanie  natury  świata  można  dojść  do

punktu, w którym dobro i zło, radość i cierpienie, wszystkie przeciwieństwa są awersem

51 J. Sieradzan, dz. cyt., s. 189.
52 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 23.
53 Tamże, s. 23.
54 Zob. J. Sieradzan, dz. cyt., s. 189-193.
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i rewersem jednej monety. Wspominany już w tej pracy dualizm świata, polegający na

opozycji Ja – nie-Ja, przechodzi w jedność:

Przeciwieństwa są jednym. W wysokim jest zarazem wysokie i niskie, i odwrotnie: w

niskim jest zarazem niskie i wysokie. W ciężkim jest zarazem ciężkie i lekkie, w lekkim jest

zarazem lekkie i ciężkie. […] Przeciwieństwa są jednym, są jednościami.55

Wszystkie wysiłki człowieka-nikt w stosunku do człowieka-Ja skierowane są na

odkrycie  przez  tego  drugiego  samego  siebie,  na  przemianę, której  kulminacją  jest

przeżycie  śmierci  ego  i  narodziny  nowej,  niedualistycznej,  a  więc  nieegoistycznej

percepcji  świata.56 Aby  mogło  się  to  wydarzyć,  niezbędne  jest  wspomniane

doświadczenie  cierpienia  i  przezyciężenie  tego  stanu.  Analogicznie:  w  radości  jest

radość i cierpienie, w cierpieniu jest równocześnie cierpienie i radość.

Poszukiwanie  w  sobie  samym  możliwości  przezwyciężenia  cierpienia,  dogłębne

badanie dualizmu dwoistości  natury i  jej  jedności prowadzi do momentu,  w którym

dochodzi do odrzucenia intelektualnego postrzegania świata:

[…]  wtedy  będziesz  mógł  zostać  ogarnięty,  przygarnięty  przez  prawdziwy  wymiar

wszystkiego. Kiedy poznasz się. Nikt za ciebie tego nie zrobi, bo to jest samopoznanie, więc

możesz zrobić to tylko sam. […] To samopoznanie nie jest poznawaniem przez gromadzenie

wiedzy o sobie, przez zapamiętywanie […] im więcej gromadzisz, im strojniej się stroisz, tym

mniej  miejsca  na  nieporównywalną  prostotę  i  nagość.  Milion  informacji  o  sobie  nigdy  nie

doprowadzi  do poznania siebie.  […] Pochylić  się  nad sobą,  pochylić się  w sobie i  uważnie

wsłuchać się w siebie, uciszyć rozum z hałasu myśli...57

Stachura tym samym przedstawia w głównym miejscu człowieka-Ja, który przy

pomocy wyciszenia ma znaleźć drogę do samopoznania, samorealizacji. Osobą, która

nieprzerwanie ma mu w tym pomagać jest człowiek-nikt.

Tym samym dochodzimy do czwartego  elementu  scalającego  Fabula  rasa z

buddyjskimi  korzeniami.  Chodzi  tu  o  przedstawiony  w  utworze  nierozłączny  duet:

człowiek-nikt  i  człowiek-Ja.  W  tym  układzie  daje  się  wyraźnie  zauważyć,  iż

55 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 69.
56 J. Sieradzan, dz. cyt., s. 194.
57 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 45.
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człowiek-nikt  jest  odpowiednikiem  mistrza-nauczyciela,  co  widać  szczególnie

wyraźnie,  jeżeli  przyjrzymy  się  relacjom  jakie  mają  miejsce  w  praktykowaniu

buddyzmu  zen,  w  wyznaczaniu  koanów przez  mistrza-nauczyciela  swoim

podopiecznym.58 Układ praktykowany w buddyzmie i zastosowany w Fabula rasa ma

ścisły  związek  z  powinnością,  jaką  ma  za  zadanie  spełniać  człowiek  oświecony,

człowiek-nikt – w związku z tym, że stał się on  bodhisattwą (sanskr. 'mądra istota',

'mądry bohater'),  jego zadaniem naczelnym jest  pomagać istotom nieoświeconym w

osiągnięciu przebudzenia duchowego. Nie ma być to jednak konwencjonalna pomoc,

którą  określa  się  mianem  pozytywnej,  doraźnej  np.  nakarmienie  głodnego.

Człowiek-nikt oferuje inny rodzaj pomocy:

Człowiek-nikt może wytłumaczyć drugiemu człowiekowi, że udzielana tym ośrodkom

pomoc pozytywna nic niczego raz  na zawsze  nie załatwia,  nie  wykorzenia  problemu,  a  jest

jedynie pojeniem czegoś, czego istotą jest nienasyconość, jest nalewaniem wody do beczki bez

dna, jest wręcz podlewanie chwastu, jest gaszeniem niszczycielskiego pożaru oliwą, a więc jest

zaognianiem problemu. To wszystko może objaśnić człowiek-nikt drugiemu człowiekowi i to

objaśnienie jest pomocą negatywną udzielaną mu jednocześnie z pomocą pozytywną.59

Człowiek-nikt ujawnia „źródła niewiedzy i wynikającego z tego pomieszania,

które tkwi w człowieku-Ja, by w ten sposób mógł zneutralizować ich przyczyny”.60

Nie  da  się  ukryć,  że  Stachura  znał  nurty  filozofii  dalekowschodnich,  niewątpliwie

przybliżał się do zgłębienia istoty rzeczy. Konsekwencją tego jest wyjście poza ramy

zamkniętej przestrzeni książki i wyjście do ludzi. Wyjście to łączy się z napisaniem

przez Edwarda Stachurę – człowieka-nikt tekstu zatytułowanego  Oto, udostępnianego

na spotkaniach ze swoimi czytelnikami.61

58 Zob. P. Kapleau, Trzy filary zen, Warszawa 1991.
59 E. Stachura, Fabula rasa, Toruń 2006, s. 21.
60 J. Sieradzan, dz. cyt., s. 197.
61 Zob. załącznik nr 1.
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7. Oto

Oto,  ostatni  z  mistycznych  tekstów  w  twórczości  Edwarda  Stachury,  został

wydany  w  1979  roku,  już  po  śmierci  pisarza.  Stachura  zebrał  w  tym  dziele

rozbudowane aforyzmy i sentencje swojego autorstwa, jak też wypowiedzi bliskich mu

ideowo postaci. Wśród tych luźnych zapisów, przypominających swoją budową niektóre

rozdziały  Wszystko jest  poezja,  znaleźć można dwa rodzaje treści,  które są istotne z

punktu widzenia dalekowschodnich inspiracji w twórczości autora Fabula rasa. Pisanie

Oto pokrywało  się  czasowo  z  tworzeniem  Fabula  rasa i  tomu  opowiadań  Się,

zauważalne są więc w tekście wypowiedzi przypisywane człowiekowi-nikt, pojawia się

także często charakterystyczny zaimek  się. Oprócz treści związanych bezpośrednio ze

wcześniejszymi dziełami Stachury, który to zabieg stosował pisarz od wielu lat, można

znaleźć,  pierwszy  raz  w  całym  dorobku  literackim,  bezpośrednie  odniesienia  do

buddyzmu  i  taoizmu.  Wśród  postaci  –  braci  człowieka-nikt  –  pojawiają  się  trzy

najważniejsze osoby dla buddystów, taoistów oraz chrześcijan:

− brat mój Syn Człowieczy,

− brat mój Stare Dziecko,

− brat mój Obudzony.

Z dużą łatwością można rozszyfrować postaci,  kryjące się za tymi imionami.

Syn  Człowieczy  jest  Jezusem  Chrystusem,  Stare  Dziecko  to  polskie  tłumaczenie

chińskiego  imienia  Lao-Tse,  zaś  Obudzony  to  tłumaczenie  słowa  pochodzącego  z

sanskrytu i oznaczającego buddę, czyli „przebudzonego”. Istotne jest określenie tych

postaci  jako  braci  człowieka-nikt  (i  także  Edwarda  Stachury),  stawia  to

wypowiadającego się człowieka-nikt jako oświeconego i tym samym równego trzem

pozostałym.  W  Oto nie  ma  już  relacji  nauczyciel-uczeń  w  wewnątrzosobowym

monologu,  jest  natomiast  identyfikacja  z  głównymi  nauczycielami  duchowymi,

zarówno Wschodu, jak i Zachodu. 

Stachura  przedstawia  wartościowe  treści  z  nauk  Jezusa,  Buddy  i  Lao-Tse,

pragnąc zapewne, aby ich wypowiedzi trafiły do jego czytelników. Zdarzają się nawet

dopowiedzenia,  własne  wyjaśnienia  tychże  sentencji,  wypowiadane  przez

człowieka-nikt:
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Powiedział brat mój Stare Dziecko:

Mędrzec nie ma własnych uczuć.

Czyni swoimi uczucia ludzi.

Być dobrym dla dobrych

i być tak samo dobrym dla tych, którzy nimi nie są

− oto człowiek-sama-dobroć.

Się dopowiada:

Nie ma takiego wśród ludzi największego zbrodniarza, do którego człowiek-nikt nie wyciągnie

ręki, uśmiechając się doń z pogodą i słodyczą tego, który wie, że nie ma w Piekle człowieka

bezpowrotnie straconego.62

Człowiek-nikt  wychodzi  ze  swą  nauką  do  innych,  nieoświeconych  ludzi,

proponując  teksty  mające  swe źródło w naukach Buddy czy  Lao-Tse,  nie  omieszka

również przedstawiać swoich przemyśleń:

Człowiek-nikt, kierując swoje słowa do uwagi i prawości ludzi i Bogów, nie daje nic,

odbiera wszystko. Wszystko odbierając, nie odbiera. Nic nie dając, wszystko daje.63

Tak samo czyni sam Stachura, rozpoczynając serię spotkań z czytelnikami na

terenie  Polski.  Podczas  wizyt  w  bibliotekach  i  domach  kultury,  oprócz  prezentacji

swoich piosenek i rozmów na temat swojej twórczości dochodzi także do prezentacji

tomiku Oto, który pisarz przygotowywał na powielaczu. Dodatkowo autor Fabula rasa

starał  się  podczas  tych spotkań uzmysłowić odbiorcom misję,  jaka przypadła mu w

udziale, z opłakanym często skutkiem.64

Nieudane próby nauczania, przeświadczenie o swym wyjątkowym darze, jakim

jest osiągnięcie oświecenia, brak snu i nadwyrężanie swojej psychiki, doprowadzają w

mniejszym lub większym stopniu do pierwszej próby samobójczej i pobytu w szpitalu

psychiatrycznym.65

62 E. Stachura, Wiersze pozostałe, Toruń 2006, s. 88-89.
63 Tamże, s. 77.
64 M. Buchowski, dz. cyt., s. 174. Pełny opis jednego ze spotkań został zamieszczony w załączniku nr 1 

niniejszej pracy.
65 Tamże, s. 183-188.
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8. Pogodzić się ze światem

Pozycją  zamykającą  niniejszą  pracę  i  zarazem dorobek  prozatorski  Edwarda

Stachury jest utwór-dziennik o roboczym tytule Pogodzić się ze światem. Tekst powstał

po  wyjściu  Edwarda  Stachury  ze  szpitala  psychiatrycznego  w  Drewnicy  i  zawiera

zapisy od 28 maja do 20 lipca 1979 roku. Podstawowymi zadaniami przyświecającymi

pisarzowi  były  z  pewnością  ćwiczenia  w nauczeniu  się  pisać  lewą ręką,  „pisarska”

terapia po pobycie w szpitalu oraz przede wszystkim próba powrotu do opisywania

swojego życia dzień po dniu.

Na plan pierwszy wysuwa się obserwacja życia swojej matki,  u której pisarz

widzi prostotę w przeżywaniu każdego dnia, prostotę przypominającą modlitwę:

Matka cały dzień krząta się. Ma 72 lata. Jest ogromnie ruchliwa. […] Ciągle ma jakieś

zajęcie. […] Jej trud i praca są jedną nieustającą modlitwą. Prawie wszystko, co mówi, wydaje

mi się mądrzejsze od wszystkich moich książek.66

Stachura  jest  oszołomiony  faktem,  że  ludzie  mogą  żyć  bez  chęci  ratowania

innych przed niewiedzą. Próbuje on znaleźć w tym niezaangażowanym postrzeganiu

świata jakiś ratunek dla siebie:

Patrzę  na  matkę  i  na  innych  ludzi  i  uczę  się  od  nich  cieszyć  się  drobiazgami,

drobnostkami. […] I to jest zdrowe. Inaczej zwariowaliby. Tak jak ja.67

Przysłuchiwanie się audycjom radiowym i muzyce rozrywkowej, przynoszenie

wody, karmienie królików, odwiedzanie rodzinnych grobów - takie czynności przynoszą

mu ulgę, w nich próbuje się odnaleźć. Podczas tych dni poddaje w wątpliwość istotę

bytu człowieka-nikt, który wydaje mu się nieprzystosowany do świata, aczkolwiek tak

bardzo potrzebny w utrzymaniu równowagi:

66 E. Stachura, Dzienniki. Zeszyty podróżne, t. 2, Warszawa 2011, s. 352.
67 Tamże, s. 352-353.
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Człowiek-nikt  mógł  nic  nie  robić.  Mógł  chodzić,  zbierając  przy  okazji  butelki,

zarabiając w ten sposób na swoje utrzymanie, i zarazem sprzątając parki i miejskie promenady, i

był cudownie spokojny, i promieniował tym spokojem na wszystkich napotkanych ludzi. […]

Gdzie się podział człowiek-nikt?68

Jednocześnie autor Fabula rasa opisuje stan psychiczny w momencie, kiedy był

jeszcze człowiekiem-nikt. Stan ten nie budzi w nim dobrych skojarzeń. Dochodzi do

przyznania  się  przed  sobą,  że  ta  świadomość  człowieka-nikt  doprowadziła  go  do

choroby psychicznej. Widać to szczególnie w momentach, kiedy Stachura przyrównuje

swoje  przeżycia  do  ukrzyżowania.69 Z  czasem dochodzi  do  wniosku,  że  cały  okres

mistyczny był nienormalny:

[…] rozdałem prawie sto tysięcy złotych. […] Nie mając pieniędzy, zacząłem rozdawać

przedmioty i rzeczy, które miałem w domu, koszule,  spodnie,  marynarki,  dwa meksykańskie

piękne poncha, aparat fotograficzny, radio, nawet moją brazylijską gitarę i pomniejsze drobiazgi.

[…] Gdzie kończy się normalne, gdzie zaczyna się nienormalne? Oto jest pytanie.  Gdzie się

kończy znośny obłęd, a zaczyna obłęd nie do zniesienia.70

Z  czasem  przychodzi  rozgoryczenie  spowodowane  brakiem  radości  z  życia,

zaczyna się powrót do buntowniczych zachowań. Coraz częściej Stachura poddaje w

wątpliwość  spokojne  życie  innych ludzi,  zaczynają  go irytować rady i  powiedzenia

lekarzy, coraz częściej myśli o samobójstwie:

Ale po co człowiek ma świadomość? Czy po to, żeby jej nie używać, żeby w kółko, bez

ustanku  zagłuszać?  Błogosławieństwem  człowieka  czy  przekleństwem  jest  świadomość?

Wygląda  na  to,  że  tu  na  padole  jest  przekleństwem.  Nadzieja  szepcze,  że  tam  będzie

błogosławieństwem, tam, w innym życiu. Ale nie ma żadnej pewności.71

68 Tamże, s. 359.
69 Tamże, s. 363.
70 Tamże, s. 367-368.
71 Tamże, s. 389.
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oraz jedne z ostatnich słów zapisanych przez pisarza:

Jak ciężko dać ten jeden krok. Od paru dni wstaję i mówię sobie: „Gdybym to zrobił

wczoraj, dzisiaj już nie musiałbym się męczyć”. Gdybyż to było dla mnie oczywiste! Ale ciągle

do końca nie jest.72

W końcu jednak staje  się  oczywiste.  Kilka  dni  później,  24  lipca  1979 roku,

pisarz popełnia samobójstwo.

72 Tamże, s. 390.
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9. Podsumowanie

Przeanalizowane  w  niniejszej  pracy  fragmenty  dzieł,  jak  też  w  dwóch

przypadkach  całe  utwory,  były  przesycone  w  mniejszym  lub  większym  stopniu

nieprzerwanym dążeniem do odkrycia tych pokładów wnętrza człowieka,  które każą

nieustannie  szukać  odpowiedzi  na  najważniejsze  pytania:  skąd  przybywamy,  kim

jesteśmy, dokąd idziemy, czym jest cierpienie, jaka jest droga do poznania, gdzie będzie

koniec  nieustannej  podróży  człowieka  ku  wszystkiemu  i  wszystkim?  Ważnymi

elementami,  które dopomagały Stachurze w tych poszukiwaniach,  były z  pewnością

odpowiedzi,  kryjące  się  w  wielowiekowej  tradycji  dalekowschodnich  systemów

religijno-filozoficznych. Buddyzm, taoizm, czasami chrześcijaństwo ukazały Stachurze

inny  sposób  postrzegania  świata  i  ludzi,  dały  impuls  do  działania  na  rzecz

wyswobodzenia  siebie  i  innych  z  zamkniętego  kręgu  dążenia  do  zaspokojenia

najbardziej  prymarnych  potrzeb  ludzkich  i  sięgnięcia  gdzieś  wyżej,  spotkania  brata

mlecznego. Próby te doprowadziły prawdopodobnie do utraty kontroli nad sobą samym

i  do  pogrążenia  się  w  smutku  nad  utratą  chęci  życia  i  przeistoczeniem  się  z

człowieka-nikt  w  zwykłego  lub  nawet  uboższego  duchowo  Edwarda  Stachurę.

Tragiczne zakończenie życia pisarza jest zarazem następnym pytaniem zadanym przez

Stachurę,  pytaniem, na które nie dostaniemy już odpowiedzi.  Poniżej ostatnie słowa

zapisane przez Edwarda Stachurę.

List do pozostałych

Umieram

za winy moje i niewinność moją

za brak, który czuję każdą cząstką ciała i każdą cząstką duszy,

za brak rozdzierający mnie na strzępy jak gazetę zapisaną hałaśliwymi nic nie mówiącymi słowami

za możliwość zjednoczenia się z Bezimiennym, z Pozasłownym, Nieznanym

za nowy dzień

za cudne manowce

za widoki nad widoki

za zjawę realną

za kropkę nad ypsylonem

za tajemnicę śmierci w lęku, w grozie i w pocie czoła
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za zagubione oczywistości

za zagubione klucze rozumienia z malutką iskierką ufności, że jeżeli ziarno obumrze, to wyda owoc

za samotność umierania

bo trupem jest wszelkie ciało

bo ciężko, strasznie i nie do zniesienia

za możliwość przemienienia

za nieszczęście ludzi i moje własne, które dźwigam na sobie i w sobie

bo to wszystko wygląda, że snem jest tylko, koszmarem

bo to wszystko wygląda, że nieprawdą jest

bo to wszystko wygląda, że absurdem jest

bo to wszystko tu niszczeje, gnije i nie masz tu nic trwałego poza tęsknotą za trwałością

bo już nie jestem z tego świata i może nigdy z niego nie byłem

bo wygląda, że nie ma tu dla mnie żadnego ratunku

bo już nie potrafię kochać ziemską miłością

bo noli me tangere

bo jestem bardzo zmęczony, nieopisanie wycieńczony

bo już wycierpiałem

bo już zostałem, choć to się działo w obłędzie, najdosłowniej i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże bardzo i 

realnie mnie to bolało

bo chciałem zbawić od wszelkiego złego ludzi wszystkich i świat cały i jeżeli tak się nie stało, to winy 

mojej w tym nie umiem znaleźć

bo wygląda, że już nic tu po mnie

bo nie czuję się oszukany, co by mi pozwoliło raczej trwać niż umierać; trwać i szukać winnego, może w 

sobie; ale nie czuję się oszukany

bo kto może trwać w tym świecie - niechaj trwa i ja mu życzę zdrowia, a kiedy przyjdzie mu umierać - 

niechaj śmierć ma lekką

bo co do mnie, to idę do ciebie Ojcze pastewny żeby może wreszcie znaleźć uspokojenie, zasłużone jak 

mniemam, zasłużone jak mniemam

bo nawet obłęd nie został mi zaoszczędzony

bo wszystko mnie boli straszliwie

bo duszę się w tej klatce

bo samotna jest dusza moja aż do śmierci

bo kończy się w porę ostatni papier i już tylko krok i niech Żyje Życie

bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie Ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci.

Na ostatniej stronie rękopisu znajduje się tekst pisany ręką Autora - w odróżnieniu od 

całości bardzo nieczytelny. Trudno rozstrzygnąć czy stanowi on integralną część tego 

utworu, czy też jest już zapisem nowego wiersza:
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bo kto śpi nikomu krzywdy nie czyni

bo rozumiem nie-bycie i nie-czynienie

bo kocham braci moich: Lao-tse, Buddę i Jezusa i kocham wszystkich ludzi

i nie potępiam za...(tekst nieczytelny)

Bo w szpitalu...73

73 http://stachuriada.pl/stachura [dostęp: 30.09.2013 r.]
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Załącznik nr 1

Fragmenty  zapisu  rozmów  Edwarda  Stachury  podczas  spotkań  w  olsztyńskiej

„Pracowni”  w dniach  12-15 stycznia  1978 roku.  Tekst  pochodzi  z  książki  Mariana

Buchowskiego pt. Stachura. Biografia i legenda.*

− Tak się przytrafiło, że mogę powiedzieć, że po raz pierwszy w życiu zrozumiałem pewne rzeczy.

I zrozumiałem nie tylko werbalnie, gołosłownie, jak to na ogół rozumiemy, ale przeżyłem te rzeczy. Będę

mówił o rzeczach, które są oczywistościami. Ale to są oczywistości dla mówiącego. Do słuchaczy, do

słuchającego należy odkrycie w sobie, czy to, co mówiący mówi, jest oczywistą prawdą, czy oczywistą

brednią...  Jak  zauważyliście,  powiedziałem:  oczywista  prawda  lub  oczywista  brednia.  A więc  tak  w

jednym, jak i drugim przypadku na to być oczywistość.

Jak się odkrywa oczywistość? Po prostu słuchając. Bo to są oczywistości, które każdy ma w

środku. I mówiący jest, po prostu, tylko takim czymś jak dzwonek, który dzwoni budzi to, co w każdym

jest. Więc słuchać. Wydawało by się to takie proste. Śmiem powiedzieć, że niewielu słucha. Większość z

nas nie słucha w pełni. Ani tego, co mówią inni, ani tego, co mówią sami.

Wszystkim wydaje  się  oczywiste,  że  można słuchać i  myśleć jednocześnie.  Otóż nie da  się

myśleć  i  słuchać  jednocześnie.  Dlaczego? Słuchać  można tylko w tu i  teraz.  Myśl  zaś,  jako  relacja

pamięci, jest zawsze zanurzeniem się w studnię czasu. Przeszłego. W studnię czasu w ogóle, jako że cały

czas jest przeszły. I nie można być jednocześnie w dwóch różnych światach: w świecie czasu i świecie

teraz, które to „teraz” do czasu nie należy. Dlatego nie można słuchać i myśleć jednocześnie. Chyba

zauważyliście  (a  są  tu  na sali  licealiści  chyba i  chyba studenci),  jak słuchamy mówiących – czy  to

profesora w liceum, czy wykładowcę na uczelni. Są takie fazy, że się słucha, a potem nagle wypada się

zupełnie z tego, i znowu się słucha. Ale jest taka luka, że się w ogóle nie słuchało. Człowiek nagle słyszy.

Gdzie był wtedy, jak nie słuchał? Oczywiście myślał, oczywiście był w przeszłości.

Mógłby ktoś powiedzieć, ale jak nie myśleć, jeśli myśl goni za myślą i wszystkie się ze sobą

ścigają, kłócą, biją lub zgadzają, i tak dalej, i tak dalej. Próbują ułożyć się w jakiś ład, rozpada się to, i tak

dalej, i tak dalej. To może każdy zaobserwować. Więc jak można nie myśleć? Otóż słuchając właśnie.

Słuchanie jest właśnie tym, co może sprawić, że nie będziemy myśleć. A więc słuchać. Że nie będziemy

myśleć w czasie słuchania. Bo wtedy, jeżeli będziemy myśleć, to nie będziemy słuchać. Nam się będzie

tylko wydawać, ale my złapiemy tylko piąte przez dziesiąte, siedemnaste przez trzydzieste siódme.

Prawdziwe słuchanie jest zawsze odkrywcze. I nie ma innych odkryć poza odkryciem w sobie

oczywistości.  Czym  jest  oczywistość?  Jak  być  stuprocentowo  pewnym,  że  ma  się  do  czynienia  z

oczywistością,  a  nie  z  jakąś  zwodniczością?  I  czy  nie  ma  jakichś  oczywistości  o  charakterze

indywidualnym,  że  jest  oczywistość  dla  jednego  człowieka,  a  dla  drugiego  nie  bardzo  lub  wcale.

Zostawiłem tu taki tekst o oczywistościach, właśnie jutro, zdaje się, ci, którzy przyjdą, dostaną go (były

* M. Buchowski, Stachura. Biografia i legenda, s. 164-181.
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to,  wykonane  na  powielaczu,  kilkunastostronicowe  zeszytowe  zszywki  z  fragmentami  Oto  –  przyp.

M.B.). Ale powiedzmy kilka słów o oczywistościach.

Oczywiste  jest  to,  co  nie  potrzebuje  wyjaśnień.  Czujecie  chyba,  że  tak  jest.  Wszystko,  co

potrzebuje wyjaśnień, nie jest oczywiste. Nie potrzebuje wyjaśnień także tych moich tutaj, oczywiście.

Oczywiste jest to, co może być śmiało oczywiste dla wszystkich ludzi, a nie dla jakiejś grupy mniej lub

bardziej licznej. Ludzi, mających się za inteligentniejszych od innych. Oczywiste się wie, tego się nie

zapomina i tego się nie pamięta. Nie potrzebuje to być pamiętane. Oczywistego nie można się nauczyć,

tak  jak  można  się  nauczyć  języka  obcego  czy  innych  rzeczy.  Oczywiste  się  po  prostu  odkrywa  i

przeżywa. Oczywiste jest czuć głód i pragnienie, czy jestem zmęczony, czy wypoczęty po wypoczynku.

Każda manifestacja ciała, naszego lub nie naszego, jest oczywistością cielesną.

Odkryciu oczywistości  zawsze towarzyszy ogromna radość.  Jest  to  radość,  która pochodzi  z

mikroświata słów, dlatego jest ogromna. To jest tak, jakby się dźwigało wielki ciężar i naraz się odkryło

całą absurdalność, całą oczywistą nieoczywistość dźwigania tego ciężaru. I wtedy bez wysiłku naszego

ciężar znika. A my stajemy się lekcy i ulatujemy w górę.

Należałoby najpierw jeszcze powiedzieć, zwrócić wam uwagę na to (są to słowa, które powinny

paść na samym początku, ale nie zajmiemy się tym, co powinno być; ponieważ jest już za późno, więc

one  padają  teraz),  że  słowa  są  zawsze  tylko  słowami.  Niczym więcej.  Słowo  nie  jest  rzeczą,  czyli

pozasłowiem. Bo nie może nim być. Słowo „gruszka” nie jest, prawda, gruszką. Słowo jest opisem tylko.

A opis rzeczywistości nie jest rzeczywistością. Opis życia nie jest życiem, a opis śmierci nie jest śmiercią

(druga część tego zdania chyba bardziej trafia do was). Należy cały czas mieć to na uwadze.

Wiele z  tych  rzeczy, które  mówię,  które będę mówić,  wydadzą  się  wielu ludziom, że  to  są

banały. Kiedy się mówi o tym do ludzi – ludzie mówią: „Tak, to jest oczywiste, ja to rozumiem. Tak, tak,

jasna sprawa, nie ma o czym mówić”. Oczywistość także jest oczywistością dlatego, że się o niej nie

dyskutuje. Nie dyskutuje się o oczywistej oczywistości, jak i o oczywistej nieoczywistości, żeby uniknąć

nieuchronnie metnych zawsze, bo niejasnych pojęć, jak prawda czy brednia.

Otóż powiem: tak, to są banały. Zaiste, są to banały. W tym sensie, że to się czuje, że tak jest. Ale

powiem, że większość z nas zatrzymuje się na werbalnej konstatacji, nie zanurza się dalej, gdzie zaczyna

się życie. Bo życie zaczyna się tam, gdzie się kończy opis tej rzeczywistości. Jest albo jedno, albo drugie.

Czym jest w nas to, co jest opisem, słowem, czasem, psychiką i wszystkimi nieskończonymi,

wynikającymi stąd konfliktami i nieszczęściami? Można to nazwać rozmaicie. A to się nazywa JA. JA –

pępek świata. JA-Edward Stachura i – reszta świata. Reszta świata to jest też JA. To jest tak zwane nie-Ja.

Jest JA i nie-Ja. Ja-reszta świata. Reszta świata to jest tylko moja projekcja. Centrum jestem JA. A gdzie

jest  centrum  –  wszystko  jest  do  tego  centrum  sprowadzane  i  tam  odpowiednio  rozpatrywane,

analizowane,  niby  analizowane,  sądzone,  wybiera  się...  Oczywiście  wybiera  się  zawsze  to,  co  MI

najbardziej odpowiada, choćby się pozornie nieraz wydawało, że się poświęcam, na przykład dla kogoś

czy dla czegoś. Nazywając to poświęceniem – już jestem zapłacony, już mam moje honorarium, znowu

jestem centrum świata. A gdzie jest centrum – nie ma okręgu. To, co Pascal mówił o Bogu: „centrum

wszędzie – okrąg nigdzie” jest bardzo precyzyjnym sformułowaniem tego, co się nazywa JA. Gdzie jest

centrum – wszystko jest subiektywne i musi tak być. Bo centrum to jest właśnie subiektywność. Gdzie
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jest centrum – nie ma okręgu. Gdzie jest subiektywność – nie ma obiektywności. Bo nie może być. Albo

jedno, albo drugie. Kiedy jest jedno – nie ma drugiego.

Nam  się  wydaje,  myślimy,  wierzymy,  mamy  nadzieję,  że  jest  jakiś  inny  świat,  gdzie  w

przeciwieństwie do tego, w którym niepodzielnie króluje hałas i chaos, okrucieństwo i chciwość, i wojna

za  wojną,  a  między  gorącymi  wojnami  tak  zwane  zimne  wojny  i  tak  zwana  walka  o  pokój,  że  w

przeciwieństwie do tego świata jest jakiś inny, gdzie powinien panować ład i piękno. Ale dopóki jest to

centrum – tamten świat nie może się pokazać, bo nie ma miejsca. Bo gdzie jest JA – cały kosmos jest

opanowany przez JA. Lub tak zwane nie-JA, które jest, oczywiście, tylko projekcją JA.

JA jest wymysłem. I dlatego wymyśla się jako JA i nie-JA. JA wymyśla siebie i swoje piekło

razem z sobą. Piekło, niekiedy luksusowe mniej lub bardziej. Ale to jest piekło. Innego nie ma. Bo każdy,

każdy od najniższego do najwyższego na drabinie – cierpi. Boi się. Chciażby śmierci, tej niewiadomej. A

tam, gdzie lęk – musi być cierpienie. Bo lęk rodzi cierpienie. Życie w lęku nie jest życiem. Wszelka

radość, która nam się zdarza, jest tym lękiem zmącona przecież. Czasami ten lęk jest tam w głębi. Wtedy

jest jakoś znośnie, a nieraz – dobrze, a nieraz – bardzo dobrze. Ale nie jest to trwałem przecież, nie jest to

niezniszczalne. Są to tylko momenty nietrwałe. Zwłaszcza wtedy, kiedy się odpowiednio zagłuszymy. A

sposobów na to, żeby się zagłuszyć, jest nieskończenie dużo. Cały ten świat nam je podsuwa bez przerwy.

Chociażby oferując nam setki tysięcy niepotrzebnych przedmiotów, bezsensownych gadżetów, budzących

w nas  chciwość  żeby  je  posiadać,  żeby  je  mieć.  Bo może  mnie  to  zabezpieczy. Przed  czym –  nie

wiadomo.  Ale  będę  miał  to,  to  i  to  –  będzie mi  jakoś lepiej.  Jak się  odgrodzę  fortyfikacją,  zbuduję

zamczysko, to będę się czuł bezpieczniejszy. Ale czy bezpieczny?

Człowiek, który zrozumiał te rzeczy, mówi je drugiemu. Nie pociesza, bo rozumie, że wszelkie

pocieszanie jest odwracaniem uwagi od bestii, co nas gnębi i pożera. A czym jest odwracanie uwagi od

bestii,  co  nas  pożera,  jeśli  nie  karmieniem i  pojeniem tej  bestii?  Mówię  rzeczy  proste  i  gorzkie  w

słuchaniu. Bo zaiste gorzkie to są owoce. Ale nie mogą być inne. Dlaczego? Bo to są owoce z drzewa,

które my sami wymyśliliśmy. Tego drzewa, że tak powiem, raju rzeczywistości nie ma. Więc są gorzkie

słowa, które się daje innym do przełknięcia. Czasami jest to coś, co można by porównać do żyletek, do

gwoździ,  do jakichś strasznych śmieci,  które  się  daje  ludziom do przełknięcia.  Można je  przełknąć!

Bezboleśnie. Jeżeli się tylko będzie uważnie słuchać. Bo co znaczy: „zgadzam się z tym, co mówi”? To

znaczy zgadzam się z sobą. Co znaczy: „nie zgadzam się tym, co mówi”? Jeszcze raz znaczy: zgadzam

się z sobą.

Uwagą i prawością, i spokojem – można wszystko. Można poznać siebie. A więc zrozumieć,

zacząć od początku. Bo początek to jest właśnie: siebie poznać. Jeśli chcę cokolwiek wiedzieć o świecie,

o innych ludziach, o wszystkim, muszę najpierw wiedzieć, kim jest ten, który chce wiedzieć.  To jest

oczywiste.  Jest  to  baza,  bez  której  nie  mogę  w  ogóle  dać  kroku.  Jest  to  początek,  nie  można  go

przeskoczyć.

Jeżeli ktoś nie czuje w sobie jakiejś niewygody, niech sobie jej nie wymyśla. Ale czy naprawdę

są tacy ludzie, którzy nie czują w sobie tej niewygody, że coś z tym wszystkim nie gra? Jakże by trzeba

nieustannie i kosztownie się zagłuszać, żeby jej nigdy w ciągu, powiedzmy, osiemdziesięciu lat trwania,

nie poczuć w sobie tej niewygody. Przecież nie można się nieustannie zagłuszać. Choćby ta chwila przed
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snem, przed zaśnięciem, po całodziennym zagłuszaniu się, miotaniu się w te i we wte. Jest taki moment,

że jestem sam, że jednak jestem sam. Obok leży drugi człowiek, bardzo kochany, a mnie coś... A ja jestem

sam. Jestem sam, bo jestem czymś niepełnym. Gdybym był  pełnią – byłbym samowystarczalny. Bo

wszystko, co jest prawdziwe, jest samowystarczalne. Woda jest samowystarczalna, nie potrzebuje siebie

pić,  dlatego  mogą  ją  pić  wszyscy.  Drzewo  jest  samowystarczalne.  Przydrożny  kamień  jest

samowystarczalny. A ja mam świadomość bycia i to nie wystarcza. Mam niby coś nieskończenie więcej

od kamienia, a kamień jest, a ja mam tylko to poczucie bycia.

Cała nasza historia, historia ludzi, jest, niestety, jak to widać czarno na czarnym we wszystkich

podręcznikach historii:  czy są opisem rzeczywistości,  czy pełno tam w nich wymysłów – są historią

wojen. Pomiędzy rodzinami tej ludzkości,  na którą te rodziny składają się,  a mówiąc dokładniej:  nie

składają, bo gdyby się składały, to by się nie mordowały. Możemy mieć nadzieję i wierzyć, że ostatnia

wojna  była  ostatnią.  Ale  czy  to  jest  oczywiste?  Dlaczego  miało  by  tak  być?  Wkrótce  przecież  po

zakończeniu wojny zaczęła się tak zwana zimna wojna i jej tony znowu się pojawiają w przemówieniach

mężów stanu.

Jeśli są przeciwnicy – muszą w końcu się pobić. To jest nieuchronne. A to jest po prostu JA i

nie-JA.  MY i  ONI,  czyli  MY i  nie-MY. Ilu  ludzi  przetrwa wojnę,  jeśli  ona wybuchnie!  A dlaczego

miałaby nie wybuchnąć? Czy są gwarancją traktaty pokojowe? Ile ich było? To są tylko puste słowa. Ilu

ludzi przetrwa tę wojnę, która będzie najkrwawsza ze wszystkich, po prostu, to co nauczyły nas wojny, to

fabrykować  coraz  bardziej  śmiercionośne  narzędzia.  Nie  możemy  wiedzieć,  ilu  przetrwa.  Możemy

wierzyć, mieć nadzieję, że my będziemy wśród tych. Ale jakaż to oczywistość? I do czego wezmą się ci

ludzie, zamiast zacząć od początku, od poznania siebie? Wezmą się do „nowej ludzkości prywatnej” do

„nowego”, w cudzysłowie oczywiście, „humanizmu”, do „nowej cywilizacji”, do nowych bójek, żeby

dojść do tego samego punktu, wydaje się najkrytyczniejszego, w którym się znajdujemy. I po raz już

który?

Świata nie mogę zmienić. Ale co to jest świat? Czy ja jestem światem/ Czyż my nie jesteśmy

tym światem? Świat to przecież my. Jeżeli pochylę się w sobie, nad sobą, i zacznę od początku, chociaż

mam czterdzieści lat, nie ważne, w którym momencie, i zobaczę kim jestem, bo co mi z tego, że powiem,

że jestem istota ludzka? Co mi to mówi? Co mówi o wodzie wzór H2O? Ludzie pili wodę nie wiedząc, że

to jest H2O. Piją ją dalej.

Mogę  siebie  poznać.  Jest  to  początek.  To jest  oczywiste,  że  jeżeli  chcę  się  czegokolwiek

dowiedzieć o świecie, muszę zacząć od początku, czyli: kim jest ten, który chce się dowiedzieć? Jeżeli

nie mam tej bazy nieodzownej, wszystko, co wiem – wydaje mi się. Każde zdanie można rozpocząć od

„wydaje mi się...” Jeżeli siebie nie znam. Jeżeli siebie poznam – poznam świat! Bo nie różnimy się od

siebie tak, jak to się nam wydaje. Jeżeli siebie poznam – będę spokojny. Będę mógł być spokojny nawet

wśród chaosu straszliwego,  wśród innych ludzi,  którzy się miotają.  I  będę mógł im naprawdę wtedy

pomóc. Nie będę mnożył tego chaosu, bo będę rozumiał, czym on jest, jak on powstaje i co go powoduje.

Nie będzie ze mną konfliktów, nie będę przyczyną konfliktów. Będę jak powietrze: niby nieobecny, a

prawdziwie obecny. Będę słuchał i  nie będę hałasował. Będę wiedział, co im odpowiedzieć. Bo będę

siebie znał, więc będę jego też znał, dokładnie tak jak siebie. Nie będę z nikim rywalizować. Nie będę się
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ścigać. Nie będę chciał być pierwszym. Bo będę rozumieć, jakież to jest żałosne. I gdziekolwiek będę –

będę. Nie będę potrzebował miotać się po świecie na przykład, żeby zobaczyć co? Inne niebo? Czyż

niebo nie jest zawsze inne, choćbym ja stał w miejscu jak słup? Będę spokojny i ten spokój będzie się

udzielał innym. Nie będę walczył, bo będę rozumiał, że walka jest karmieniem przeciwnika. Zawsze.

Mogę walczyć z kimś tylko jego własną bronią. A więc jestem taki sam, jak on. Mnisi buddyjscy podczas

wojny  w  Wietnamie  podpalali  siebie  jako  protest  przeciwko  zbrodniom  wojennym.  A czyż  zabicie

własnego ciała nie jest taką samą zbrodnią, jak zabicie cudzego ciała? Cóż im zawiniło to ciało, że je

podpalili? Nie rozumieli tego, dlatego można powiedzieć, że są niewinni.

Zwróćcie  uwagę  na  pomniki,  których  jest  tak  pełno  wokół.  Czy  to  nie  jest  dziwne,  że  na

pomniku, na każdym, zawsze – obok zwyciezcy – figuruje pokonany? On jest przecież też na pomniku.

Zwyciezca musi umieścić na pomniku pokonanego. W Warszawie, w Parku Saskim, jest taka płyta: W

ZWYCIESKIEJ  WALCE Z  HITLERYZMEM  ZGINĘŁO  6  MILIONÓW POLAKÓW, W TYM 800

TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. „W zwycieskiej walce...”. Czy was to nie dziwi? Gdzie jest

choćby jeden trup, to jak można mówić o zwycięskiej walce?

Zanim się zacznie walczyć, trzeba zobaczyć, czym jest walka. Może nam się wydawać... Mnie

się bardzo długo wydawało, że jestem wielkim wojownikiem o słuszną sprawę. Ale zobaczyć, czym jest

walka. Tego nie nie zrobiłem. O tym zapomniałem. W ogóle nie wiedziałem, że to jest oczywistość.

W walce  nie ma zwycieżcy. Sami pokonani.  Kto zrozumie  – nie walczy. Kto nie walczy –

zwycięża.  Rozumienie nie jest  walką.  Nie ma w ogóle nic wspólnego z najdrobniejszym wysiłkiem.

Rozumienie i wysiłek wykluczają się. A wysiłek, to JA. Wszelka manifestacja siły, to jest JA. Dlatego tak

ważne jest, nieskończenie ważniejsze od „robić cokolwiek” jest: nic nie robić. Słuchać i patrzeć. Dotykać.

Wąchać.

Wszelkie oczywistości są w nas. I one odkrywają się same, bez naszego wysiłku... Nie można

nikomu przekazać czegoś prawdziwego, jeżeli ta druga osoba nie ma tego w sobie. Jeżeli nie ma tego w

sobie, to to dla niej nie istnieje. Mędrzec to głupiec, który widzi, że jest głupcem. W tym momencie rodzi

się  mędrzec.  Nie spada z nieba.  Ale większości  z nas wydaje się,  że jesteśmy mądrzy. Mądrość jest

równoznaczna  z  wyzwoleniem  od  cierpienia  wszelkiego.  I  to  jest  oczywiste.  Mędrzec  nie  cierpi

psychicznie. Fizycznie może cierpieć. A mi się wydaje, że jestem mądry i cierpię. Jak to jest? A może

wcale nie jestem taki mądry, jak mi się wydaje, jak jestem święcie przekonany? Bo ja byłem święcie

przekonany, że jestem bardzo mądry. Zanim nie zobaczyłem, że jestem głupcem.

A więc pochylić się w sobie i zobaczyć. Uświadomić sobie wszystko, co wiem, i czy to, co

wiem, uwalnia od cierpienia. Nie myśleć o nieznanym, nieświadomym, o tym innym, ale zobaczyć to, co

jest, i to, co mogę zobaczyć.

(…)

Głos z sali: - Wspomniał pan o tej płycie w parku w Warszawie. Uważa pan, że powinniśmy dać

się beztrosko zabić? Czy pan dałby się zabić?

Stachura: - Mówiłem: „Jakież to zwyciestwo, jak można mówić o zwyciestwie tam, gdzie nie

miliony, ale choćby jeden trup”. O tym mówiłem. Niech pan zobaczy to, bo to jest ważne.

Głos z sali: - Ja nie rozumiem.
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Inny  głos  z  sali:  -  Jeżeli  przyjmiemy  taką  zasadę,  że  nie  można  mówić  o  jakimkolwiek

zwycięstwie tam, gdzie jest choćby jedna ofiara, to wtedy nie możemy używać przykładów. Czy to będą

wojny napoleońskie, czy jeszcze dawniejsze. Jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, to wydaje mi się, że

myśl  generalna  (jedna  z  niewielu,  z  którymi  się  tu  zgadzam).  Ale  nie  możemy używać przykładów

konkretnych. Ponoszenie ofiar w wlace z hitleryzmem było słuszne, bo to jest zupełnie inne zagadnienie.

Głos z sali: - Ja się z myślą generalną zgadzam. Ale chodzi mi o ten konkretny przykład i dlatego

zabrałem głos.

Stachura: - To nie tylko panu się nie podoba. Ale to jest, widzi pan, inna sprawa. To jest tak,

jakby, powiedzmy, ja mówię o gruszce, a pan mówi o gruszkach na wierzbie. Ja mówię to, co wydaje mi

się wstrząsające w swojej absurdalności. Tragicznej absurdalności. Że jak można mówić o zwyciestwie,

gdzie pada choćby jeden trup. A pan, oczywiście, może powiedzieć, że jak to, mieliśmy się dać, Polacy,

zwyciężyć? „Ruch oporu, wyzwoliliśmy...” Ale to jest inna sprawa.

Głos z sali: - Czy można uniknąć jakiejkolwiek walki? Czy można przeżyć życie absolutnie nie

walcząc? Czy jest to możliwe?

Stachura: - Jest możliwe zobaczyć, czym jest walka. I to wystarczy.

Głos z sali: - Nie, ale ja się pytam, czy jest możliwe życie bez walki?

Stachura (tonem zdradzającym irytację): - „Przeżyć życie bez walki.” W ogóle ten problem nie

istnieje! Rozumie pan?! Nie istnieje dla tego, który odkrył, czym jest walka. Dla niego nie istnieje ten

problem. Nie pojawia się przed nim.

Głos z sali: - I dla pana nie istnieje. Pan, tuszę, zrozumiał. Zrozumiał pan?

Stachura (podniesionym głosem): - Jeżeli coś mówię, to...

Głos z sali: - Pan mówiąc, zaczynając mówić, musi sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś może

się z panem nie zgodzić. W związku z tym, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to pan chce tego człowieka w

jakiś sposób przekonać do tego, co pan mówi...

Stachura (prawie krzycząc): - Nie! Jest pan w schemacie, widzi pan! Jest pan...

Głos z sali: - To już nie miałoby sensu mówienie. Wtedy nie byłoby sensu w zgromadzaniu ludzi

i przekazywaniu im czegokolwiek. Po co pan mówi w takim razie, skoro pan nie chce przekonać do tego?

Stachura: - Jeżeli chciałbym przekonać, byłby to gwałt! Byłaby to przemoć! Ja tylko mówię to,

co rozumiem! A pan...

Głos z sali: - Może mi pan w takim razie wyjaśnić: po co pan mówi?

Stachura: - Mogę pana zapytać: po co pan tu przyszedł?

Głos z sali: - Tak. Mogę odpowiedzieć na to.

Stachura: - Żebym ja pana przekonywał?

Głos z sali: - Nie.

Stachura: - To w takim razie nie rozumiem pańskiego pytania.

Głos z sali: - Dlaczego?

Stachura: - No, jeżeli pan nie przyszedł po to, żebym ja pana przekonywał, a pan mówi, że ta

sytuacja zakłada to, że ja chcę przekonywać...
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Głos z sali: - Oczywiście. Bo ja chcę pana przekonać! Ja nie chcę, żeby pan mnie przekonywał,

ja chcę pana przekonać.

Stachura: - Czy nie wystarczy, żeby pan powiedział to, co ma pan do powiedzenia?

Głos z sali: - Ale wtedy nie byłoby sensu mówić, bo to mija się z celem. Bo mowa dla mowy, to

można nieartykułowane dźwięki wydawać i będzie to z takim samym efektem. Chyba, że po to, że lubi

się mówić. Czy nie uważa pan, że jest wręcz takie hochsztaplerstwo? Zostało tu sporo ludzi. Oni po coś

przyszli. I jeżeli pan tak mówi, żeby mówić (bo tak to zrozumiałem), to po co myśmy tu przyszli?
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Oświadczenie

Ja,  niżej  podpisany  Robert  Zarychta,  student  Instytutu  Polonistyki  Wydziału

Filoloficzno-Historycznego  Akademii  Pomorskiej  w  Słupsku,  oświadczam,  że

przedkładaną do obrony pracę licencjacką pt. Edwarda Stachury odkrywanie Dalekiego

Wschodu napisałem samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi

konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w szczególności nie zleciłem

opracowania  rozprawy  lub  jej  części  innym  osobom,  ani  nie  przepisywałem  tej

rozprawy lub jej części z prac innych osób.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  gdyby  powyższe  oświadczenie

okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. 

Słupsk, dnia………………… Podpis studenta ……………………
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