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Śmieję się. kiedy słyszę, że rybom w wodzie dokucza pragnienie. 

Nie widzisz, że w twoim domu przebywa Rzeczywisty 
I w roztargnieniu błądzisz od lasu do lasu. 

Prawda jest taka: idż gdzie chcesz, 
Oo Benares albo do Mathura, 
Jeżeli nie znajdziesz swej duszy, 
świat będzie nierzeczywisty dla ciebie. 

KASIA 
w przekładzie Czeslawa Milosza 



THORNTON WILDER 

Nasze małe, codz ienne sprawy wydają się tak 
nieatrakcyjne i banalne, że nikomu nie przychodzi do 
głowy uczynić z nich tematu, na przykład, sztuki teatralnej . 
A jednak znalazł się ktoś , kto zaryzykował I TRAFIŁ 
W DZIESIĄTKĘ! Tym kimś był amerykański pisarz, 
Thornton Wilder, a sztuka, która przyniosła mu światową 
sławę nosi tytuł „Nasze miasto". 

Thornton Wilder (1897 - 1975) jest jednym z czołowych 
dramaturgów amerykańskich . Pracę literacką rozpoczął 

jako powieściopisarz, przy czym już druga jego książka 
„Most San Luis Rey" z 1927 roku uczyniła go sławnym 
(inna z jego najgłośniejszych powieści to „Idy marcowe") . 
Potem w czasie wojny służył w lotnictwie, a po jej 
zakończeniu wykładał na uniwersytecie w Chicago. 

Jako pisarz teatralny zadebiutował w roku 1926, 
a w inscenizacjach swoich sztuk grywał nawet główne 
r.ole. Sceniczne utwory Wildera, takie jak na przykład : 

„Niewiele brakowało", „Długi obiad świąteczny", czy 
wreszcie „Nasze miasto" (1938), mimo że są pozornie 
całkowicie odległe tematem i nastrojem, łączy wyraźne 
pokrewieństwo założeń filozoficznych i wyrazu 
artystycznego . Pogodna poezja codzienności , 

celebrowanie zwyczajnych wydarzeń , problem 
przemijania i śmierci - to tematy, które Wilder oswajał i 
którym pozostawał wierny w swojej twórczości. 
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FILIŻANKA W TWOICH RĘKACH 

W Stanach Zjednoczonych mam bliskiego przyjacie
la. Odwiedził mnie ostatniej zimy. Zazwyczaj po kolacji 
najpierw zmywam naczynia, a dopiero potem siadam, 
by napić się ze wszystkimi herbaty. Pewnego wieczoru 
Jim chciał mnie wyręczyć, więc powiedziałem: „Dobrze, 
ale jeśli chcesz zmywać naczynia, musisz wiedzieć, jak 
to się robi". Jim zareagował obruszony: „Nie żartuj! My
ślisz, że nie wiem, jak się zmywa naczynia?" Odparłem: 
„Są dwa sposoby zmywania. Pierwszy - to zmywanie 
naczyń, po to, by je umyć i drugi-by je zmywać". Jim był 
zachwycony i odrzekł: „Wybieram ten drugi sposób: zmy
wanie dla zmywania". Od tamtej pory Jim już wie, jak 
zmywać naczynia. Uczyniłem go odpowiedzialnym za tę 
pracę w ciągu całego tygodnia. 

Kiedy zmywamy i myślimy o herbacie, która na nas 
czeka - to śpieszymy się, żeby sprzątnąć naczynia, tak 
jak gdyby nam przeszkadzały. Wtedy nie można powie
dzieć, że „zmywamy dla zmywania". Co więcej, nie żyje
my w chwili, w której to wykonujemy. Właściwie jeste
śmy zupełnie niezdolni do tego, by stojąc przy zlewie 
urzeczywistniać cud życia. Jeśli nie umiemy zmywać 
naczyń, to wszystko wskazuje, że również nie będziemy 
umieli pić herbaty. Podczas picia będziemy myśleli o in
nych rzeczach, ledwie zdając sobie sprawę, że trzyma
my w rękach filiżankę. W ten sposób będziemy wsysani 
w przyszłość, niezdolni do prawdziwego przeżycia na
wet jednej minuty. 
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Thich Nhat Hanh 
„Cud uważności. Zen w sztuce codziennego życia", 

przekład Grażyna Draheim 
Warszawa 1992 

UŻYWANIE I SENS ŻYCIA 

3. 
używaj życia 

Jak mówi poeta, żyjemy tyl,ko raz. Mędrzec nie mar
nuje więc żadnej okruszyny używania jaką mu życie daje. 

Uwaga' Powyższą zasadę można sformułować w po
staci przykazania maksymalizacji: 

3.1 
dbaj o to, byś miał jak najwięcej 

przyjemności i jak najmniej przykrości 

Tak ujęta zasada wydaje się oczywista, jako że jest 
odpowiedzią jednego z podstawowych praw życia , ale 
człowiek, i bodaj on tylko; może i to prawo gwałcić. Nie
którzy filozofowie podnieśli nawet to pogwałcenie do 
godności maksymy moralnej. 

Otóż, aby móc używać życia, to życie musi mieć sens. 
Mieć sens w życiu i być szczęśliwym nie są tym samym. 
Kto na przykład ucieka przed grożącym mu niebezpie
czeństwem, albo stara się usunąć wielki ból, ten ma sens 
w życiu, ale trudno nazwać go szczęśliwym. Sensow
ność nie jest więc wystarczającym warunkiem szczęścia, 
jest jednak jego warunkiem koniecznym. 

3.22 
używaj życia 

Pogwałcenie tego przykazania prowadzi do zjawislka 
zwanego uczenie „mediatyzacją", to jest do pojmowania 
wszystkiego bez wyjątku j1ako środka do celu. Na ten przy-

9 



kład budzę się i myślę o myciu, jako o czymś koniecz
nym, aby pójść na dworzec; chcę pójść na dworzec, aby 
pojechać do Berna; pojechać tam, aby spotkać przyja
ciela; spotkać go, aby prosić o pomoc w pewnej pracy; 
prosić o nią, aby ... W ten sposób całe życie, albo prawie 
całe, przechodzi zmediatyzowane. Taka mediatyzacja 
pozbawia życie ludzkie sensu . Jeśli łańcuch celów ma 
być pozbawiony sensu przez śmierć, musi być w życiu 
miejsce na używanie, na rozkoszowanie się tym, co jest, 
czego zażywamy bez żadnego dążenia. 
Tę samą myśl można by także wyrazić słowami : 

3.222 
umiej żyć w teraźniejszości 

Mamy tutaj jedno z najczęściej gwałconych przykazań. 
Ludzie gonią za celami, pojmują swoje życie wyłącznie 
jako dążenie do czegoś, są pędzen i od jednego celu do 
drugiego, bez przerwy, bez wytchnienia( ... ) 

Ludzie gwałcący przykazanie używania chwili cierpią 
nieraz z powodu świadomości dystansu między teraź
niejszością a przyszłością, między środkami a celem. 
Nacisk, jaki się kładzie na dystans jest jednym z głów
nych powodów niezadowolenia i, co za tym idzie, nie
szczęścia. 

UMIAR 

6.3 
umiej używać małych przyjemności 

Fałszywi mędrcy nieraz przekonali motłoch, że czło
wiek winien dążyć wyłącznie do wielkich, znakomitych 
celów. No i życie wyznawców tego poglądu - który wy
padałoby nazwać przesądem - schodzi na oczekiwaniu 
osiągnięcia tego celu, przy czym nieraz wcale się go nie 
osiąga albo osiąga się dopiero w chwili, gdy nie można 
z niego korzystać. 
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Nawet ludzie, którzy nie ulegli tym przesądom, grzeszą 
nieraz przeciw powyższemu przykazaniu . Dzieje się to 
mianowicie najczęściej wtedy, gdy człowiek jest tak za
jęty jakimś dalekim celem, że zapomina o wszystkim, co 
bliższe. 

W związku z tymi zasadami istnieje niełatwe zagad
nienie stosunku jakości do ilości: czy należy szukać ra
czej niewielu wielkich przyjemności, czy wielu małych? 
Mędrcy skłaniają się w większości do drugiego poglądu, 
który można sformułować następująco: 

6.31 
przedkładaj wiele małych przyjemności 

nad niewiele wielkich 

Wszystkie powyższe nakazy są o tyle bezwględne, że 
stosują się zawsze, niezależnie od możliwości każdego 
człowieka. Istnieje jednak w tej dziedzinie także przyka
zanie względne w stosunku do tych możliwości. Naka
zuje ono, inaczej niż Mickiewicz, mierzyć zamiary na siły, 
nie odwrotnie: 

6.4 
nie porywaj się na rzeczy, 

które przekraczają twoje możliwości 

Można tę zasadę nazwać antyromantyczną. Mądrość, 

w rzeczy samej, nie ma z romantyzmem nic wspólnego. 
Nazywa romantyzm głupotą. 

Józef Bocheński 
„Podręcznik mądrosci tego swiata" 

Warszawa 1994 
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NAJĘTY BRYS 

Królik pędził brzegiem Stumilowego Lasu. czując się 
z każdą chwilą coraz ważniejszy. I wkrótce przybył do 
drzewa, gdzie mieszkał Krzyś. Zastukał do drzwi 
i zawołał go raz czy dwa razy. Potem cofnął się o parę 
kroków i, zasłaniając się łapką od słońca, wołał w górę, 

a potem zaczął obchodzić drzewo dookoła i wołać: 
- Hej, to ja, Królik! Tutaj, Królik! ... - Lecz nikt nie 
odpowiadał . .. Wówczas zamilkł i zaczął nasłuchiwać, 

i wszystko zamilkło, i zaczęło nasłuchiwać razem z nim. 
Las był cichy i spokojny w blasku słońca , aż nagle, 
o sto mil, daleko, zaczął śpiewać skowronek. 
- Do licha!- powiedział Królik. - Nie ma go. Wyszedł 
(. . .) Aaaa! - krzyknął radośnie - coś nowego. -
I podniósł z ziemi kartkę, która głosiła: 

WYSZEJDLEM 
BENDEZARAZ 
JESTEM 
NAJĘTY BRYŚ 

Królik nie wiedział , kto to jest Najęty Bryś - mimo 
tego, że sam nim jest - a więc poszedł zapytać Sowę. 
Sowa też nie wiedziała. Ale nam się wydaje, że my 
wiemy i chyba wielu innych ludzi też wie. Chuang-tse 
opisał go dość dokładnie: 
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Był raz człowiek, który nie lubił widoku śladów 
swoich stóp i swego cienia. Umyślił sobie, że uciek
nie od nich . A kiedy tak biegi, pojawiało się coraz 
więcej śladów stóp, a cień bez wys i łku dotrzymy
wał mu kroku. Myśląc, że biegnie za wolno, przy-

spieszał coraz bardziej, nie zatrzymując się , aż 

wreszcie padł i umarł. Gdyby stał w miejscu, nie 
zostawiałby śladów stóp. Gdyby usiadł pod drze
wem, jego cień by zniknął. 

Wydaje się, że można ich spotkać na każdym kroku. 
Praktycznie w każdy słoneczny dzień widać tłumy 
Najętych Brysiów pędzących w panice przez park, 
wydających z siebie wszelkiego rodzaju Zadyszane 
Odgłosy. Jesz sobie, na przykład, piknik na trawie, a tu 
nagle jeden czy dwóch przebiega po twoim jedzeniu. 

Zasadniczo jednak, w otoczeniu drzew i trawy jesteś 
bezpieczny, ponieważ przeciętny Bryś stara się ich 
unikać . Woli wysilać się na asfalcie i betonie, imitując 
maszyny do transportu. Najęty Bryś prowadzi rozpacz
liwie aktywny tryb życia. Jeśli spytasz go, jakie ma 
Zainteresowania Życiowe, poda Ci listę Ćwiczeń 
Fizycznych, jak na przykład : skoki ze spadochronem, 
tenis, jogging, jazda konna, narciarstwo, pływanie 
i narty wodne. 

- Czy to wszystko? 
- No, (uff, ah, uuu) tak sądzę - mówi Najęty Bryś. 
- Czy próbowałeś kiedyś ścigać samochody? 
- Nie, ja ... nie, nigdy. 
- A zapasów z aligatorem? 
- Nie ... Chociaż zawsze chciałem . 

- Zjazdów na wrotkach po klatce schodowej? 
- Nie, nigdy o tym nie myślałem. 
- A mówiłeś, że prowadzisz aktywny tryb życia. 
W tym momencie Najęty Bryś odpowiada z 
zaniepokojeniem: 
- No wiesz ... Czy ty myślisz, że coś ze mną 
jest ... nie tak? Może tracę energię? 

Po jakimś czasie na pewno traci . 
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Bryś Atletyczny - jedna z wielu częstych jego od
mian - zajęty jest swoją kondycją fizyczną, a przynaj
mniej tak twierdzi. Ale z jakiejś przyczyny uważa, że 
trzeba ją wtłaczać z zewnątrz zamiast budować od 
wewnątrz. Myli więc ćwiczenia z pracą. Pracuje, kiedy 
pracuje, pracuje, kiedy ćwiczy, a najczęściej też pracu
je, kiedy się bawi. Praca, praca, praca .. . Praca bez 
zabawy sprawia, że Najęty Bryś jest nudnym facetem. 
A jeżeli trwa to przez dluższy czas, staje się też mar
twym facetem . ( ... ) 

Gdzie on pędzi? Ale tak to właśnie jest - Najęty Bryś 

nie zna spoczynku. 
Możemy ująć to tak: jeżeli chcesz być zdrowy, od

prężony i zadowolony - obserwuj, co robi Najęty Bryś 
i sam postępuj odwrotnie. Oto i następny: pędzi tam 
i z powrotem. Męczysz się samym patrzeniem na 
niego. Taki nieuleczalny egzemplarz Najętego Brysia 
gdzieś idzie, a przynajmniej sprawia takie wrażenie na 
zewnętrznym , fizycznym poziomie. Jednak nigdy nie 
wyjdzie na spacer- nie ma czasu. 
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- To była przyjacielska pogawędka - rzekł 

Kłapouchy. - Na_jpierw jeden powinien coś 
powiedzieć, a potem drugi. A ty powiedziałeś 
tylko „Jak się masz!" i zniknąłeś w oka mgnie
niu. Widziałem twój ogon o sto kroków na 
wzgórzu, gdy rozważałem, co ci powiedzieć. 
- Ach, byłem okropnie zajęty! 
- Żadnej z nikim Styczności - ciągnął ponuro 
Kłapouchy- żadnej Wymiany Myśli, tylko „Jak 
się masz!" .. . Myślę, że taka rozmowa do nicze
go nie prowadzi, zwłaszcza jeśli w drugiej 
części rozmowy ukazuje się ogon tej osoby. 

Najęty Bryś jest zawsze W Biegu. Wydaje się za
wsze mówić : 

WYSZEDŁEM 

BĘDĘ ZARAZ 
JESTEM ZAJĘTY 
KRZYŚ 

Najęty Bryś zawsze dokądś pędzi , gdzieś, gdzie 
jeszcze nie był, gdziekolwiek, tylko nie tam, gdzie 
właśnie jest. 

- Właśnie tak - powiedział Królik. - Ale dokąd? 
- Może czegoś szuka? 
- Czego? - spytał Królik. 
- Właśnie to chciałem powiedzieć - rzekł 

Puchatek. A po chwili dodał: - Może on 
szuka ... tej . .. no ... 

Może szuka Nagrody. Najęty Bryś ma własną religię, 
naukę i etykę biznesu, które wszystkie prześcigają się 
w przekonaniu nas, że gdzieś czeka na nas Wielka 
Nagroda i że musimy spędzić całe życie pracując jak 
wariaci, żeby na nią zasłużyć. Czy jest ona w niebie, 
czy za kolejną odkrytą molekułą , czy też kryje się 
w garniturze dyrektora - jakoś tak się dzieje, że jest to 
zawsze gdzieś daleko od nas - za następnym zakrę
tem, na końcu świata , po drugiej stronie księżyca, 
wśród gwiazd .. . 

- Ojej! - krzyknął Puchatek lądując na podłodze. 

Filozofia życia, która stale powtarta: „za następnym 
zakrętem" działa przeciw naturalnemu porządkowi 
rzeczy i sprawia, iż tak bardzo trudno jest być szczęśli
wym i dobrym, że tylko niewielu dociera do tego miej
sca, gdzie powinni być od samego początku - Szczę
ścia i Dobroci - a cała reszta poddaje się i zbacza 
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z drogi, przeklinając świat , który przecież nie jest winien, 
a istnieje właśnie po to, by nam tę drogę ukazać. 

Ci, którzy myśllą, że nagrody znajdują się gdzieś 
po drugiej stronie tęczy .. . 

- Przypalają swoją grzankę - powiedział 

Puchatek. ( ... ) 
- Powiedz Puchatku, co lubisz robić najbar
dziej na świecie? 
- Co lubię robić najbardziej? - rzekł Pucha
tek, a potem musiał zatrzymać się i trochę 
pomyśleć . Bo chociaż Jedzenie Miodu było 
bardzo miłym zajęciem , była taka chwila, tuż 
zanim się zaczęło jeść, kiedy było przyjemniej 
niż wtedy kiedy się już jadło. Ale nie wiedział 
dobrze jak to się nazywa. 

Miód nie smakuje tak dobrze, kiedy się go już 
zacznie jeść ; cel nie ma tak dużego znaczenia, kiedy 
się go już osiągnie. Jeżeli zsumujemy wszystkie 
nagrody, jakie dostaliśmy w życiu, to nie będzie tego 
aż tak dużo . Ale jeśli dodamy wszystkie okresy po
między nagrodami , to otrzymamy już dość sporo. 
Wreszcie dodając razem nagrody i okresy pomiędzy 
nimi uzyskamy wszystko - każdą minutę czasu jaki 
spędziliśmy dla ich zdobycia. A co by było, gdybyśmy 
mog:li cieszyć się nim całym? 

Jak moglibyśmy nazwać ów moment przed rozpo
częciem jedzenia miodu? Nliektórzy nazwaliby go 
oczekiwaniem, ale chyba jest w tym coś więcej. 
Raczej nazwalibyśmy go świadomością. Jest to 
chwila, często ulotny moment, kiedy stajemy się 
szczęśliwi i uświadamiamy to sobie. Przez Radowa
nie Się Procesem możemy rozciągnąć ową świado
mość w taki sposób, że obejmuje nie tylko krótki 
moment, ale cały okres dochodzenia do celu. Wów-
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czas możemy naprawdę dobrze się bawić . Tak jak 
Puchatek. 

A potem pomyślał, że być z Krzysiem też było 
bardzo przyjemnym zajęciem i mieć przy 
sobie Prosiaczka było również miłym zaję
ciem. I kiedy tak sobie o tym wszystkim pomy
ślał, odezwał się : - Najbardziej ze wszystkie
go na świecie lubię , kiedy razem z Prosiacz
kiem idziemy do Ciebie, a ty mówisz „Czy to 
nie pora na małe Conieco?", a ja mówię : 

„Owszem, nie mam nic przeciwko małemu 
Conieco, a ty, Prosiaczku? I żeby to był Mru
czankowy Dzień , i żeby ptaszki śpiewały. 

Kiedy przystajemy, aby radować się naszym otocze
niem i doceniać fakt , że żyjemy, okazuje się, że nie 
mamy już czasu, żeby pędzić tu i tam jak Najęty Bryś . 

I to jest bardzo dobre, ponieważ żyć tak jak Najęty 
Bryś, jest okropną stratą naszego czasu. 

Benjamin Hoff 
„Tao Kubusia Puchatka" 

przekład Rafał Prinke 
Poznań 1994 
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