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Tak się jakoś składa, że jako uczniowi zen bardzo często przychodzi mi mierzyć się z pewnym 
problemem. Problem ten powstaje w momencie, gdy próbuję przekazać jakąś wiedzę na temat 
zenu - o co nierzadko jestem proszony - osobom reprezentującym stricte rozumowe, 
intelektualne - żeby nie powiedzieć akademickie - podejście do świata. A już najgorzej 
tłumaczyć zen osobom parającym się filozofią, mającym w głowach dziesiątki intelektualnych 
teorii na temat tego, czym jest „ja”, czym jest świat, co istnieje, a co nie istnieje i tak dalej. 
Oczekują oni wytłumaczenia zenu w takich samych kategoriach - jako kolejnej z wielu teorii 
usiłujących „porządkować” świat wedle widzimisię jej autora. Bo czymże innym są teorie 
filozoficzne, jeżeli nie widzimisię? Nie da się ich przecież - jak teorii matematycznych czy 
fizycznych - zweryfikować empirycznie lub obliczeniowo, udowodnić: to jest prawdą, a to 
fałszem. Każdy może stwierdzić cokolwiek na temat istoty świata lub natury ludzkiej, dobrać do 
tego odpowiednie argumenty (a na poparcie dowolnej tezy zawsze jakieś argumenty się znajdą) i 
stworzyć teorię, która będzie absolutnie nieweryfikowalna - nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy 
jest ona prawdziwa, czy fałszywa.

No właśnie. Czy pojęcia takie jak prawda i fałsz - które mogą świetnie zdawać egzamin 
w zastosowaniach praktycznych, takich jak matematyka, prawo czy programowanie komputerów 
- mają w ogóle jakikolwiek sens w odniesieniu do kwestii egzystencjalnych, metafizycznych? 
Czy można wziąć jakieś stwierdzenie o charakterze filozoficznym - np. „dusza istnieje” i 
stwierdzić, że jest ono prawdziwe? Pomijając już konieczność zdefiniowania, co to znaczy 
„dusza” - co zapewne może być tematem na kilkadziesiąt kilkusetstronicowych dzieł 
filozoficznych, tworzących kilkadziesiąt wzajemnie sprzecznych definicji - i co to znaczy 
„istnieje” - gdzie problem będzie zapewne jeszcze większy i różnych wykluczających się 
wzajemnie definicji tego pojęcia będzie jeszcze więcej i będą one jeszcze dłuższe i bardziej 
skomplikowane - zastanówmy się nad tym, co to znaczy „prawdziwe”. Moim zdaniem, nie 
mamy innego logicznego i powszechnie akceptowalnego znaczenia pojęcia „prawdziwe” niż 
„weryfikowalne, możliwe do udowodnienia”. Nie znamy innego sensu pojęcia „fałszywe” jak 
„możliwe do zaprzeczenia, do udowodnienia, iż jest to nieprawda”.

Czy jakiekolwiek stwierdzenie dotyczące istnienia duszy da się w sposób naukowy 
udowodnić albo sfalsyfikować? Oczywiście, zapewne da się dowodzić prawdziwości teorii 
filozoficznej… na podstawie innych teorii filozoficznych! Skoro teoria A mówi X, to na tej 
podstawie możemy wykazać, że teoria B, mówiąca Y, jest prawdziwa. To znaczy zgodna z teorią 
A. Ale skąd wiemy, że teoria A jest prawdziwa? Możemy oprzeć się o kolejną teorię, aby 
udowodnić teorię A, ale ostatecznie zawsze dojdziemy do czegoś, co musimy przyjąć bez 
dowodu, „na wiarę”, jako aksjomat. Każdy system rozumowania jest ograniczony swoimi 
aksjomatami i wnioskować o „prawdziwości” lub „fałszywości” czegoś można tylko w 
odniesieniu do tych aksjomatów. W obrębie systemu opartego na aksjomatach nie da się 



wykazać prawdziwości lub fałszywości samych aksjomatów - tak jak nie można, niczym 
baron Münchhausen, wyciągnąć się samemu za włosy z bagna. Potrzeba nam zewnętrznego 
punktu podparcia.

W przypadku nauk takich jak matematyka czy fizyka sprawa jest prosta - takim 
„zewnętrznym punktem podparcia” może być doświadczenie. Prawdziwość danej teorii można 
zweryfikować empirycznie. Istnieje kilka różnych, logicznie poprawnych geometrii, różniących 
się zestawem podstawowych aksjomatów, ale doświadczenie potwierdza, że w znanej nam 
rzeczywistości „prawdziwą” okazuje się być geometria Euklidesa, a nie Riemanna czy Bolyaia-
Łobaczewskiego. Przynajmniej tak jest na skalę, jaką ogarniają nasze zmysły i instrumenty 
pomiarowe - nie jest wykluczone, że w skali kosmicznej może być inaczej, ale nie mamy na 
razie jak tego sprawdzić. Jeżeli jednak chodzi o filozofię, takiej możliwości weryfikacji brak. 
Nie da się zweryfikować empirycznie tezy o istnieniu duszy - ani jej potwierdzić, ani zaprzeczyć.

Oczywiście, filozof może tutaj powiedzieć - i niejeden już to powiedział - że empiria też 
nie jest żadną weryfikacją, bo wcale nie możemy być pewni, że świat, którego doświadczamy 
zmysłami, i którego reguły możemy zbadać empirycznie, „rzeczywiście istnieje”. Ale co to 
znaczy „rzeczywiście istnieje”? Jak o tym mówiliśmy poprzednio, nie da się ocenić czy coś 
„rzeczywiście istnieje” bez zewnętrznego układu odniesienia. Jeżeli kwestionujemy ten układ 
odniesienia, to nie możemy tak naprawdę stwierdzić prawdziwości ani fałszywości niczego - bo 
nie mamy w oparciu o co tego zrobić. Jedyne, co możemy, to snuć nieweryfikowalne teorie o 
tym, co być może istnieje, a być może nie istnieje. Żonglerka słowami, która nie zmierza do 
niczego i z której nic nie może wyniknąć.

STOP. Przestań kombinować.

I w tym momencie wkracza nauczyciel zen, z jego rytualnymi stwierdzeniami w rodzaju 
„Odetnij wszelkie myślenie. Nie myśl o niczym, tylko rób to.” Zaskakujące jest, jak silny bunt 
wywołują takie wypowiedzi u ludzi o „intelektualnym” podejściu. Ciekawe, że intelektualista-
filozof, który zwykle skłonny jest analizować i dzielić na czworo każde słowo i nadawać mu 
dziesiątki nowych znaczeń, często diametralnie odmiennych od potocznego, 
zdroworozsądkowego rozumienia danego pojęcia, na hasło „nie myśl” reaguje tak prymitywnie, 
bezpośrednio i bez zastanowienia. Nie próbuje rozważać jego sensu, tego, jakie w istocie może 
mieć znaczenie owo „nie myśl”, lecz od razu atakuje wypowiadającego takie słowa i od razu 
klasyfikuje je w swoim mózgu jako bezsens.

Czy rozpoznaje ów filozof to, że jego reakcja w istocie wcale nie jest intelektualna, lecz 
głęboko emocjonalna? Reaguje gniewem wobec stwierdzenia „nie myśl”, ponieważ uderzono w 
podstawę jego patrzenia na świat. Uderzono w fundamenty jego Kościoła Przenajświętszej 
Nauki (to bardzo trafne określenie pozwoliłem sobie „pożyczyć” od satyryka Martina 
Lechowicza, który oprócz tego, że pisze piosenki satyryczne, zamieszcza też w Internecie 
całkiem poważne felietony na tematy religijne - z jednego z nich właśnie pochodzi ta nazwa). 
Dlatego reaguje agresją - bez zastanowienia, bez analizowania. Gdy cytując mistrza zen mówię 
„nie myśl”, mogę mieć niemal gwarancję tego, że w odpowiedzi zostanę zasypany przykładami 
wielkich uczonych - jak Kopernik, Newton, Einstein - którzy „niczego by nie dokonali, gdyby 
nie myśleli, tylko wykonywali czynności”.

I tu właśnie pojawia się ów wspomniany na wstępie problem. Zasadnicza 
nieprzyswajalność retoryki zen - z całym jego „nie-myśleniem”, „przed-myśleniem”, 
paradoksalnymi koanami, okrzykami, uderzeniami kijem i tak dalej - dla człowieka, dla którego 



zasadniczym punktem wyjścia i sposobem patrzenia na świat jest intelekt. Taki człowiek nie 
poświęci ani chwili nad zastanawianiem się nad sensem tego, co mówi nauczyciel zen; z miejsca 
zakwalifikuje go jako „wariata głoszącego bezsensowne filozofie”. Stąd właśnie ten tekst. 
Próbuje on przemówić do „intelektualnego” odbiorcy językiem intelektu, aby pokazać, że 
intelekt ma swoje ograniczenia, i są sytuacje i zagadnienia, do których po prostu się nie stosuje. 
Wtedy trzeba sięgnąć po środki wymykające się intelektualnej analizie, aby pewne sprawy pojąć. 
I to jest właśnie owo „niemyślenie”.

„Nie myśl” znaczy w istocie „nie kombinuj”. Nie twórz setek pojęć i wyobrażeń, których 
nie można sprawdzić; to umysłowe „puste kalorie”, które może mogą przyjemnie smakować, ale 
nie niosą ze sobą żadnych wartości odżywczych. Czy taka „filozofia” jest bardziej 
„bezsensowna” od filozofii, która te setki pustych pojęć i teorii tworzy?

„Nie myśl” znaczy w istocie „nie interpretuj”. Zbyt często obserwuję to zjawisko w 
różnych dyskusjach (niekoniecznie na tematy związane z zenem): osoba, do której kieruję swoją 
wypowiedź, nie słyszy, czy nie czyta w istocie moich słów, lecz zanim zdąży to sobie 
uświadomić, już dokonuje ich interpretacji - odbiera nie moje słowa, lecz swoje skojarzenia i 
wyobrażenia będące reakcją na te słowa. Każdy z nas ma w mózgu setki szufladek z 
„gotowcami” określonych teorii, poglądów, postaw, każda z tych szufladek ma jakąś swoją 
nazwę. Słyszymy jakąś tezę i dopasowujemy ją do szufladki, w której możemy znaleźć podobne 
stwierdzenia. Z tego dopasowania wyskakuje nam nazwa szufladki, a w ślad za nią cała reszta 
poglądów i tez, które w tej szufladce się znajdują. Najlepiej można to zaobserwować na 
przykładzie dyskusji politycznych. Ktoś powiedział, że jest przeciwko temu, aby Jaruzelskiego 
postawić przed sąd za wprowadzenie stanu wojennego. Nasz umysł już szuka odpowiedniej 
szufladki - aha, skoro tak powiedział, to na pewno jest komunistą, a skoro jest komunistą, to na 
pewno jest przeciwko prywatnym przedsiębiorcom i chętnie zwiększyłby podatki dla najlepiej 
zarabiających. Już nie słuchamy pozostałych rzeczy, które ten człowiek ma do powiedzenia i nie 
zauważamy tego, że w istocie może być zdeklarowanym liberałem, a przeciwko sądowi dla 
Jaruzelskiego opowiadał się wyłącznie ze względów humanitarnych, z uwagi na jego stan 
zdrowia. Nie, szufladka już zadziałała, dana osoba i jej poglądy została sklasyfikowana raz na 
zawsze i już nigdy więcej nie będziemy zainteresowani rzeczywistym wysłuchaniem tego, co 
ten człowiek ma do powiedzenia - bo już „wiemy”.

To samo się przecież dzieje teraz, kiedy czytasz mój tekst i zastanawiasz się, do jakiej 
szufladki mnie włożyć - o ile już tego nie zrobiłeś(aś) wcześniej, a jeżeli tak, to sprawa jest już 
przegrana, bo już „wiesz”, co mam do powiedzenia i nie będziesz mnie dalej czytać. Przegrana? 
Ale kto przegrał? Czy ja? Nie, to ty przegrałeś(aś) - bo nigdy nie dowiesz się tego, co ja 
naprawdę chcę ci powiedzieć. Nigdy tak naprawdę nie poznasz, o co właściwie chodzi w tym 
tekście. Bo „już wiesz”. A raczej wydaje ci się, że wiesz.

„Odetnij myślenie” znaczy przerwij ten automatyczny, nieuświadomiony proces 
interpretacji tego, co słyszysz lub czytasz. Uchwyć słowa w chwili, gdy są tylko one, gdy 
jeszcze nie ciągnie się za nimi cały „ogon” twoich skojarzeń, i postaraj się odnieść do ich 
bezpośredniego znaczenia, a nie do tego, co twoim zdaniem się z nimi „wiąże”. Bądź 
uważny(a) - staraj się zaobserwować słowa zanim wpadną do szufladki. Przed interpretacją - 
czyli „przed myśleniem”. „Odciąć wszelkie myślenie” znaczy ciągle i od nowa traktować to, co 
przychodzi, jako coś nowego, za każdym razem ze świeżym umysłem pytać siebie o istotny sens 
tego, co widzę lub słyszę, zamiast dopasowywać do gotowych schematów w szufladkach.



Kościół Przenajświętszej Nauki

Pytać? Obserwować? Ale jak, skoro mam nie myśleć? Znowu włącza się szufladka - on mówi 
logiczne sprzeczności, bzdury, nie warto się tym zajmować.

Jesteśmy wychowani w kulcie nauki i logicznego rozumowania jako czegoś, co ma 
dostarczać ostatecznych odpowiedzi na wszystkie pytania. Postawiliśmy sobie naukę, intelekt i 
logiczne rozumowanie na miejscu religii - stąd wymyślona przez Martina Lechowicza nazwa. 
Według tego „kościoła” logika, intelekt ma ostateczną, niepodważalną rację wszędzie i we 
wszystkim. A zwróćmy uwagę, ze przecież to nic innego jak aksjomat - coś, co przyjęliśmy „na 
wiarę”, bez dowodu, i czego prawdziwości nie jesteśmy w stanie udowodnić. Nikt nigdy i 
nigdzie nie wykazał, że stosowanie zasad logiki i intelektu do wszystkiego jest rzeczywiście 
słuszne i „prawdziwe”. Po prostu zakładamy, że tak jest.

Tymczasem tak nie jest. Logika i intelektualne rozumowanie to tylko jedno z narzędzi, 
jakimi może posługiwać się nasz umysł (pojęcie „umysł” nie jest tożsame z „intelekt”!). Dobrze 
spełnia swoje zadanie w naukach ścisłych, ale jest wiele dziedzin życia, w których lepiej 
sprawdzają się inne narzędzia - takie jak emocje czy intuicja. Warto też zwrócić uwagę na to, że 
używając na co dzień słowa „logika”, mamy na myśli logikę arystotelesowską, bo takiej uczy się 
nas w szkole - logikę, w której coś może być albo prawdą, albo fałszem, trzeciej możliwości nie 
ma. Innych logik nie znamy, a podobnie jak w przypadku geometrii, logika arystotelesowska jest 
tylko jedną z możliwych. I znowu o tym, która jest „prawdziwa”, powinna zadecydować 
weryfikacja empiryczna. A ta mówi, że w innych dziedzinach życia niż nauki ścisłe - a 
zwłaszcza we wszystkim, co dotyczy człowieka i jego „duszy” - logika arystotelesowska 
sprawdza się raczej średnio. W życiu zazwyczaj nie ma rzeczy jednoznacznie prawdziwych albo 
jednoznacznie fałszywych, co więcej, jest bardzo wiele takich, którym w ogóle żadnej wartości 
logicznej nie można przypisać i arystotelesowska logika staje wobec nich bezradna. Przykładem 
jest choćby bardzo znany paradoks kłamcy. Paradoks kłamcy polega na tym, że mówię 
następujące zdanie: „Ja teraz kłamię”. I pytanie: czy kłamię, czy mówię prawdę? Jeżeli zdanie 
„ja teraz kłamię” jest prawdą, to znaczy, że kłamię - ale skoro kłamię, to to zdanie nie jest 
prawdą! Ale skoro nie jest prawdą, że kłamię, to mówię prawdę - a jeżeli mówię prawdę, to 
zgodnie z moimi własnymi słowami kłamię.

Filozofowie wymyślili dziesiątki karkołomnych i trudnych do pojęcia teorii, aby 
rozwiązać paradoks kłamcy. Mówią na przykład o rozróżnieniu poziomu metajęzyka od języka 
bezpośredniego - że „mówienie o tym, że się mówi” nie jest tym samym, co mówienie „po 
prostu”. Stwierdzenie, że kłamię, nie dotyczy samego tego stwierdzenia, lecz wszystkich 
wypowiedzi na inne tematy. Ale popatrzmy prawdzie w oczy: czy nie jest to po prostu próba 
bardzo zagmatwanego przyznania najbardziej oczywistego faktu - że mamy do czynienia z 
wypowiedzią, która leży poza dziedziną logiki arystotelesowskiej? W matematyce każda 
operacja, jaka można wykonać na liczbach, ma swoją dziedzinę - czyli zbiór liczb, dla których 
jest ona określona i ma sens. Próba podzielenia przez zero, albo obliczenia wartości logarytmu z 
liczby ujemnej jest niewykonalna, gdyż te operacje dla tych liczb po prostu nie są określone i 
nie mają sensu. Tak samo i logika ma swoją określoną „dziedzinę”. Dla paradoksu kłamcy 
wartość logiczna po prostu nie jest określona - to zdanie nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. 
Pytanie o to, czy zdanie „ja teraz kłamię” jest prawdą, czy fałszem, jest po prostu źle 
postawionym pytaniem - nie ma sensu. Czy takie podejście do paradoksu kłamcy nie jest 
bardziej rozsądne i sensowne niż wymyślanie karkołomnych teorii, byle tylko na siłę obronić 
stosowalność arystotelesowskiej logiki?



To, do czego zmierzam, i co chciałbym abyś wyniósł(a) z tego wywodu, to 
zaakceptowanie jednej, dość prostej prawdy, którą w ewidentny sposób potwierdza codzienne 
doświadczenie: logika ma swój ograniczony zakres stosowalności. Kiedy dochodzimy do jego 
kresu, jedyna metoda na to, aby poznać zagadnienia, które wymykają się intelektowi, to: 
przestać myśleć.

Absurdalne? Idiotyczne? A czemuż to? Dlaczego nie jesteś w stanie zaakceptować 
możliwości, że w pewnych dziedzinach, w pewnych sferach wiedzę należy zdobywać w sposób 
pozaintelektualny, podczas gdy w innych dziedzinach zdobywa się ją w sposób intelektualny - i 
oba te sposoby poznania są równorzędne i się uzupełniają?

Wiem, targnąłem się na Kościół Przenajświętszej Nauki. Świętokradztwo. Ale zwróć 
uwagę, że tylko dlatego świętokradztwo, bo istnieje przyjęty przez ciebie aksjomat, że poznanie 
naukowe, intelektualne jest „lepsze” od innych sposobów poznania. Nie jesteś w stanie tego w 
żaden sposób udowodnić. Między innymi dlatego, że nie znasz innych sposobów poznania niż 
intelekt. A mistrzowie zen znają - i oferują ci możliwość empirycznego sprawdzenia, że istnieją 
inne niż intelekt sposoby poznania. Jeżeli tylko zechcesz słuchać ich słów z otwartym umysłem, 
a nie wrzucać je od razu, bez refleksji, bez obserwacji, do szufladki z napisem „brednie”.

Intelekt jest narzędziem. Takim jak na przykład młotek. Młotek jest niewątpliwie 
przydatny do wielu rzeczy. Ale gdyby ktoś cały czas chodził z młotkiem, i używał go do 
wszystkiego, czy się on do tego nadaje, czy nie, czy uznalibyśmy takie postępowanie za 
rozsądne?

Zen proponuje: odłóż ten młotek. I bierz go do ręki tylko wtedy, gdy będzie przydatny. 
Są jeszcze inne narzędzia oprócz młotka. Pokażemy ci jak z nich korzystać, tak abyś sam(a) 
mógł(a) ocenić i wybrać, czy sytuacja wymaga użycia młotka, czy raczej np. piły albo 
śrubokręta.

Wchodzisz w to? Czy też raczej wolisz cały czas być przywiązany(a) do młotka i głosić 
tezę, ze jest on uniwersalnym narzędziem do wszystkiego?

Jeżeli wchodzisz, to zapraszam cię do przeczytania drugiej części tego tekstu. W 
przeciwnym razie - no cóż, twoja postawa to po prostu religijny fundamentalizm Kościoła 
Przenajświętszej Nauki. I jak z żadnym religijnym fundamentalistą, nie dogadam się z tobą... To 
przykre, ale cóż, nie każdy jest gotowy na to, żeby sprzeciwić się swoim bogom, odrzucić to, co 
mu wtłoczono do mózgu i odważyć się wkroczyć w całkowicie nieznaną przestrzeń poznania, 
zaufawszy tylko swojemu umysłowi (jeszcze raz - „umysłowi” to nie znaczy „intelektowi”!) Nie 
ustaję w nadziei, że kiedyś staniesz się na to gotowy(a)...
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