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I ty możesz zostać mistykiem 

Zestaw ćwiczeń z dodaniem dziewięciu wierszy 
Mirona Białoszewskiego 

Jeżeli nie masz głowy do teorii względności, wypró-
buj swe siły w uprawianiu mistycyzmu. To naprawdę nie jest aż tak 
trudne, jak się zwykle sądzi. Wystarczy nieco dobrej woli i wiary 
w siebie. To nieprawda, że mistyków spotkać można tylko w klaszto-
rach. Rozejrzyj się wśród znajomych: ilu z nich mniej czy bardziej 
skrycie uprawia mistycyzm, ilu z nich da się do tego namówić? 
Tymczasem wykonaj poniższą serię ćwiczeń. 

1. Czy zdarzyło ci się zachwycić pięknem poranka, 
południa, wieczora? Wyjdź na spacer w poszukiwaniu tego uczucia, 
do lasu, nad staw, na łąkę. Zastanów się czasem nad tym, czym ono 
jest i czym jest piękno, które je rodzi. Miej oczy i uszy otwarte. 

Drzewa — kwiecień — uwaga 

mijane 
z daleka 
w ledwie omgiełkowaniu 

czegoś wypuszczonego 
ukazują swoją konstrukcję 
jako odkrycie 

2. Po wysłuchaniu kwintetu g-moll Mozarta posta-
raj się wyjaśnić sobie, skąd bierze się jego niezwykły nastrój. Jeżeli 
nie rozumiesz tego rodzaju muzyki — nic nie szkodzi. Wytłumacz 
w takim razie, na czym to polega, że jej nie rozumiesz. Nie łudź się, 
że jest to łatwe ćwiczenie. Rozumienie to najmniej zrozumiała z rze-
czy tego świata. 

domyślam się, domyślam 
i co? 

— i nie do 

bo 
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się za mało zna 
i się 
i myślenie 
bo nigdy się nie do 
kiedy które mądre 

3. Spróbuj określić dokładnie granicę między mi-
łością i pożądaniem. Czyż wielu nie sądzi, że jest to bardzo łatwe? 
Zwróć uwagę, mówią: „cielesne pożądanie", jak gdyby istniało coś, 
co dotyczy tylko ciała, nie dotycząc zarazem duszy i jak gdyby można 
było przeprowadzić wyraźną granicę między miłością przynależną 
duszy i pożądaniem przynależnym ciału. Czy mają rację? Czy ich 
pewność siebie nie bierze się po prostu z niefrasobliwego używania 
słów i nieuważnego patrzenia na świat? 

Do NN*** 

nagle 
wycinasz się 
z pomieszanych form ulicy 
wypukłością nóg 

twarzy 

zbliżasz się — pół 
mijam cię — pół 

jakże mi szkoda 
tej zawsze jednej strony niewidzianej! 
odchodzisz — pół 
ruch innych 

kroi cię 
w coraz drobniejsze 

kawałki 

nic mi z ciebie nie zostało 
nagle 

4. Pomyśl o tym, jak bezwiednie kierujesz swoim 
ciałem, a zarazem, jak mały masz wpływ na jego zdrowie bądź choro-
bę. Cóż to zresztą znaczy, że pewne konkretne ciało jest właśnie two-
je? Czy jest się p o s i a d a c z e m własnego ciała? 
Pomyśl także o tym, jak bezwiednie kierujesz swoim umysłem, a za-
razem, jak mały masz wpływ na jego zdrowie bądź chorobę. Cóż to 
właściwie znaczy, że pewien umysł jest twoim umysłem? Niewiele le-
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piej będzie chyba powiedzieć, że j e s t e ś swoim umysłem (czy 
człowiek jest samym tylko umysłem?). 

Wróciłem z Ameryki 

Pewna pani o mnie z zapędu w urzędzie 
— wrócił z drugiej kuli ziemskiej 
a ja jakbym był po operacji, coś mi się wciąż myli, 
budzę się, nie wiem 
— co ja jestem? 
— aha, ja 
— a gdzie jestem? 
— nie tu, nie tu, aha, tu 
dzisiaj aż się bałem, budziłem się, nic o sobie nie wiedziałem, tylko mi się powtarzało 
— głowa niepewna, pilnować głowy w głowie 
mówią, że tak się myli duszy, kiedy zostanie 
bez ciała, nie wie, gdzie jest, czym jest 
i zaczyna siebie podejrzewać 

czy jest? 
a jak nie 
to 

czy była? 
a jak nie była 
to co to? 
i się rozmazuje 

5. Przypomnij sobie poprzednie ćwiczenie: czy po-
trafisz odpowiedzieć na pytania tam postawione? Jeśli nie, to po-
myśl, dlaczego nie potrafisz. Czyż nie jest tak, że język okazuje się tu 
zbyt toporny? Czyż nie jest tak, że słowa przesłaniają rzeczy? 

Nie umiem pisać 

ciemno tu... 
co o szarym swetrze? 
— tylko tyle. 

na dworze 
jest już po cytrynie wyciśniętej 
śnieg 

drzewo z zimna i struktury kształtu 
nierozgadane 
nie szumi 

którędy wyjść ze słowa? 
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6. Zastanów się, co się dzieje, kiedy podejmujesz 
jakąkolwiek decyzję. Jak to jest: jeszcze jesteś niezdecydowany, a za 
chwilę już wiesz, czego chcesz? Przywołaj na myśl chwile, gdy stercza-
łeś niezdecydowany przed otwartą lodówką, lub gdy zmuszałeś się do 
wstania z łóżka wcześnie rano. Być może jest to najważniejsze ćwiczenie. 

roztopienie się we mnie cytatu 

powiedziałem swojemu weselu ciesz się 
i zawsze jest 100 kilometrów 
ode mnie do siebie 

drugie 100 do 
rozkazu sobie 

trzecie do 
stosowania się wedle rozkazu 

tak 
że i tak 

cud 
że się słyszy 

7. Przypomnij sobie, jak wracając ze szkoły zbiera-
łeś kasztany. Działo się to zwykle po południu. Wrzucałeś je do wor-
ka na buty, a czasem i do tornistra. Pamiętasz? 
C z a s p ł y n i e . To zdanie, choćbyś je po wielokroć powtarzał, nie 
stanie się oczywiste. Co płynie? Czym jest czas? Czy przeszłość ist-
nieje? Gdzie miejsce na teraźniejszość między przeszłością a przy-
szłością? Zastanów się nad tym wszystkim. 

Szare pytanie 

Biele zaszły szmaragdową szarością: 
biały papier z kubkami na stole 
kawałek pościeli 
imbryk. 

Jakiż blask 
zaćmił mi okno? 

Co tam słychać 
dziś 
w dole miasta? 

Który to dzień stworzenia świata 
i jakich ludzi? 
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8. Pomyśl: kim byłbyś, gdybyś się urodził w innym 
kraju, na innym kontynencie, w innej epoce, lub gdybyś tylko nie 
spotkał Felka, Zośki czy Małgorzaty? Kim byłbyś, gdybyś w jakimś 
istotnym dla twojej biografii momencie spóźnił się na pociąg, lub 
może przeciwnie — nie spóźnił? 
Przypadek. Pełno go wszędzie. Czy człowiek jest bez reszty kształtowany 
przez zewnętrzne okoliczności? Czy może przeciwstawiać się losowi? 

Dawne imieniny na wsi 

Kura z mizerią gotowa 
pogoda jest 
ona zęby założyła 
łap za wiadro 
po wodę 
nachyla się 
zęby w studnię chlup 
a tu goście w drodze 

9. Wreszcie zdobądź się na odwagę. Wyobraź sobie, że nie siedzisz 
w przytulnym kącie, wykonując te ćwiczenia, ale że jesteś rybą, która 
właśnie łapie haczyk, wróblem w łapach kota, słoniem uciekającym 
przed handlarzami kością słoniową... Teraz łatwiej będzie ci postawić 
pewne pytania: D l a c z e g o j e s t t o , c o j e s t ? (Dlaczego 
masz cztery kończyny? Stonoga ma ich, diabli wiedzą ile.) D l a -
c z e g o j e s t r a c z e j c o ś , n i ż n i c ? (Czy nie mogłoby nie 
być niczego?)Obawiasz się, że są to nienaukowe pytania? Słusznie! 

być sobie jednym 
taki traf mi się 

Zakończenie 

Jeżeli powyższe ćwiczenia wykonałeś starannie, mo-
żesz już się uważać za prawdziwego mistyka. Jeżeli nie zauważasz w so-
bie zmian w oczekiwanym kierunku, znaczy to, że nie wykonałeś ich 
dość sumiennie. Serię ćwiczeń musisz powtarzać, aż osiągniesz to, że 
słusznie będzie się o tobie mówić: „On jest t a k i m i s t y c z n y!". 

Tomasz Woźniak 


