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1. Poszukiwanie byka

Na pastwisku tego świata
bez końca rozchylam wysokie trawy w poszukiwaniu byka.
Podążam za rzekami bez nazw,
gubię się na splątanych ścieżkach odległych gór,
tracę siły, moja żywotność wyczerpuje się, nie mogę znaleźć byka.
Słyszę tylko głos szarańczy  w lesie w nocy.

Komentarz

Byk nigdy nie zaginął. Po co więc całe to poszukiwanie? To 
tylko wskutek oddzielenia od mojej prawdziwej natury nie 
mogę go odnaleźć. W zamieszaniu zmysłów gubię jego śla-
dy. Z dala od domu widzę wiele skrzyżowań dróg, ale któ-
ra jest właściwa, nie wiem. Chciwość i lęk, dobro i zło opla-
tają mnie.
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2. Znalezienie tropów

Nad brzegiem rzeki, pod drzewami,
odkrywam tropy!
Nawet w pachnącej trawie widzę jego ślady.
W głębi dalekich gór można je znaleźć.
Tych śladów nie da się ukryć
tak samo, jak nie da się ukryć zadartego nosa.

Komentarz

Zrozumiawszy nauczanie, dostrzegam tropy byka. Przeko-
nuję się wówczas, że tak jak wiele narzędzi robi się z jedne-
go metalu, tak i miriady istot stworzone są z materiału jaźni. 
Jeśli nie będę rozróżniał, jak rozpoznam prawdę od nie-
prawdy? Nie przeszedłszy jeszcze przez bramę, dostrzegam 
już jednak ścieżkę.
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Wyruszamy w niezwykłą pielgrzymkę. Dziesięć Byków Zen to 
coś niezwykłego w historii świadomości człowieka. Prawdę wyraża-
no na wiele sposobów i zawsze stwierdzano, bez względu na to jakie 
działania podejmowano, że nie można jej wyrazić. Jakkolwiek by się 
starać, prawda umyka, jest nieuchwytna, nie da się jej opisać. Sło-
wa nie mogą jej objąć. Z chwilą jej wyrażenia odczuwasz frustrację, 
tak jakby pominięto wszystko co istotne, a wyrażono tylko to, co nie-
istotne. Dziesięć Byków Zen to jedyna w swoim rodzaju próba wy-
rażenia tego, czego nie sposób wyrazić. Najpierw więc powiem coś 
o historii tych dziesięciu byków.

Właściwie było osiem ilustracji, nie dziesięć, i nie były one bud-
dyjskie, a taoistyczne. Ich początki są nieznane. Nie wiadomo skąd 
się wzięły i kto je namalował. W XII stuleciu pewien chiński mistrz 
Zen, Kakuan, namalował je ponownie. Mało tego, dodał jeszcze 
dwie. I tak z ośmiu ilustracji powstało dziesięć. Ilustracji taoistycz-
nych było tylko osiem, ostatnia jest pustką, nicością. Kakuan dodał 
dwie nowe. Taki jest wkład Zen w świadomość religijną.
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Rozpoczynając wewnętrzną podróż, zostawia się świat za sobą, 
wyrzeka się wszystkiego, co może być przeszkodą na ścieżce. Wyrze-
ka się wszystkiego co nieistotne, by można było odnaleźć to, co istot-
ne. Zostawia się zbędne ciężary, by podróż była łatwiejsza, gdyż ce-
lem tej podróży jest osiągnięcie szczytu najwyższego z istniejących, 
szczytu możliwości człowieka, kulminacji wszystkiego. Wyruszający 
zostawia za sobą świat, wyrzeka się go. Wyrzeka się nie tylko świata, 
ale także umysłu, ponieważ to on jest przyczyną całego świata. Świat 
pragnień, świat przedmiotów materialnych to tylko część zewnętrz-
na. Częścią wewnętrzną jest umysł, umysł pragnący, umysł pożądli-
wy, zazdrosny, rywalizujący, umysł pełen myśli – to zalążek.

Wyruszający wyrzeka się tego, co zewnętrzne i tego, co we-
wnętrzne, staje się pustym – o to chodzi w medytacji. Człowiek staje 
się całkowicie pusty. Ale czy to jest celem? Ilustracje taoistyczne koń-
czą się na nicości. Kakuan mówi jednak, że to nie ona jest celem, że 
po jej doświadczeniu człowiek wraca do świata, na targowisko. Do-
piero wtedy cykl zostaje zamknięty, a poszukujący staje się kimś zu-
pełnie nowym. Stare nie zostaje zachowane, odchodzi na zawsze. 
Poszukujący staje się kimś nowym, wskrzeszonym, odrodzonym, jak-
by nigdy nie odszedł, jakby wrócił całkowicie świeży i czysty. Poszu-
kujący wraca do świata, ale żyje poza nim. Znowu staje się zwyczaj-
ny, rąbie drewno, nosi wodę ze studni, chodzi, siedzi, śpi, staje się 
zupełnie zwyczajny. Jednak w jego głębi pustka zawsze jest nieska-
lana. Taki człowiek żyje w świecie, ale w jego umyśle świata nie ma. 
Taki człowiek żyje niczym niedotknięty, jak kwiat lotosu.

Te dwie ilustracje przywracają poszukującego światu, a Kakuan 
dokonał czegoś nadzwyczaj pięknego. Poszukujący wraca na targo-
wisko. Mało tego, wraca z butelką wina, pijany, odurzony boskością. 
Wraca, aby pomóc innym ulec temu samemu odurzeniu, ponieważ 
wielu jest spragnionych, wielu jest poszukujących, wielu potyka się 
na ścieżce, wielu wciąż jest w głębokiej ciemności. Poszukujący wra-
ca do świata powodowany współczuciem. Pomaga innym podróżują-
cym. On już dotarł, teraz pomaga w tym innym. Stał się oświecony, 
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teraz pomaga innym w osiągnięciu tego samego celu. Każdy dąży do 
tego samego celu.

Osiem taoistycznych byków to nie wszystko. Są piękne, ale cze-
goś w nich brakuje. Pustka jest doskonała, ale istnieje też doskona-
łość, której dopiero można będzie dostąpić. Pustka jest doskonała, 
ale jest doskonałość, której trzeba szukać dalej. Pustka jest doskona-
ła w negatywnym sensie. Dokonujesz wyrzeczenia – to negatywność. 
Jeszcze nie kochałeś – brakuje pozytywności. Nieszczęście odeszło, 
niedola znika, ale nie znasz jeszcze ekstazy. Dostąpiłeś ciszy, która 
jest piękna, ale nie jest spełnieniem, nie jest przepełnieniem, ani też 
pełnym błogości tańcem twojego wewnętrznego istnienia.

Kakuan wykracza tu poza taoizm i poza buddyzm, gdyż oba koń-
czą się pustką, jakby podróż dobiegła kresu. Spokojny i wyciszony, 
dotarłeś na Everest. Po co miałbyś wracać na targowisko? Jeśli jed-
nak twoja medytacja nie stanie się współczuciem, wciąż będzie w niej 
skrywać się ego, twoja medytacja nadal będzie egoistyczna.

Jeśli nie płaczesz, jeśli łzy za innych ludzi nie napływają do twych 
oczu, jeśli nie wrócisz do świata, aby pomagać tym, którzy wciąż się 
potykają, twoja medytacja wciąż nie jest religijna. Pomogła ci, mo-
żesz mieć poczucie, że jesteś bardzo, bardzo dobry, ale dopóki nie 
stanie się ona współczuciem wypływającym we wszystkich kierun-
kach, będzie jak drzewo, które zatrzymało się i nie rozkwitło. Takie 
drzewo jest zielone, zdrowe, wygląda okazale i pięknie, ale drzewo 
bez kwiatów nie jest spełnione. Drzewo bez kwiatów może wyglądać 
pięknie, ale wciąż jest przed nim doskonałość, do której może dążyć. 
Drzewo musi rozkwitać, musi oddawać swój aromat wiatrom, aby 
mogły unieść go po same krańce egzystencji.

Kakuan sprowadza poszukującego z powrotem do świata. Oczy-
wiście jest on teraz całkowicie inny, więc i świat nie może być taki 
sam. Poszukujący wchodzi na targowisko, ale pozostaje w medytacji, 
targowisko nie może go rozproszyć. Jeśli może być ono rozprosze-
niem, medytacja nie jest jeszcze zakończona. Jeśli cokolwiek może 
cię rozproszyć, medytacja jest dla ciebie czymś narzuconym, zmusi-
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łeś się do znieruchomienia, jakoś nad sobą zapanowałeś. Taka me-
dytacja nie jest jeszcze spontaniczna, nie jest naturalna. Nie przyda-
rzyła się sama z siebie, to ty ją prowokujesz. To dlatego istnieje lęk 
przed powrotem na targowisko.

W Himalajach spotkasz wielu sannyasinów, którzy utknęli na 
tym ósmym byku, są w pustce, w milczeniu. Nic w tym złego, naj-
wyżej możesz powiedzieć, że nic niewłaściwego się z nimi nie dzieje, 
ale nie możesz powiedzieć, że rozkwitli albo że ich aromat oddany 
został wiatrom. Ich światło płonie tylko dla nich samych. Jest w tym 
pewna szpetota. Od razu tego nie widać, jeśli jednak zastanowisz się, 
zobaczysz, jak jest to egoistyczne. Na początku bycie egoistycznym 
jest uzasadnione, bez tego nie wzrastałbyś. Na końcu, kiedy medyta-
cja dobiega rzeczywistego kresu, sięga crescendo, ego musi zniknąć, 
egoizm musi zniknąć. Powinieneś stać się jednym z całością.

Mało tego, Kakuan mówi, że ten powrót następuje z butelką wi-
na. To bardzo ważne – powracający jest odurzony boskością. Ktoś 
taki jest nie tylko wyciszony, ale także tańczy, śpiewa, staje się twór-
czy. Nie ucieka i nie chowa się w jaskini. Taki człowiek jest tak wol-
ny, że nie potrzebuje się ukrywać. Wolność jest cechą jego istnie-
nia. Świat staje się nową przygodą. Cykl dopełnił się. Poszukujący 
wyszedł ze świata i do niego wrócił, zaczął podróż od targowiska 
i na nim ją kończy. Oczywiście jesteś teraz całkowicie innym człowie-
kiem, ponieważ w tym stanie nie masz umysłu. Dlatego targowisko 
jest tak samo piękne jak milczenie Himalajów, nie ma żadnej różni-
cy. Ludzie są spragnieni, pomagaj im, pokazuj im tę ścieżkę.

Budda powiedział, że gdy ktoś staje się siddhą, dostępuje, poja-
wiają się dwie możliwości. Może trwać w pełni zaspokojony w tym 
dostąpieniu, nie wychodzi z niego i staje się niczym sadzawka wo-
dy, świeży, spokojny, cichy, bez zmarszczek – ale to tylko sadzawka, 
na swój sposób statyczna, nie jest rzeką, nie płynie. Budda używał 
dwóch słów. Jeśli stajesz się sadzawką wody, nazywa cię arhat, co 
oznacza tego, kto dostąpił doskonałości, ale nie interesują go inni lu-
dzie. Drugim słowem używanym przez Buddę jest bodhisattva. Bo-
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dhisattvą stajesz się wtedy, gdy twoja medytacja rozkwita we współ-
czucie, gdy pomagasz innym, dzielisz się swoją ekstazą.

Kakuan namalował dziesięć ilustracji ukazujących całość poszu-
kiwania człowieka – a to człowiek sam w sobie jest tym poszuki-
waniem. Nie tylko zadaje pytania, sam jest pytaniem. Od samego 
poczęcia zaczyna się poszukiwanie. Naukowcy mówią, że kiedy spo-
tyka się mężczyzna i kobieta, mężczyzna daje miliony komórek, któ-
re zaczynają wyścig do komórki jajowej. Nie wiedzą, gdzie ona jest, 
ale poruszają się najszybciej jak mogą. Zaczęło się poszukiwanie. Te 
maleńkie komórki szukają komórki jajowej. Jedna z nich dotrze do 
celu, inne po drodze zginą. Jedna z nich dotrze do komórki jajowej, 
urodzi się w tym świecie. Od tej chwili zaczyna się poszukiwanie, za-
dawanie pytań, które trwa aż do śmierci.

Kiedy umierał Sokrates, jego uczniowie płakali. Było to na-
turalne, ale on powiedział do nich:
– Przestańcie, nie przeszkadzajcie mi, pozwólcie mi poznać 
śmierć. Nie rozpraszajcie mnie. Potem możecie sobie pła-
kać, niedługo mnie już nie będzie. Ale teraz pozwólcie mi 
poznać śmierć. Całe życie czekałem na tę chwilę, aby zagłę-
bić się w rzeczywistość śmierci.
Otruto go. Leżał na łóżku i obserwował śmierć, poznawał 
ją. Mówił do uczniów:
– Moje stopy drętwieją, ale ja wciąż jestem, tak jak przed-
tem. Nic nie zostało mi zabrane. Odczucie mojego istnienia 
jest tak samo pełne, jak wcześniej. Stóp już nie czuję.
A po chwili:
– Nóg już nie ma, ale ja wciąż jestem taki sam. Nie zmieni-
łem się, wciąż jestem cały i pełny.
Po jakimś czasie rzekł:
– Drętwieje mój żołądek, drętwieją dłonie.
Sokrates był jednak bardzo pobudzony, ekstatyczny:
– Wiecie, jestem wciąż taki sam, nic nie zostało mi zabrane.
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Zaczął się uśmiechać:
– Teraz widzę, że śmierć zabierze i moje serce, wcześniej 
czy później, ale mnie nie zabierze.
W końcu powiedział:
– Nie czuję już dłoni, teraz nawet serce odchodzi, to pewnie 
moje ostatnie słowa, bo i język mi drętwieje. Pamiętajcie, to 
moje ostatnie słowa, wciąż jestem taki sam, cały.

Tak wygląda poznanie śmierci. Od samego początku do same-
go końca. Człowiek w trakcie poszukiwania prawdy sam jest przed-
miotem poszukiwania. A jeśli nie szukasz prawdy, nie jesteś człowie-
kiem. Coś przegapiłeś. Może wyglądasz jak człowiek, ale nim nie 
jesteś. Człowieczeństwo jest tylko w twoim wyglądzie, ale nie w ser-
cu. Nie daj się oszukać pozorom. Kiedy patrzysz w lustro, widzisz, 
że jesteś człowiekiem, ale niczego to nie dowodzi. Dopóki twoje po-
szukiwanie nie sięgnie takich wyżyn, że cała twoja energia zostanie 
przemieniona w poszukiwanie, dopóki sam nim się nie staniesz, nie 
jesteś człowiekiem.

Na tym polega różnica między zwierzętami i człowiekiem. Zwie-
rzęta żyją, ale nie poszukują. Po prostu żyją, nie poszukują. Żadne 
zwierzę nie zadało jeszcze pytania, czym jest prawda, czym jest życie, 
jaki jest jego sens, po co żyjemy, skąd się wzięliśmy, jaki cel nas cze-
ka. Ani jedno drzewo, ptak, zwierzę, cała ta wielka ziemia nigdy o to 
nie pyta. To niezwykle rozległe niebo nigdy o to nie pyta.

Na tym polega chwała człowieka. Jest bardzo mały, ale większy 
niż niebo, ponieważ jest w nim coś niezwykłego – jest poszukiwa-
nie. Nawet rozległe niebo nie jest tak wielkie jak człowiek, gdyż nie-
bo może się skończyć, ale poszukiwanie człowieka nigdy się nie koń-
czy. To wieczna pielgrzymka, bez początku i bez końca.

Tych dziesięć byków przedstawia poszukiwanie, które nazywam 
człowiekiem. Kakuan namalował je, ale nie był zadowolony. Ilustra-
cje są nadzwyczaj piękne, a on nie był zadowolony. Taka jest praw-
da, cokolwiek zrobisz, by ją ukazać, zawsze będziesz niezadowolony. 
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Nie można jej wyrazić. Potem napisał wiersze, które miały zastą-
pić ilustracje. Najpierw namalował dziesięć ilustracji. Niezaspokojo-
ny, napisał dziesięć krótkich wierszy. Czego nie udało mu się poka-
zać w ilustracjach, próbował przekazać w wierszach. Znowu odczuł 
niezadowolenie. Napisał więc prozą dziesięć komentarzy. Potem też 
musiał odczuwać niezadowolenie, ale nic innego już mu nie pozosta-
ło. Prawda jest ogromna, jej wyrażanie ograniczone, Kakuan zrobił 
co mógł. Nikt tego nie dokonał ani wcześniej, ani później.

Malowanie jest językiem nieświadomości, językiem wizualizacji, 
językiem dzieci. Dzieci myślą obrazami, dlatego w książkach dla dzie-
ci musi być dużo, bardzo dużo ilustracji, najlepiej kolorowych. Tekst 
jest bardzo mały, ilustracje są bardzo duże, bo to jedyny sposób, aby 
zachęcić dzieci do uczenia się czytania – tylko poprzez ilustracje mo-
gą się tego nauczyć. Umysł prymitywny myśli obrazami.

Języki takie jak chiński uważa się za najstarsze właśnie dlatego, 
że są oparte na obrazkach. Chiński, japoński, koreański nie mają al-
fabetu, ale mają tysiące ilustracji. Dlatego nauka języka chińskiego 
jest bardzo trudna. Alfabet wszystko upraszcza. A tu na każdą rzecz 
jest jakiś obrazek! Ile jest przedmiotów w świecie?

Ilustracje nigdy nie będą bardzo dokładne, mogą tylko być pod-
powiedzią. W języku chińskim, na określenie wojny, walki albo kon-
fliktu jest taki sam piktogram, daszek, pod którym siedzą dwie ko-
biety – i już jest „walka”. Dwie kobiety pod jednym dachem... To 
oznacza, że kiedy jest jeden mąż i dwie kobiety, jest walka. Ale to jest 
tylko sugestia, wskazówka.

Dzieci myślą obrazami, marzeniami. Cokolwiek mają pomyśleć, 
najpierw muszą to sobie wyobrazić. Wszystkie ludy pierwotne tak ro-
bią, bo taki jest język nieświadomości. Ty też tak robisz. Bez względu 
na swoją biegłość w posługiwaniu się językiem i efektywność racjo-
nalizowania, w nocy śnisz obrazami. Im jesteś bardziej prymitywny, 
tym te obrazy będą bardziej kolorowe. Im bardziej stajesz się cywili-
zowany, tym te obrazy będą bardziej tracić kolory, stopniowo stając 
się coraz bardziej czarno-białymi.
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Czerń i biel to język cywilizacji. Tęcza to język prymitywności. 
Czerń i biel nie jest prawdziwym językiem, ale i tego próbujemy... 
Ludzie wyszkoleni w logice arystotelesowskiej myślą kategoriami 
czerni i bieli, dobra i zła, nocy i dnia, lata i zimy, Bóg i diabeł to też 
czerń i biel. I nie ma innych etapów, pośrednich. Czy ktoś jest mię-
dzy Bogiem i diabłem? Nie. Tak musi być. Popatrz na tęczę, ma sie-
dem kolorów. Czarny z jednej strony, biały z drugiej strony, a pomię-
dzy nimi jest cały szereg kolorów, jeden po drugim.

Całe życie jest kolorowe. Myśl kolorami, a nie czernią i bielą, bo 
to jedna z największych chorób ludzkości. Nazywa się ona arystote-
loza, gdyż to Arystoteles ją zapoczątkował. Mówisz, że ktoś jest do-
bry. Co masz na myśli? A potem mówisz, że ktoś jest zły. Co to zna-
czy? Ktoś jest świętym, ktoś inny grzesznikiem. Co masz na myśli? 
Czy znasz grzesznika, u którego nie byłoby śladu świętości? Spotka-
łeś kiedyś świętego, w którym grzesznik znikłby całkowicie? Różnica 
może być kwestią gradacji, nie chodzi o czerń i biel.

Myślenie kategoriami czerni i bieli doprowadziło ludzkość do 
schizofrenii. Mówisz, że ktoś jest twoim przyjacielem, a ktoś inny 
twoim wrogiem. Jutro ten wróg może stać się przyjacielem, a przy-
jaciel może stać się wrogiem. Dlatego ta różnica może być co najwy-
żej względna, nie może być jednoznaczna.

Myśl kolorami, nie myśl czernią i bielą.
Wizualizacja to język dzieci, wszystkich ludów prymitywnych, 

nieświadomości. Twoja nieświadomość też myśli obrazami.
Kakuan najpierw spróbował użyć języka nieświadomości, bo jest 

on najgłębszy. Namalował tych dziesięć byków. Gdy odczuł nieza-
dowolenie, napisał dziesięć wierszy jako uzupełnienie, dodatek. Po-
ezja jest w pół drogi między nieświadomością i świadomością, jest za-
mgloną krainą, gdzie nic nie jest całkowicie w ciemności i nic nie jest 
całkowicie w świetle, wszystko jest gdzieś pośrodku. Dlatego tam, 
gdzie proza zawodzi, poezja może być pomocą. Proza jest zbyt po-
wierzchowna, poezja wnika głębiej. Poezja jest bardziej pośrednia, 
ale przenosi więcej znaczeń, jest bogatsza.


