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Przedmowa do oryginalnego wydania

W czerwcu 1961 r. Krishnamurti zaczął codziennie spisy-
wać swoje odczucia i stany świadomości. Z wyjęciem około 
czternastu dni prowadził ten dziennik przez siedem miesięcy. 
Pisał wyraźnie, długopisem, z niewielką ilością poprawek. 
Pierwsze siedemdziesiąt siedem stron manuskryptu zapisane 
jest w małym notatniku; od tego miejsca aż do końca (strona 
331 manuskryptu) używał większego skoroszytu, w miękkiej 
okładce. Zapiski nagle się zaczynają i nagle kończą. Sam 
Krishnamurti nie potrafi powiedzieć, co skłoniło go, by za-
cząć. Nigdy wcześniej ani nigdy potem nie prowadził dzienni-
ka.

Manuskrypt był w minimalnym stopniu poddany korekcie 
edytorskiej. Poprawiono pisownię, dodano trochę znaków in-
terpunkcyjnych, by uczynić tekst bardziej klarownym; niektó-
re skróty, jak chociażby znak &, którego niezmiennie używał, 
zostały zapisane w całości; dodano niektóre przypisy i dopiski 
w kwadratowych nawiasach. We wszystkich innych aspektach 
manuskrypt jest zaprezentowany tak jak był napisany.

Parę słów należy poświęcić jednemu z terminów, których 
używał – „procesowi”. W 1922 r., w wieku dwudziestu ośmiu 
lat, Krishnamurti przeszedł duchowe doświadczenie, które od-
mieniło jego życie, i po którym, przez następne lata, towarzy-
szył mu ostry, niemal ciągły ból w głowie i w kręgosłupie. 
Manuskrypt pokazuje, że „proces”, jak nazywał ten tajemniczy 
ból, trwał nadal niemal czterdzieści lat później, chociaż 
w dużo łagodniejszej formie.

„Proces” był zjawiskiem fizycznym, którego nie można 
mylić ze stanem świadomości, który Krishnamurti w swym 
dzienniku oddaje jako „błogosławieństwo”, „inność”, „bez-



7

miar”. Nigdy nie brał żadnych tabletek przeciwbólowych na 
„proces”. Nigdy nie pił alkoholu ani nie zażywał jakichkolwiek 
narkotyków. Nigdy nie palił papierosów, a przez mniej więcej 
trzydzieści ostatnich lat nie pił nawet herbaty czy kawy. 
Chociaż był dozgonnym wegetarianinem, zawsze zadawał so-
bie dużo trudu, by zapewnić sobie sowitą, dobrze zbalanso-
waną dietę. Ascetyzm, według jego filozofii, jest tak samo 
szkodliwy dla religijnego życia jak nadmierne dogadzanie so-
bie. Rzeczywiście dba o ciało (zawsze rozgraniczał ciało i ego), 
tak jak oficer kawalerii dba o swojego konia. Nigdy nie cier-
piał na epilepsję ani na żadną inną fizyczną przypadłość, któ-
ra mogłaby powodować powstawanie wizji i innych ducho-
wych zjawisk; nie praktykuje też żadnego „systemu” 
medytacyjnego. Wszystko to stwierdzam po to, by żaden czy-
telnik nie wyobrażał sobie, że stany świadomości Krishna-
murtiego wywołane są, czy kiedykolwiek były, przez narkoty-
ki czy wskutek poszczenia.

W tych wyjątkowych codziennych zapiskach odnaleźć 
możemy to, co nazwać można źródłem nauczania Krishna-
murtiego. Jest tu cała esencja jego nauczania, wyłaniająca się 
ze swego naturalnego źródła. Tak jak sam pisze, że „za każ-
dym razem jest coś «nowego» w tym błogosławieństwie, «nowa» 
jakość, «nowy» aromat, a mimo wszystko jest to niezmienne”, 
tak nauczanie, które z tych zapisków wypływa, nigdy nie jest 
dokładnie takie samo, chociaż jest często powtarzane. W ten 
sam sposób drzewa, góry, rzeki, chmury, promienie słonecz-
ne, ptaki i kwiaty, które opisuje coraz to na nowo, są wiecznie 
„nowe”, gdyż za każdym razem są widziane oczyma, które 
nigdy się do nich nie przyzwyczaiły; każdego dnia są dla nie-
go zupełnie nową percepcją – i tak stają się nią również dla 
nas. 

18 czerwca 1961 r., w dniu, w którym Krishnamurti zaczął 
pisać swój dziennik, przebywał w Nowym Jorku, mieszkając 
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ze swoimi przyjaciółmi na Zachodniej 87. ulicy. Przyleciał do 
Nowego Jorku z Londynu, gdzie spędził około sześć tygodni, 
wygłaszając dwanaście prelekcji. Zanim udał się do Londynu, 
przebywał w Rzymie i Florencji, a jeszcze wcześniej, przez 
pierwsze trzy miesiące roku, w Indiach, wygłaszając prelekcje 
w Delhi i Bombaju.

M.L. 
(Mary Lutyens)



OJAI
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18 czerwca (1961, Nowy Jork)
To tam było wieczorem: nagle to się pojawiło, wypełniając 

cały pokój, wielkie poczucie piękna, siły i łagodności. Inni to 
zauważyli.

19 czerwca
To było obecne przez całą noc, kiedykolwiek się przebu-

dziłem. Gdy jechałem do samolotu, z głową nie było najlepiej. 
Oczyszczenie mózgu jest niezbędne. Mózg jest centrum wszyst-
kich zmysłów; im bardziej zmysły są czujne i wrażliwe, tym 
ostrzejszy jest mózg; to ośrodek pamięci, przeszłości; magazyn 
doświadczenia i wiedzy, tradycji. Jest zatem ograniczony, uwa-
runkowany. Jego działania są zaplanowane, wymyślone, uza-
sadnione, ale funkcjonuje w ograniczeniu, w czasoprzestrzeni. 
Nie może zatem wyrazić czy zrozumieć tego, co jest całością, 
zupełnością, skończonością. Kompletny, pełny umysł; jest pu-
sty, zupełnie pusty i z powodu tej pustki mózg istnieje w cza-
soprzestrzeni. Tylko wówczas gdy mózg się oczyści ze swoje-
go uwarunkowania, chciwości, zazdrości, ambicji, może 
zrozumieć to, co kompletne. Miłość jest kompletnością.

20 czerwca
W samochodzie, w drodze do Ojai*, to znowu się zaczęło, 

ucisk i uczucie ogromnego bezmiaru. Nie doświadczało się 
tego bezmiaru; on po prostu tam był; nie było centrum, z któ-
rego lub w którym to doświadczenie miało miejsce. Wszystko 
– samochody, ludzie, billboardy – było zadziwiająco klarowne, 
a kolor był boleśnie intensywny. Trwało to przez ponad godzi-
nę i z głową było bardzo źle, ból na wskroś głowy. 

* Dolina Ojai znajduje się około 130 kilometrów na północ od Los Angeles.
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Mózg może i musi się rozwijać; jego rozwój będzie zawsze 
pochodził z przyczyny, z reakcji, od przemocy do braku prze-
mocy i tak dalej. Mózg rozwinął się z prymitywnego stanu 
i jakkolwiek wyrafinowany, inteligentny, techniczny by był, za-
wsze pozostanie ograniczony czasem i przestrzenią.

Anonimowość jest pokorą; nie jest nią zmiana imienia, ubra-
nia lub identyfikacja z tym, co może być anonimowe, ideałem, 
heroicznym aktem, krajem i tak dalej. Anonimowość jest aktem 
mózgu, świadoma anonimowość to jest anonimowość, która po-
jawia się wraz ze świadomością kompletności. Kompletność nie 
znajduje się nigdy w obrębie pola mózgu lub idei.

21 czerwca
Obudziłem się koło drugiej i czułem dziwny ucisk, a ból 

był bardziej dokuczliwy, bardziej w środku głowy. Trwało to 
ponad godzinę i budziłem się kilkakrotnie z intensywnością 
tego ucisku. Za każdym razem miała miejsce wielka, roz-
przestrzeniająca się ekstaza; ta radość trwała. I ponownie, 
gdy siedziałem na fotelu dentystycznym i czekałem, nagle 
pojawił się ucisk. Mózg stał się bardzo cichy; drgający, w peł-
ni ożywiony; każdy zmysł był czujny; oczy widziały pszczołę 
na oknie, pająka, ptaki i fioletowe góry w oddali. Widziały, 
lecz mózg ich nie rejestrował. Można było poczuć drgający 
umysł, coś nieprawdopodobnie żywego, wibrującego, a nie 
tylko rejestrowanie. Ucisk i ból były ogromne i ciało musiało 
zapaść w drzemkę.

Samokrytyczna świadomość jest niezbędna. Wyobraźnia 
i iluzja zaburzają czystą obserwację. Iluzja będzie istniała za-
wsze, dopóki będzie istniało dążenie do kontynuacji przyjem-
ności i unikania bólu; pragnienie kontynuacji lub zapamięta-
nia tych doświadczeń, które są przyjemne; unikanie bólu, 
cierpienia. Obydwa rodzą iluzję. Aby pozbyć się wszystkich 
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iluzji, trzeba zrozumieć przyjemność i smutek, ale nie poprzez 
kontrolę lub sublimację, identyfikację lub wyparcie.

Tylko gdy mózg jest cichy, może zachodzić właściwa ob-
serwacja. Czy mózg w ogóle może być cichy? Może, gdy mózg, 
który jest bardzo wrażliwy, pozbawiony siły rozproszenia, jest 
negatywnie świadomy.

Ucisk trwał przez całe popołudnie.

22 czerwca
Obudziłem się w środku nocy i było tam doświadczanie 

niezmierzonego, rozszerzającego się stanu umysłu. To sam 
umysł był tym stanem. „Odczuwanie” tego stanu było pozba-
wione wszelkich uczuć, wszelkich emocji, było za to bardzo 
rzeczowe, bardzo prawdziwe. Ten stan trwał przez pewien 
dłuższy czas. Przez cały ten poranek ucisk i ból były bardzo 
dotkliwe.

Zniszczenie jest kluczowe. Nie budynków i przedmiotów, 
ale wszelkich psychologicznych konstrukcji i mechanizmów 
obronnych: bogów, wierzeń, zależności od księży, doświadczeń, 
wiedzy i tak dalej. Bez zniszczenia tego wszystkiego nie może 
być kreacji. Tylko w wolności pojawia się kreacja. Nikt inny nie 
może zniszczyć tych mechanizmów obronnych za ciebie; ty 
musisz to zrobić poprzez świadomość samego siebie.

Rewolucja, społeczna, ekonomiczna, może zmienić tylko 
zewnętrzne stany i sprawy, w rozszerzających bądź zawężają-
cych kręgach, ale będzie to zawsze w obrębie ograniczonego 
pola myśli. Dla całkowitej rewolucji mózg musi porzucić cały 
swój wewnętrzny, sekretny mechanizm autorytetu, zazdrości, 
strachu i tak dalej.

Siłą i pięknem kruchego liścia jest jego podatność na znisz-
czenie. Jak źdźbło trawy, które przedziera się przez chodnik, 
posiada siłę, która może przetrwać przygodną śmierć.
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23 czerwca
Kreacja nigdy nie jest w mocy jednostki. Zanika całkowi-

cie, gdy jednostka z jej umiejętnościami, zdolnościami, techni-
kami i tak dalej, staje się dominująca. Kreacja jest ruchem nie-
poznawalnej esencji całości; nigdy nie jest ekspresją cząstki.

Właśnie  gdy udawał się do łóżka, była tam ta pełnia il L.* 
To było nie tylko w domu, ale zdawało się wypełniać całą 
ziemię od horyzontu po horyzont. To było błogosławieństwo.

Ucisk, z tym szczególnym bólem, był tam przez cały pora-
nek i trwał po południu.

Siedząc na fotelu dentystycznym wyglądał przez okno, pa-
trząc poza ogrodzenie, na antenę telewizyjną, na słup telegra-
ficzny, na purpurowe góry. Patrzył nie tylko oczami, ale całą 
swoją głową, jakby z tyłu głowy, całym swym jestestwem. 
Było to dziwne doświadczenie. Nie było centrum, z którego 
dokonywałaby się obserwacja. Kolory, piękno i linie gór były 
intensywne.

Każdy ruch myśli musi być zrozumiany; gdyż każda myśl 
jest reakcją i każde wynikłe z niej działanie musi powiększać 
zagubienie i konflikt.

24 czerwca
Ucisk i ból były tam przez cały wczorajszy dzień; wszystko 

to staje się dość trudne. Z chwilą gdy jest sam, to się zaczyna. 
Nie istnieje jakiekolwiek pragnienie kontynuacji, ani rozczaro-
wanie, że to nie trwa dalej. To po prostu tam jest, czy on tego 
chce, czy nie. To jest poza rozumem i myślą.

Robienie czegoś dla tego samego wydaje się dość trudne 
i niemalże niepożądane. Społeczne normy opierają się na ro-
bieniu czegoś na rzecz czegoś innego. To czyni egzystencję 

* Dom w pobliżu Florencji, gdzie Krishnamurti przebywał w kwietniu.
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jałową, a życie nigdy nie jest kompletne, pełne. Jest to jeden 
z powodów dezintegrującego niezadowolenia.

Bycie usatysfakcjonowanym jest brzydkie, ale bycie nieza-
dowolonym rodzi nienawiść. Bycie cnotliwym po to, by dostą-
pić niebios albo zyskać akceptację kogoś darzonego szacun-
kiem, społeczeństwa, czyni z życia jałowe pole, które było 
wielokrotnie zaorywane, ale nigdy nie obsiane. To działanie 
polegające na robieniu czegoś na rzecz czegoś innego jest 
w samym swym rdzeniu zawiłą serią ucieczek, ucieczek od 
siebie samego, od tego, co jest.

Bez doświadczania esencji nie ma piękna. Piękno jest nie 
tylko w zewnętrznych rzeczach czy w wewnętrznych myślach, 
uczuciach i ideach; istnieje piękno poza wszelką myślą i uczu-
ciem. To ta esencja jest pięknem. Ale to piękno nie ma przeci-
wieństwa.

Ucisk trwa, napięcie jest u podstawy głowy i jest ono bo-
lesne.

25 czerwca
Obudził się w środku nocy z ciałem perfekcyjnie spokoj-

nym, wyciągniętym na plecach, bez ruchu; musiało trwać 
w tej pozycji przez pewien czas. Ucisk i ból były obecne. 
Mózg i umysł były intensywnie spokojne. Nie było między 
nimi podziału. Była dziwna, cicha intensywność, jak dwa 
wielkie dynama pracujące na wielkiej prędkości; było osob-
liwe napięcie, w którym nie było wysiłku. Było poczucie 
ogromu w obliczu tego wszystkiego oraz moc bez kierunku 
i przyczyny, a więc i bez brutalności i bezwzględności. I to 
trwało przez cały poranek.

Przez jakiś ostatni rok budził się, by doświadczać na jawie 
tego, co działo się w czasie snu, pewnych stanów bytu. Tak 
jakby budził się po to tylko, by mózg rejestrował, co się dzieje. 
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Ale, co ciekawe, konkretne doświadczenie zanikało wkrótce 
potem. Mózg nie odkładał go w swoich zwojach pamięci.

Istnieje tylko destrukcja, a nie zmiana, gdyż każda zmiana 
jest zmodyfikowaną kontynuacją tego, co było. Wszystkie spo-
łeczne, ekonomiczne rewolucje są reakcjami, zmodyfikowaną 
kontynuacją tego co było. Ta zmiana w żaden sposób nie nisz-
czy korzeni egocentrycznych działań. 

Destrukcja, rozumiana w ten sposób, którego używamy, 
nie ma motywu. Destrukcja zazdrości jest całkowita i komplet-
na; wynika z niej wolność od tłumienia, kontroli i nie ma ona 
jakiegokolwiek motywu.

Ta całkowita destrukcja jest możliwa; leży w widzeniu peł-
nej struktury zazdrości. To widzenie nie odbywa się w czaso-
przestrzeni, lecz jest natychmiastowe. 

26 czerwca
Ucisk i napięcie, bardzo mocne, trwały przez wczorajsze 

popołudnie i dzisiejszy poranek. Była tylko pewna zmiana; 
ucisk i napięcie były z tyłu głowy, przez podniebienie ku 
szczytowi głowy. Dziwna intensywność trwa. Musi tylko być 
wyciszony, aby się zaczęła.

Kontrola, w jakiejkolwiek formie, przeszkadza w całkowi-
tym zrozumieniu. Zdyscyplinowana egzystencja jest życiem  
w konformizmie; w konformizmie nie ma wolności od lęku. 
Nawyk niszczy wolność; nawyk myślowy, nawyk picia i tak 
dalej powoduje powierzchowne i jałowe życie. Zorganizowana 
religia ze swoimi wierzeniami, dogmatami i rytuałami unie-
możliwia otwarte wejście w bezmiar umysłu. Właśnie to wej-
ście oczyszcza mózg z czasoprzestrzeni. Będąc oczyszczonym, 
mózg może radzić sobie z czasoprzestrzenią.
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27 czerwca
Ta obecność, która była w il L, była tam, czekając cierpli-

wie, łagodnie, z wielką wrażliwością. To było jak błyskawica 
w ciemną noc, ale było przenikające, błogie.

Coś dziwnego dzieje się z fizycznym organizmem. Nie 
można dokładnie tego określić, ale jest tam „dziwaczna” upor-
czywość, determinacja; nie jest to w żaden sposób własny 
twór, żywiony wyobraźnią. Jest wyraźny, gdy jest się wyciszo-
nym, samotnym, pod drzewem albo w pokoju; jest tam najin-
tensywniej, gdy ma się zamiar położyć spać. Jest tam, jak zo-
stało napisane, ucisk i napięcie, wraz ze znajomym bólem.

Wyrażenie tego i słowa opisujące to wszystko wydają się 
tak ułomne; słowa, nawet dobrze dobrane, nawet klarowny 
opis, nie oddają istoty rzeczy.

Jest tylko jeden ruch w życiu, zewnętrzny i wewnętrzny; 
ten ruch jest niepodzielny, chociaż jest podzielony. Będąc po-
dzielona, większość podąża za ruchem zewnętrznym, za wie-
dzą, ideami, wierzeniami, autorytetem, bezpieczeństwem, 
prosperity i tak dalej. W reakcji na to inni podążają za tak 
zwanym życiem wewnętrznym z jego wizjami, nadziejami, 
aspiracjami, sekretami, konfliktami, rozpaczą. Jako że ten ruch 
jest reakcją, jest on w konflikcie z zewnętrznym. Jest zatem 
zaprzeczeniem, z jego bólami, niepokojami, ucieczkami.

Jest tylko jeden ruch, czyli zewnętrzny i wewnętrzny. Wraz 
ze zrozumieniem zewnętrznego zaczyna się ruch wewnętrzny, 
nie w opozycji lub w zaprzeczeniu. Gdy konflikt zostaje wy-
eliminowany, mózg, bądź co bądź bardzo wrażliwy i czujny, 
staje się cichy. Tylko wtedy wewnętrzny ruch ma prawdzi-
wość, znaczenie. 

Z tego ruchu wyłania się hojność i współczucie, które nie 
są pochodnymi rozumu i celowego samozaprzeczenia.

Kwiat jest silny w swym pięknie, gdyż może być zapo-
mniany, odłożony lub zniszczony.
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Człowiek ambitny nie zna piękna. Uczucie esencji jest 
pięknem.

28 czerwca
Obudził się w środku nocy, krzycząc i jęcząc; ucisk i na-

pięcie, z tym osobliwym bólem, były intensywne. To musiało 
dziać się przez pewien czas i trwało jakiś czas po przebudze-
niu. Krzyczenie i jęczenie zdarza się dość często. Nie jest to 
skutek niestrawności.

Gdy siedział w fotelu dentystycznym i czekał, to wszyst-
ko ponownie się zaczęło i trwało popołudniu, tak jak zosta-
ło opisane. Jest to bardziej zauważalne, gdy jest się samemu 
lub w jakimś pięknym miejscu lub nawet na brudnej, głośnej 
ulicy.

To, co święte, nie ma atrybutów. Kamień w świątyni, obraz 
w kościele, symbol nie są święte. Człowiek nazywa je święty-
mi, czymś świętym, co ma być czczone, spośród skompliko-
wanych dążeń, obaw i pragnień. Ta „świętość” znajduje się 
wciąż w obrębie pola myśli; jest zbudowana przez myśl, 
a w myśli nie ma niczego nowego ani świętego. Myśl może 
scalać skomplikowane systemy, dogmaty, wierzenia, a obrazy, 
symbole, projekcje nie są bardziej święte niż plany domu czy 
projekt nowego samolotu. Wszystko to znajduje się w obrębie 
granic myśli i nie ma w tym niczego świętego czy mistyczne-
go. Myśl jest materią i można z nią zrobić wszystko, coś brzyd-
kiego czy pięknego. 

Jednakże jest stan świętości, który nie pochodzi z myśli 
ani z uczucia wskrzeszonego przez myśl. Nie jest rozpoznawa-
ny przez myśl ani nie może być przez myśl spożytkowany. 
Myśl nie może go sformułować. Istnieje stan świętości, nie-
tknięty przez żaden symbol czy słowo. Nie można tego wyra-
zić. To jest fakt.
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Fakt trzeba zobaczyć, a widzenie nie odbywa się poprzez 
słowo. Gdy fakt jest interpretowany, przestaje być faktem; sta-
je się czymś zupełnie innym. Widzenie jest rzeczą najwyższej 
wagi. To widzenie jest poza czasoprzestrzenią; jest natychmia-
stowe, momentalne. A to, co się widzi, nigdy nie jest ponow-
nie takie samo. Nie ma ponownie czy w międzyczasie.

Ten stan świętości nie ma wyznawców, obserwatora, który 
nad nim medytuje. Nie spotka się go na targu, by móc go kupić 
czy sprzedać. Podobnie jak piękno, nie może być postrzegany 
poprzez swoje przeciwieństwo, gdyż nie ma przeciwieństwa.

Ta obecność tu jest, wypełniając pokój, rozlewając się po-
nad wzgórzami, poza wody, pokrywając ziemię.

Ostatniej nocy, podobnie jak raz czy dwa razy wcześniej, 
ciało było tylko organizmem i niczym więcej, funkcjonującym, 
pustym i nieruchomym. 

29 czerwca
Jest tam ucisk i napięcie głębokiego bólu; to tak jakby głę-

boko w środku odbywała się jakaś operacja. Nie jest prowa-
dzona przez własną wolę, jakkolwiek byłaby subtelna. Celowo 
w to wchodził, głęboko. Starał się to wywoływać, starał się 
stwarzać różne zewnętrzne warunki, być samemu i tak dalej. 
Wtedy nic się nie działo. Wszystko to nie jest czymś nowym.

Miłość nie jest przywiązaniem. Miłość nie rodzi smutku. 
W miłości nie ma rozpaczy i nadziei. Miłości nie można uczy-
nić godną szacunku, częścią społecznej normy. Gdy jej nie 
ma, zaczynają się wszelkie formy mozolnej pracy.

Posiadanie i bycie posiadanym uważane jest za formę mi-
łości. Ten pęd do posiadania, osoby czy kawałka własności, 
jest nie tylko potrzebą społeczeństwa i okoliczności, ale wy-
pływa z daleko głębszego źródła. Pochodzi z głębin samotno-
ści. Każdy stara się wypełnić tę samotność na różne sposoby: 
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piciem, zorganizowaną religią, wierzeniem, jakąś formą ak-
tywności i tak dalej. Wszystkie one są ucieczkami, ale ona 
ciągle tam jest.

Zaangażowanie się w jakąś organizację, w jakieś wierze-
nie lub działanie oznacza bycie przez nie opanowanym, nega-
tywnie; a pozytywnie – posiadanie. Negatywne i pozytywne 
posiadanie jest czynieniem dobra, zmienianiem świata i tak 
zwaną miłością. Kontrolowanie kogoś, modelowanie innej 
osoby w imię miłości jest koniecznością posiadania, koniecz-
nością znalezienia bezpieczeństwa w drugiej osobie i komfor-
tu. Samozapomnienie  poprzez drugą osobę, poprzez jakąś 
czynność, prowadzi ku przywiązaniu. Z tego przywiązania 
powstaje smutek i rozpacz, a z tego wynika reakcja, bycie od-
dzielonym. Z tej sprzeczności przywiązania i oddzielenia ro-
dzi się konflikt i frustracja.

Nie ma ucieczki od samotności; to jest fakt, a ucieczka od 
faktu rodzi zagubienie i smutek.

Jednak nieposiadanie czegokolwiek jest stanem niezwy-
kłym. Nieposiadanie nawet idei, nie mówiąc już o osobie czy 
rzeczy. Gdy idea, myśl się zakorzenia, to staje się od razu dobyt-
kiem i wówczas zaczyna się wojna o bycie wolnym. A ta wol-
ność nie jest żadną wolnością; jest tylko reakcją. Reakcje się 
zakorzeniają, a nasze życie jest gruntem, w którym wyrosły ko-
rzenie. Ścinanie wszystkich korzeni, jeden po drugim, jest psy-
chologicznym absurdem. Tego nie da się zrobić. Trzeba tylko 
ujrzeć fakt, samotność, a wszystkie inne rzeczy rozpłyną się.

30 czerwca
Wczorajsze popołudnie było bardzo ciężkie, niemalże nie 

do zniesienia; to trwało kilka godzin.
Gdy szedłem, otoczony przez te purpurowe, surowe, skalis-

te góry, nagle pojawiła się samotność. Kompletna samotność. 



20

Wszędzie była samotność; było w niej wielkie, niezgłębione 
bogactwo; było w niej to piękno, które jest poza myślą i uczu-
ciem. Nie była nieruchoma; żyła, ruszała się, wypełniając każ-
dy róg i zakątek. Wysoki, skalisty górski szczyt jaśniał od pro-
mieni wschodzącego słońca i to samo światło i kolor 
wypełniały niebiosa samotnością.

Byłem zupełnie sam, nie odizolowany, lecz sam, jak kro-
pla deszczu, która zawiera wszystkie wody Ziemi. Nie była ani 
radosna, ani samotna. Nie miała właściwości, kształtu ani ko-
loru; to uczyniłoby z niej coś rozpoznawalnego, mierzalnego. 
Przyszła niczym błyskawica i wydała plon. Nie kiełkowała, ale 
była w swej całości. Nie było czasu na dojrzewanie; czas ma 
korzenie w przeszłości. To był stan bez korzeni, bez przyczy-
ny. Jest zatem absolutnie „nowy”, stan, który nigdy nie był 
i nigdy nie będzie, gdyż jest życiem.

Izolacja jest tym, co znane – i podobnie samotność; moż-
na je rozpoznać, gdyż wcześniej były często doświadczane, 
naprawdę lub w wyobraźni. Sama ich znajomość rodzi pewną 
zadufaną pogardę i strach, z których wyrastają cynizm i bogo-
wie. Ale samoizolowanie się i samotność nie prowadzą do 
bycia samemu; one muszą się zakończyć, nie po to, by coś 
zyskać, lecz muszą umrzeć tak naturalnie, jak więdnie delikat-
ny kwiat. Opór rodzi strach, ale również akceptację. Mózg 
musi oczyszczać się z wszystkich tych przebiegłych chwytów.

Ta bezgraniczna świadomość jest niepowiązana z tymi 
wszystkimi wykrętami i zwrotami zanieczyszczonej świado-
mości, jest całkowicie odmienna. W niej odbywa się cała kre-
acja. Kreacja niszczy, a zatem jest zawsze nieznana.

Ta samotność była tam przez cały wczorajszy wieczór 
i wciąż jest, a w czasie spaceru, w środku nocy, sama się pod-
trzymywała. 

Ucisk i napięcie utrzymują się, to zwiększając się, to zmniej-
szając, w ciągłych falach. Dziś po południu jest naprawdę źle.




