
Problemy filozoficzne – i wszelkie inne problemy – nie
powstają, wbrew temu, co twierdził Wittgenstein, wte-

dy, gdy język świętuje, lecz raczej wtedy, gdy umysł nie chce
świętować. Umysł pracuje nieustannie i nawet kiedy jest już
swym nieprzerwanym myślociągiem5 zmęczony, zachowu-
je się jak typowy pracoholik, dla którego, czy tego chce, czy
nie, najlepszym, a raczej nieuniknionym odpoczynkiem jest
praca. Owa mentalna praca, jakiej wymagało postawienie
problemu, okupiona zostaje natychmiast kolejną i najczę-
ściej znacznie większą pracą wkładaną w jego rozwiązywa-
nie. Nieoświecony umysł nie umie odpoczywać, nie mówiąc
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Kiedy przeszkody ciała i umysłu

rozpuszczą się same przez się...

XIII Karmapa Düdül Dordźe

5 To niezwykle pasujące do nauk buddyjskich określenie, które świetnie odda-
je tybetański termin rnam rtog oznaczający nieoświecone myślenie, zaw-
dzięczamy Witkacemu.
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już o świętowaniu. Komplikację wciąż przedkłada nad pro-
stotę, mimo że nie ma niczego bardziej wyzwalającego niż
prostota. Rozwiązanie problemu poznaje się po jego znik-
nięciu, mówi Wittgenstein, i nie sposób odmówić mu racji.
Najprostszym, a więc ostatecznie najlepszym sposobem
pozbycia się go byłoby po prostu wyrzucenie problemu
na śmieci. Zresztą problem z samej swej nazwy jest czymś,
co się rzuca: pro- oznacza przed, a ballein to po grecku rzu-
cać. Rzecz w tym, by nie rzucać go sobie pod nogi. Najlepiej
rzucić go za siebie, bo wtedy nie musimy już się martwić
i o problem, i o jego rozwiązanie – zwykła oszczędność cza-
su i energii.

Już sam fakt, że problem stanowi problem, jest z jego
strony bezczelnością, na którą nie należy w ogóle się
godzić. Co gorsza, a właściwie co lepsza, problem taki wła-
ściwie nie może stanowić problemu, bo jest problematycz-
ny. Albowiem nie ma go właśnie tam, gdzie się go do-
patrujemy. Odwołajmy się do jakiegoś przykładu, najle-
piej z życia, a każde życie jest świadectwem jakiejś filozo-
fii. Zacznijmy więc z górnej półki – od Kanta, twórcy
wspaniałej, bo transcendentalnej, filozofii, który:

ze strachu przed zatamowaniem krążenia krwi nigdy nie

nosił podwiązek. Skoro jednak okazało się, że utrzymy-

wanie bez nich pończoch jest trudne, wynalazł na własny

ARTUR PRZYBYSŁAWSKI • PUSTKA JEST RADOŚCIĄ
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użytek niezwykle przemyślny środek zastępczy, który tu

opiszę. W małej kieszonce, niewiele mniejszej od kieszon-

ki na zegarek, a spełniającej na każdym udzie bardzo po-

dobną funkcję jak kieszonka na zegarek, umieszczone było

małe pudełko podobne do koperty od zegarka, ale nieco

mniejsze. W pudełku tym znajdowało się zaopatrzone

w sprężynę od zegarka koło z nawiniętą elastyczną ta-

siemką, napięcie której regulował oddzielny przyrząd.

Do dwóch końców tasiemki przywiązane były haczyki,

które to haczyki przeciągnięte były przez mały otwór

w kieszeni i po wewnętrznej oraz zewnętrznej stronie uda

zdążały ku dwóm pętelkom znajdującym się na prawej

i lewej stronie każdej pończochy. Jak można się było spo-

dziewać, tak złożony aparat podlegał, jak Ptolemeuszowy

system sfer niebieskich, sporadycznym zaburzeniom.

Szczęśliwie jednak zdolny byłem łatwo zaradzić tym kło-

potom, które w innym razie groziły zakłóceniem dobre-

go samopoczucia, a nawet spokoju wielkiego człowieka6.

Spokój – cóż bardziej upragnionego dla filozofa i dla nor-
malnego człowieka? Cóż bardziej upragnionego dla buddy-
sty, dla którego nirwana – wedle jednego z jej określeń
– jest spokojem, i dla Polaka, który ma przy tym nieco

JAK RADZIĆ SOBIE Z POŃCZOCHAMI I PODWIĄZKAMI...
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6 T. de Quincey, Ostatnie dni Immanuela Kanta, przeł. Artur Przybysławski,
Kraków, Oficyna Literacka 1996, s. 23.
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