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Cielesne – duchowe
O współczesnej 
religijności oraz 
różnicach  
i podobieństwach  
między 
chrześcijaństwem  
a buddyzmem

z Edwardem Pasewiczem

rozmawia Jan Lodziński
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Och, Mitochondria to już 
dziesiąta książka – za chwilę 
minie 15 lat od debiutu. 
Zbiór konsekwentnie konty-
nuuje podejmowane w Twojej 
poezji tematy, w porównaniu 
do poprzednich jest jednak 
bardzo esencjonalny. Nigdy 
wcześniej Twoja twórczość 
nie była nacechowana tak sil-
ną refrenicznością i melodią. 
To go wyróżnia i o tych no-
wościach chciałbym najpierw 
porozmawiać.

To wynika z dwóch rzeczy. 
Powstawał chyba najdłużej ze 
wszystkich moich zbiorów  
i sposób pracy z nim był 
zupełnie inny: zrobiłem folder, 
w tym folderze umieszczałem 
wiersze, każdy w osobnym 
dokumencie, i w ogóle nie 
spoglądałem na nie. Pisałem 
cztery lata. Chciałem mieć do 
nich dystans w tym ostatnim 
momencie, kiedy będę skła-
dał książkę. Wiedziałem, jak 
ma się nazywać, wiedziałem, 
że mają to być czterdzieści 
cztery wiersze, miałem pewne 
wytyczne. Pisałem wiersz, frag-
ment, momentami jedno czy 
dwa zdania i odkładałem to, 
po czym nadchodził ten dzień, 
kiedy trzeba było wszystko zło-
żyć w jedno. W wielu przypad-
kach bardzo się zdziwiłem. To 
znaczy… te teksty się nie zesta-

rzały. Czasami tak jest, że coś 
się napisze, człowiek myśli, że 
to jest fajne, a potem, po roku, 
wychodzi, że to jednak nie to. 
Zacząłem pracować nad nimi. 
Pewne linijki przemieszczały 
się do góry albo na dół, coś 
stawało się refrenem. Tak było 
w przypadku Tekst jest moim 
pastwiskiem, który był jednym 
zdaniem przez trzy lata. 

Utwory są bardzo przemyśla-
ne. Ze względu na poukrywa-
ne w wierszach rymy – wyjąt-
kowo ich dużo – całość czyta 
się zaskakująco swobodnie. 
Czytanie Och, Mitochondriów 
to płynięcie z prądem tek-
stu. „Płynność” objawia się 
zarówno na poziomie formy, 
jak i metaforyki. Nic w nich 
semantycznie nie „chrzęści”.

To wynika, umówmy się, 
z tematu, którym jest tak 
naprawdę oddychanie. A czym 
ono jest? Podstawową funkcją 
życiową. Z tekstu Zabieganie 
o uwagę, który umieściłem na 
stronie Silesius, wynika, że 
można posądzić mnie o bio-
centryzm, biopoetykę. Zresztą 
chyba jedna z recenzji tomu 
tak się nazywa. To prawda, ale 
jedynie w tym znaczeniu, że 
wszystkie części w Mitochon-
driach się zbiegają: nić, ziarno, 
mit i oddychanie, i matka 

(wiadomo, mitochondrialne 
DNA dziedziczymy tylko po 
mamie), oraz współistnieją ze 
sobą. Stworzyłem mechanizm, 
który zadziałał.

Obok oddychania motywem 
głównym tomu jest woda.

Ona pojawiała się u mnie 
od zawsze, zresztą pisałeś 
o tym w swoim licencjacie. Po 
pierwsze, ja się boję wody. Nie 
umiem pływać. W dzieciń-
stwie miałem akwaria, uwiel-
biam siedzieć nad rzeką, ale 
woda mnie przeraża. Pamię-
tam, jak pierwszy raz stanąłem 
nad Oceanem Atlantyckim. 
Zostałem sparaliżowany, prze-
kroczyło to zdolności mojego 
pojmowania. W dzieciństwie 
lubiłem czytać książki o żegla-
rzach, a to tylko dlatego, że nie 
potrafiłem sobie wyobrazić, jak 
można się na coś takiego zde-
cydować. Pewnie ta fascynacja 
wynika ze strachu.

Oddech, woda to tekstowe 
nici, z których szyta jest 
Twoja poezja, których wystę-
powanie można zauważyć na 
przestrzeni różnych książek. 
Ciekawe jest obserwować, 
jak dawne skojarzenia roz-
kwitają w niezależne utwory.  
W th z 2005 roku pisałeś 
o „wyjęzyczaniu się” (przez 

Jeżeli boli mnie ciało, to znaczy,  
że boli mnie to, czym naprawdę jestem.
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„art of Capoeira”), szukaniu 
swojego języka w cudzym, 
obcym. W najnowszej pozycji 
odnajdujemy propozycję osob-
nego wiersza na ten temat.

To jeden z dwóch najstar-
szych tekstów, bo Capoeira 
z Mitochondriów jest tekstem 
z roku 1997 albo 1998, tak 
samo jak Wiersz ze snu NLB 
to jest tekst z 2001 roku. Oba 
te wiersze nie pasowały mi 
jednak do konstrukcji żadnej 
z książek. Po prostu nie za-
grałyby. A tutaj rzeczywiście 
pasowały – po siedemnastu 
latach mogą odnaleźć swoje 
miejsce.

Capoeira mówi o wyciąganiu 
z języka tego, co niedostępne, 
przy jednoczesnym omijaniu 
pewnych treści. Cytat: naj-
ważniejsze są uniki.

W samej Capoeirze tak wła-
śnie jest. To nie jest sztuka 
walki polegająca na ataku, ale 
na defensywie. Najważniej-
sze jest tak uniknąć ciosu, 
by spowodować utratę sił 
przeciwnika. Na dodatek to 
jest taniec, więc pojawia się 
rodzaj gry teatralnej i ironii 
w stosunku do atakującego.

Czego wiersz pragnie unikać, 
a w co celuje?

Wspomniałeś o czymś bardzo 
ważnym, czyli o esencjonal-
ności. Bardzo często mi się 
zdarza rodzaj „przegadania” 
w tekście. Dostrzegam to po 
pewnym czasie. Tutaj tego 

staram się unikać. Czasami 
to kwestia jednego spójni-
ka, kiedy tekst przechyla się 
w stronę niebezpiecznego 
przegadania.

Żywa jest tradycja wpisywa-
nia wiersza w miasto czy też 
miasta w wiersz. Która kolej-
ność jest w Twoim przypadku 
obowiązująca?

Obie są równoległe. Jest taka 
anegdota o Joysie. Mianowicie: 
przyjechał do Dublina, a było 
to wtedy, gdy kończył Ulissesa. 
Jego ciotka anonsowała pewną 
panią, od której – jako poeta 

– starał się czegoś dowiedzieć. 
Przyszedł, porozmawiał z nią, 
po czym ona napisała list do 
jego ciotki, w którym poin-
formowała, że poeta pytał 
o rodzaj łóżka i linoleum. 
Pamiętam to z dzieciństwa. 
To było w biografii pióra 
Richarda Ellmanna. Po drodze 
mi z tym: od szczegółu do 
ogółu. Zawsze mam problem 
z tekstami. Ostatnio juroro-
wałem w konkursie Ratonia. 
Dostałem prawie 100 zesta-
wów wierszy. Dla mnie chwilą, 
w której odrzucam dany tekst, 
jest moment, kiedy trafiam 
na odniesienie do odgórnych 
prawd, teorii i tym podob-
nych. Wydaje mi się, że jeżeli 
ktoś nie potrafi z patrzenia, 
na, powiedzmy [tu Pasewicz 
spogląda na kontakt], gniazd-
ko elektryczne wywieść myśli, 
to tym bardziej nie wydobę-
dzie jej, mając do czynienia 
tylko i wyłącznie z ideą albo 
definicją.

Czy praca nad oddechem, 
z oddechem, jest dla Ciebie 
sposobem oczyszczania myśli 
z treści, które są zbędne?

Po pierwsze, mam astmę, więc 
temat jest mi bliski z tego 
powodu, że częstokroć cier-
pię z powodu krztuszenia się, 
bezdechów cieplnych. Zatem 
to rodzaj zaklinania choroby. 
Po drugie, praca z oddechem 
związana jest z buddyzmem. Są 
takie ćwiczenia, gdy medytując, 
koncentrujemy się na oddechu. 
Poza tym ów wątek dotyczy, 
przyznam nieco anegdotycznie, 
smogu w Krakowie. Z tym jest 
duży problem. Mamy tu jakby 
rodzaj przykładowej definicji 
tego, jak podchodzę do tekstu. 
Od czegoś drobnego, osobiste-
go, przez filozoficzne, do ogól-
noludzkiego. W tym wypad-
ku – ogólnokrakowskiego, bo 
zanieczyszczenia są wszędzie.

Zatem powroty do ciała. 
Och, Mitochondria zdają się 
iskrzyć od powtórzeń. Po-
mówmy chwilę o „mantrycz-
ności” Twoich utworów. Wąt-
kiem, do którego obsesyjnie 
powracasz, jest cielesność. 
Boczkowska, pisząc o Siw-
czyku w szkicu Tkanka ciała, 
tkanka wiersza1, zwróciła 
uwagę na pewne zjawisko, 
które w Twojej poezji czy-
telne jest nawet wyraźniej 

1 B. Magdalena, Tkanka ciała, tkanka 
wiersza – na marginesie „Dzikich 
dzieci” Krzysztofa Siwczyka,  
[w:] T. Cieślak, K. Pietrych (red.), 
Cielesność w polskiej poezji najnow-
szej, Łódź 2010, s. 259.
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niż u autora Dzikich dzieci. 
Oswajanie ciała ze światem, 
siebie z ciałem (osadzanie 
siebie w ciele) może dokony-
wać się przez dotyk, erotycz-
ne zbliżenie, ale również 
przez niedyspozycje cielesne. 
Boczkowska parafrazowała 
Kartezjusza: czuję ból, więc 
jestem. Owo łączenie ciała 
z rzeczywistością jest u Cie-
bie bardzo często zapośred-
niczone właśnie przez ból.

Chyba nie spotkałem człowie-
ka inteligentnego, który byłby 
absolutnie zadowolony ze 
swojej cielesności. Na dodatek, 
jeśli posiada jakąś duchowość, 
to często jest mu z ciałem nie 
po drodze.

Dlaczego?

Z wielu względów. Jest coś 
takiego w naszej kulturze, 
owa niechęć do ciała, która 
wybuchła w chrześcijaństwie, 
a której nie ma na przykład 
w judaizmie. W buddyzmie 
jest tak, że pustka jest formą, 
a forma pustką. Umysł jest 
tym samym co ciało, ciało 
tym samym co umysł – oba są 
nierozdzielne. Jeżeli boli mnie 
ciało, to znaczy, że boli mnie 
to, czym naprawdę jestem. Na 
czym polega poezja? Poza ko-
dowaniem i odkodowywaniem 
informacji polega na przed-
stawianiu pewnego indywi-
dualnego spojrzenia na świat. 
Chodzi o to, żeby inni mogli 
odnaleźć w nim siebie. Ludzie 
najłatwiej odnajdują się w bólu, 
bo każdy go doświadczył czy 
też, prędzej czy później, do-

świadczy. Nikt z nas tego nie 
uniknie. Tak samo jak do-
świadczenia śmierci, ale o tym 
nie da się niczego sensownego 
powiedzieć.

Cierpienie, śmierć w Two-
jej twórczości nie są czymś 
oderwanym od wymiaru 
codzienności.

To też wynika z czterech 
szlachetnych prawd, z któ-
rych pierwsza brzmi: istnieje 
cierpienie. To oczywiście 
wydaje się potwornie banalne. 
Ona stwierdza jedno – nawet 
nasza największa radość jest 
podszyta cierpieniem tylko 
dlatego, że jest przemijająca. 
Oto cierpienie. Nie ma nic 
trwałego: ani rzeczy, ani stanu 
umysłu, ani uczucia. Poza 
jednym – stanem oświecone-
go umysłu, czyli stanem jego 
czystej natury. Cała reszta 
znika, co powoduje cierpienie, 
które może objawiać się bólem 
ciała, ale także czymś innym, 
zupełnie subtelnym. Orgazm 
też jest przemijający.

W „Tyglu Kultury” z 2005 
roku zamieściłeś utwór pod 
tytułem Opowiem Wam 
o jednym wierszu2. Jest to 
miniaturowy traktat filozo-
ficzny, w którym odsłaniasz 
swoją poezję. Poniekąd 
wyjaśniasz ją od podstaw. 
Powoływałeś się w nim na 
słowa chińskiego mistrza zen 
Un Muna dotyczące uwielbie-

2 E. Pasewicz, Opowiem Wam  
o jednym wierszu, „Tygiel Kultury” 
4–6/2005.

nia zwyczajnej perspektywy. 
To był taki epistemologiczny 
prztyczek w nos, udowadnia-
jący, że buddyzm niczego nie 
udowadnia.

To można znaleźć też w Ka-
lama Sutrze albo w jednej 
z ostatnich, kiedy Budda mówi 
o zaciśniętej pięści. Stwierdza 
tam, że nie zostawił żadnych 
nauk i może odejść spokojnie. 
Umiera w bardzo nieciekawy 
sposób – na potworną biegun-
kę. Wynikało to z tego, że ktoś 
wsadził mu zepsute mięso do 
miseczki, a on, podążając za 
swoimi zasadami, zmusił się, 
by je zjeść. Wiedział, czym się 
to skończy. Miał wtedy 86 lat. 
Skądinąd tradycja mówi, że 
był bardzo złośliwy i ironicz-
ny, więc myślę, że śmierć też 
wybrał sobie ironiczną po 
to, by nie zrobiono z niego 
żadnego boga. Nauczał w ten 
sposób: nie wierzcie czemuś 
tylko dlatego, że jest zapisane 
w świętych księgach, komuś 
tylko dlatego, że jest kapłanem. 
Nie wierzcie w nic, co jest dane 
wam na tacy; ufajcie tylko swo-
jemu doświadczeniu. Doświad-
czenie nie wymaga potwier-
dzenia – samo się potwierdza. 
Kiedy oddycham, to wiem, że 
oddycham. Nie potrzebuję do 
tego żadnych definicji. Ów akt 
w moim umyśle-ciele potwier-
dza się sam.

Jeżeli buddyzm u swojej 
podstawy nie wymaga po-
twierdzenia (jest poniekąd 
bezfunkcyjny), to na jakiej 
zasadzie objawia się on 
w Twojej twórczości?

CIELESNE–DUCHOWE



168

Czas Kultury 1/2016

Nie da się tego wyodrębnić. 
Początkowo, trzydzieści lat temu, 
kiedy zacząłem praktykować 
medytację, to było, oczywiście, 
gówniarstwo, podparte para-
doksami z literatury buddyjskiej. 
W tamtych tekstach buddyzm 
pełnił raczej funkcję ozdobnika. 
W Wierszu dla Tseczu Rinpocze, 
który jest ładnym wierszem, cho-
ciaż, moim zdaniem, nic poza 
tym, znajduje się cała mantra 
Diamentowej Sutry wkompono-
wana w tekst. Po co? Ozdobnik, 
nic więcej. W miarę praktyko-
wania zrozumiałem jednak, że 
buddyjska perspektywa bardzo 
mi odpowiada, bo jest perspek-
tywą obserwatora. Nie muszę 
się wysilać, by pewne rzeczy do 
mnie dochodziły: otwieram się, 
one przychodzą. Oświecenie 
jest bezwysiłkowe. Moment, 
w którym starasz się o coś, jest 
stadium, w którym oddalasz 
od siebie cel. Chwila, w której 
rezygnujesz ze wszystkiego, jest 
momentem zwycięstwa. Wiem, 
że „chcę” napisać jakiś tekst, 
kiedy się spinam, by go ukończyć. 
Wtedy tym bardziej mi się to 
nie udaje. W końcu odkładam 
wszystko i to przychodzi. Czasa-
mi rozumiem ten proces, czasem 
go nie rozumiem.

Czy życzyłbyś sobie, aby czy-
telnicy myśleli o Tobie jako 
poecie-buddyście?

Byłem już przez moment poetą 
gejowskim, potem buddyj-
skim. Teraz jestem ekopoetą. 
Ja rozumiem, że te łatki są 
potrzebne do akademickiego 
opisu i dyskursu, że pewnym 
ludziom przybliżają to, co ro-

bię. Wolałbym jednak, by tych 
haseł było jak najmniej.

Pewne klisze powstają, by 
ułatwić czytanie. Niewielu 
jest współczesnych polskich 
poetów, którzy mieliby tak 
niejednoznaczne i rozbu-
dowane pojęcie duchowości 
wpisane w tekst.

(śmiech) Mój stosunek do 
religii jest niejednoznaczny. 
Pochodzę z rodziny, która ma 
korzenie polskie, niemieckie 
oraz żydowskie. Byli w niej 
wyznawcy judaizmu, katolicy-
zmu, protestanci i prawosławni. 
Ze wszystkim tym po części 
się zetknąłem. Przypominam 
sobie wykład wspomniane-
go już Tseczu Rinpocze, gdy 
tłumaczył, dlaczego buddyzm 
jest ateistyczny, a równo-
cześnie wykorzystuje pewne 
elementy religijności. Naj-
większą skłonnością umysłu 
jest utożsamianie się z czymś, 
a najłatwiej łączymy się z tym, 
co religijne albo quasi-religijne. 
Dlatego buddyzm tybetański 
wykorzystał bożków, bogów, 
przekształcając ich w pewnego 
rodzaju emanacje umysłu. Cała 
otoczka związana z teizmem 
tam została. Tybet wypełnio-
ny jest ołtarzami, kadzidłami 
i pudżami. Chociaż te zjawiska 
zatraciły swoją boską esencję 

– są jedynie reprezentacjami 
umysłu. Mojego, twojego. 
W tym sensie jestem religijny. 
W Mitochondriach jest taki 
fragment, który odnosi się do 
Koranu. Wiesz, jak zaczyna 
się druga sutra Koranu? „Alif 
Lām Mīm”, to jest: droga dla 

wiernych i sprawiedliwych, co 
do tego nie ma wątpliwości.

I nie ma.

I nie ma. No widzisz, pamiętasz 
ten wiersz.

Z religijnością mamy jednak 
pewien problem. Tadeusz 
Bartoś, rozmawiając z Agatą 
Bielik-Robson, powołując się 
na Marcina Króla, zwrócił 
uwagę, że w Polsce katoli-
cyzm jest właściwie jedynym 
wyznacznikiem wartości. 
Społeczeństwo niechętnie 
odnosi się do innych źródeł, 
niosących jakiś obyczaj czy 
etykę3. Nie za bardzo wia-
domo, kto mógłby w Polsce 
pełnić funkcję przewod-
nika duchowego. Zdaje się, 
że – czy tego chcemy, czy 
nie – należymy do Kościoła. 
Jak w wierszu Miłosza: „Raz 
Katolik, na zawsze katolik”. 
Czy uważasz, że Kościół 
rzeczywiście nas stwarza i ma 
monopol na duchowość?

Moja niechęć do Kościoła 
katolickiego wzrasta z każdym 
dniem od czterdziestu czterech 
lat, ale to nie znaczy, żebym 
go nie doceniał i nie rozumiał 
wagi tego, co w tym kraju sobą 
reprezentuje. Nie wiem, czy 
jest czynnikiem naprawdę 
formotwórczym dla ducho-
wości Polaków. A może raczej 

3 Rozmowa druga, [w:] T. Bartoś,  
A. Bielik-Robson, Kłopot  
z chrześcijaństwem. Wieczne gnicie, 
apokaliptyczny ogień, 
praca, Warszawa 2013.
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hamulcowym? Patrząc na inne 
kraje, gdzie katolicyzm potrafił 
wytworzyć „wysoką” kulturę 
(mówię o wysublimowanym ka-
tolicyzmie francuskim) – nasz 
stwarza formy błahe, by nie 
powiedzieć kiczowate. Oazy, 
piosenki religijne, telewizja 
Trwam. Z drugiej strony mamy 
też ludzi: księdza Tischnera 
czy środowisko związane 
z „Tygodnikiem Powszechnym”, 
którzy tę kulturę wysoką do 
życia jakoś powołują. Jestem 
daleki od tego, żeby kogokol-
wiek potępiać. To nie jest mój 
styl. Ludzie robią to, co chcą 

– ewentualnie to, co muszą. 
Szkoda. Ciekawe, co by się stało, 
gdyby w Polsce był drugi taki 
symboliczny nośnik...

Mimo wszystko wyczuwalna 
jest u Ciebie skłonność do 
silnej polaryzacji stanowisk 
katolik – niekatolik. Ten 
pierwszy niemal zawsze 
przedstawiany jest jako an-
typostawa. Czy to w Śmierci 
w darkroomie, gdzie granica 

„my” – „oni” jest bardzo wy-
raźna, czy w dramacie Dzikie 
szczury z 2014 roku. W nim 
to Stanisław, młody nacjona-
lista zapatrzony w ultrareli-
gijnego ojca, zmusza innego 
bohatera, Eryka, do seksual-
nej uległości. Posługuje się 
przy tym nienawiścią napę-
dzaną przez narodowo-kato-
licki fanatyzm.

Piotrek Śliwiński zwrócił uwa-
gę na to, jak przedstawiony 
jest Kościół przez Eminencję 
w Śmierci…: krytykuję religię, 
ale wiem, że bez niej społe-

czeństwo by upadło. Co do 
Dzikich szczurów – cała ta hi-
storia jest autentyczna, łącznie 
z atakiem faszystów na knajpę, 
która ówcześnie nazywała się 
Sibro. Nie skończyło się tak 
tragicznie, jak w dramacie, 
ale cała ta historia z Erykiem 
jest zupełnie prawdziwa. Nie 
wymienię z nazwiska ultra-
religijnego ojca, ale tę histo-
rię opowiedział mi jego syn, 
Eryk, w ramach autoterapii. 
Nie wiedział, co zrobię z tą 
opowieścią. Czy to ja krytyku-
ję, czy zdarzenia same siebie 
obnażają? Siedemnastego 
września tego roku zostałem 
pobity. Tu, w centrum Krako-
wa, właśnie na tle antysemic-
kim i homofobicznym, chociaż 
ani jednego, ani drugiego tła 
nie rozumiem. Tego nie da się 
zrozumieć.

Mimo wewnętrznych napięć 
w Twojej twórczości współ-
istnieje wymiar duchowości 
chrześcijańskiej i nieeuropo-
centrycznej. Jak to jest moż-
liwe, że jednak współpracują 
ze sobą?

Prawdopodobnie chodzi o to, 
że gdy się przyjrzeć naukom 
buddyzmu i chrześcijaństwa, 
to wchodzą one w dialog. 
Oczywiście w buddyzmie nie 
ma osobowego boga, całej 
soteriologii, ale na gruncie 

„porządności życia” okazuje się, 
że te wskazówki są dokładnie 
takie same. Jeśli się po prostu 
nie gardzi ludźmi, myśli się 
o nich dobrze, to przechodzi 
się przez życie o wiele łatwiej. 

„Feedback”, jaki się dostaje od 

nich, jest jednym z najprzyjem-
niejszych doświadczeń.

Czy w polskiej poezji współ-
czesnej jest miejsce dla 
buddyzmu?

Nie sądzę. To jeszcze długo 
będzie dość egzotyczne. Ludzie 
nie rozumieją tego, że buddyzm 
zawsze ewoluuje, ta filozofia 
ubiera się w szatki odpowied-
nie do tego, gdzie się znajduje. 
W Tybecie przybrała taką, a nie 
inną formę. W Europie raczej 
dąży się, moim zdaniem, do 
zdejmowania z niego religijnego 
ubranka. Co zabawne, wydaje 
się, że buddyzm jest bardziej 
po drodze Europejczykom, ze 
względu na ich mentalność, 
niż chrześcijaństwo. Coraz 
więcej z nich interesuje się tymi 
naukami, ale też na każdego no-
wego buddystę w Europie przy-
pada dziesięciu nowych chrze-
ścijan w Azji. Być może ma to 
swój sens. Ja w pełni rozumiem 
ludzi, którzy chcą mieć z głowy 
problem winy, odkupienia, 
grzechu i wolą, żeby wszystko 
zostało za nich załatwione, bo 
już zostało załatwione. Możemy 
robić, co chcemy, tatuś nam 
wszystko wybaczy. Trudno 
jest nam wziąć odpowiedzial-
ność za każdy jeden czyn i żyć 
z pełną świadomością tego, że 
cokolwiek się zrobiło, to się za 
to zapłaci, że nie ma abolicji po-
datkowej z życia. Wychodzimy 
tu jednak z literatury w filozofię 
i religię. Idziemy zapalić. I
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