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p ia r  dawnych  m i s t r zów
Zen w sztuce 
komunikacji,
czyli tao 
piarowca
Tak! 
To te tematy teraz tu trzeba podjąć. 
Tak. 
I to nie tylko dlatego, że skoro mają swoje zenistyczne podręczniki jeż-
dżący motocyklami, strzelający z łuku czy parzący herbatę, to wypada, by 
popatrzyli na siebie przez pryzmat zen i komunikatorzy.
Nie tylko dlatego, że skoro jest już „Tao Kubusia Puchatka” czy „Tao gospodyni 
domowej”, to niech ma swoje tao i piarowiec. Jasne, niech ma! Powinien!
West meets East nie od dzisiaj.
Skoro zajęcia jogi czy tai chi są teraz dostępne w każdym centrum biood-
nowy i fitnessu, skoro warsztaty medytacyjne są na każdym kroku, a koła 
wirujących derwiszów powstają w osiedlowych domach kultury, skoro 
kursy tańca brzucha są oferowane przez nowoczesne koła gospodyń, nie 
może być inaczej. Idźmy z duchem czasu. 
Kłopot z tym tylko taki, że nie z wszystkiego warto żartować. Są tematy 
serio. Są sprawy mało uchwytne, delikatne. Tak więc pozwólcie, że często 
prześmiewczy styl tych felietonów tym razem nieco powściągnę, a zmierzę 
się - pewnie nieudolnie - z niewyrażalnym.
Najpierw ten zen. Czym jest zen? 
Odpowiedział na to pytanie swego czasu Louis Armstrong: „Jeśli pytasz, 
czym jest jazz, nigdy się tego nie dowiesz”.
Jak więc przyda się nam zen w sztuce komunikacji?

Świeżym być zawsze i zielonym
Jedną z ciekawszych książek prezentujących zen - to tak dziwne, a tak zwy-
kłe zarazem podejście do życia - jej autor Shunryu Suzuki zatytułował „Zen 
Mind Beginner’s Mind,” czyli „Umysł zen - umysł początkującego”. W mojej 
prywatnej „praktyce zenistycznej” to zapadło we mnie jakoś najgłębiej: nie 
bać się być początkującym. Mieć w sobie pokorę i otwartość tego, który 
jest „świeży” i „zielony”. 
W języku potocznym - przeciwnie - utarły się te określenia jako niepo-
chlebne: „Jestem świeży”, „jestem zielony”, czyli nie znam się, nie mam za 
grosz rutyny i nie mam wypracowanych, przygotowanych żadnych szyn, 
kolein, po których mógłbym gładko pojechać. Katastrofa więc czyha! A 
tego się zazwyczaj wstydzimy. Tego się boimy. Tu może najpewniej, wydaje 
nam się, wyłazić na wierzch nasz brak profesjonalizmu.
Czy aby na pewno? Shunryu Suzuki, mistrz zen, podsuwa nam postawę 
początkującego jako godną najwyższej pochwały i naśladowania. Być 
początkującym - wiecznym początkującym - oto zadanie według niego. 
O to warto się ubiegać. „W umyśle początkującego tkwi wiele możliwo-
ści, podczas gdy w umyśle ‘znawcy’ zaledwie kilka” – pisze Suzuki. „Jedyną 
radością na tym świecie jest zaczynać” - zauważył kiedyś nawet Cesare 
Pavese, choć nie był on zgoła mistrzem zen. A może?
Początkujący, czyli kto?
Siedzę spokojnie. 
Nie robię nic. 

Nadchodzi wiosna. 
Trawa rośnie sama.
Początkujący każdą sytuację postrzega jako wiel-
kie wyzwanie. Początkujący nie jest pewny siebie. 
Początkujący nie ma żadnego wsparcia w „wielo-
letnim doświadczeniu”. Początkujący gotów jest 
na wszystko. I o to chodzi!
Pytanie: Jak być początkującym, nie będąc 
początkującym?
Być gotowym, być świadomym, być czujnym. Tak 
zen postrzega mądrość. Być gotowym na przyję-
cie tego, co się właśnie dzieje i tego, co właśnie 
nadchodzi. Być świadomym całego skomplikowa-
nia i zarazem całej prostoty każdej sytuacji. 
Słynna anegdota zen przypomina, że zanim 
zaczniemy praktykę, góry są dla nas tylko górami, 
drzewa tylko drzewami, a rzeki rzekami. Potem, 
kiedy zetkniemy się z praktyką zen, nic nie pozo-
staje na swoim miejscu. Wszystko wywraca się 
niemal do góry nogami: i drzewa, i rzeki, i góry. 
Kiedy jednak posuniemy się w praktyce zen 
odpowiednio daleko, wszystko znowu wraca na 
swoje miejsce: góry są znowu górami, drzewa 
znowu drzewami, a rzeki rzekami. Tylko czy my 
pozostaliśmy tacy sami?
Czy nie jest to właściwy punkt wyjścia do skutecz-
nej, czystej komunikacji? W każdej rozmowie – a 
to przecież archetyp komunikacji – tylko począt-
kujący może coś powiedzieć i tylko on może coś 
usłyszeć. Istotnie powiedzieć i istotnie usłyszeć. 
Każda rozmowa – ponoć jak każda miłość – jest 
pierwsza. Albo nie ma jej wcale. Żeby naprawdę 
rozmawiać, trzeba odważyć się być początkują-
cym. Żeby uprawiać sztukę istotnej komunikacji, 
trzeba być początkującym. Początkującym w tym 
zenistycznym sensie.
Oczywiście to podejście zen - dostępne, co 
warto pokreślić, dla ludzi różnych wyznań, obe-
diencji czy światopoglądów – jest podejściem 
uniwersalnym, ogólnożyciowym. 
„Kiedy zrozumiesz do końca choć jedną rzecz, 
zrozumiesz wszystko.”

Narąb drewna, przynieś wodę!
Zen lubi przedstawiać się od zwykłej strony. Po 
prostu: „Rób to, co trzeba! Idąc, po prostu idź. 
Siedząc, po prostu siedź. I przede wszystkim nie 
wahaj się.” Wspomniany już wcześniej Shunryu 
Suzuki zwraca uwagę: „Zen nie jest przebudze-
niem, ale skupieniem na naszych zwykłych czyn-
nościach”. To jest, paradoksalnie, podejście nie-
zwykle ożywcze i oczyszczające dla każdego 
rzemiosła, każdej sztuki. Czy będzie to sztuka 
łucznictwa, sztuka parzenia i picia herbaty czy 
kaligrafii. By nie wspomnieć o sztuce prowa-
dzenia motocykla. Skoro tak, to także w sztuce 
komunikacji, w naszym rzemiośle, nie zapomi-
najmy o tym nastawieniu.
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Pewien adept zen zapytany o swoje życie ujął 
to tak w długim, jak na tamtejsze obyczaje, 
wierszu:
Nie ma nic niezwykłego w moich codziennych 
czynnościach.
Jestem w naturalnej harmonii ze wszystkim.
Chwytanie niczego, wyzbywanie się niczego…
Nadprzyrodzona potęga i cudowna aktywność – 
Czerpanie wody i znoszenie drewna na ogień.
Zen co i rusz podsuwa zaskakujące perspek-
tywy na nasze, wydawałoby się, zwykłe działania: 
„Dobry strzelec nie trafia nigdy w sam środek 
tarczy.” Tudzież: „Zasadniczo strzelec celuje w 
siebie.” „Dobry ojciec nie jest dobrym ojcem”.
Dlaczego? Bo jest zasklepiony w swoim samo-
uwielbieniu, samopotwierdzeniu. Pewność go 
gubi. A początkujący, nawet przestraszony, nie-
pewny siebie musi się pilnować. To jest jego 
przewaga. Podobnie mistrzowie mówią o kali-
grafii, tak bliskiej zen, że najlepsi są w niej ci mniej 
zdolni. To oni bowiem bardziej przykładają się 
do praktyki. To oni za każdym razem maczają 
pędzelek w kałamarzu z tuszem po raz pierwszy. 
Zdolnemu zaś grozi rutyna.
Zen zwraca uwagę na „tu i teraz”. Jeden z daw-
nych mistrzów, Dogen, zauważył: „Jeśli nie potra-
fisz znaleźć prawdy tam, gdzie przebywasz, dla-
czego się łudzisz, że znajdziesz ją gdzie indziej?”
Zen szuka ustawicznie odkrycia zwykłości. 
Pewien adept zwrócił się do mistrza: „Wstą-
piłem właśnie do klasztoru. Udziel mi wska-
zówek!” Mistrz zapytał: „Czy zjadłeś już kleik 
ryżowy?” „Tak” - odparł adept. „Wobec tego 
umyj miseczkę” - odrzekł mistrz.
Kiedy zwykły człowiek zdobywa wiedzę, staje się 
mędrcem. 
Kiedy mędrzec osiąga zrozumienie, staje się zwy-
kłym człowiekiem.

Koan komunikacji
Koan to podstawowe narzędzie w rękach mistrza 
zen. Przywala on nim uczniowi jak sławetnym bam-
busowym kijem kyosaku po zgarbionych plecach. 
Koany to tradycyjne pytania, a właściwie zadania 
do rozwiązania. „Zagwozdki” zapędzające nasz 
biedny, zdrowy „chłopski” rozum w kozi róg.
Jak klaszcze jedna ręka?
Jak wyglądała twoja pierwotna twarz przed naro-
dzinami twojej matki i ojca?
Powiedz jedno słowo z zamkniętymi ustami! 
Jaki jest kolor wiatru?
Co możesz zrobić, gdy nic nie możesz zrobić?

Czysta poezja
Koanów jest więcej. Jest ich bez liku w istocie. 
Czy to ćwiczenia z kreatywności? Tak. I to naj-
wyższej próby! Nieudawane, zwłaszcza jeśli pod 
okiem mistrza. Często podśmiewają się z nas – i 

słusznie – że nadużywamy wytrychu „kreatywny”. Wszystko jest „krea-
tywne” w naszej branży. OK. A gdyby tak rozwiązywać nasze codzienne 
zadania komunikacyjne jak koany właśnie?
Jednym z podstawowych narzędzi komunikacji jest mowa. Nieuważny 
interpretator powiedziałby, że zen słowa odrzuca, że dezawuuje mowę. 
W istocie jest inaczej. Znajdziemy w podejściu zen niezwykłe oczyszczenie 
i odświeżenie właśnie mowy czy języka jako narzędzi komunikacji.
„Zarówno mowa, jak i milczenie wykraczają poza swoje granice.”

Taoizm - sztuka bycia w świecie
Nie będziemy tu robić powtórki z religioznawstwa. Nie trzeba nawet znać 
tego krótkiego wykładu taoizmu, jakim jest „Tao Kubusia Puchatka”. Choć 
trudno nie polecać tej znakomitej książeczki. Mądrej i pogodnej. Łączącej 
Wschód z Zachodem. Tłumaczącej Wschód poprzez Zachód. I odwrotnie.
Tao piarowca spróbujmy tymczasem objaśnić na użytek tego artykułu 
jeszcze krócej. Zacznijmy od przypomnienia, że tao to droga. Ale warto 
pamiętać również, że „Tao, które daje się wyrazić nie jest odwiecznym tao. 
Nazwa, która daje się określić nie jest odwieczną nazwą.” (Tao te king)
Tak jak podejścia zen nie trzeba lokować tylko w Japonii, tak i tao nie tylko 
w Chinach można znaleźć. 
„Idź – nie wiedząc dokąd. 
Przynieś, nie wiedząc co. 
Ścieżka jest długa, droga nieznana!”
Takie oto polecenie pada w pewnej rosyjskiej baśni.
„Działaj bez działania! Pracuj bez wysiłku!” - zaleca natomiast Tao te king, 
biblia taoizmu.
Gdy uczeń jest gotów, spotyka mistrza.
Ten, kto zna innych jest mądry. 
Ten, kto zna siebie jest oświecony.
Zebraliśmy tu garstkę cytatów. Do tego kilka zdań niewyszukanego i cha-
otycznego komentarza. Jak to się mieści w naszej formule „piaru dawnych 
mistrzów”? Czy adept piaru może wynieść jakąś istotną korzyść ze studiowa-
nia pism z kręgu zen czy tao? Jestem przekonany, że tak. Zarówno bowiem 
zen, jak i duchowość tao mogą być wielce pomocne w odklejaniu się, odrywa-
niu od rutyny i zaślepienia powtarzalnością naszych działań, naszych profesjo-
nalnych procedur. A wydaje się, że nic bardziej nie jest potrzebne mistrzowi 
niż kroczenie własną, niepowtarzalną drogą. Dotyczy to wszelkiej sztuki. 
Także sztuka piaru i komunikacji może się ograniczać do tępo odtwarza-
nych praktyk. Pozostaje wtedy nieciekawym rzemiosłem. Jeśli jednak ma się 
wznieść wyżej, ponad przyziemne rzemiosło, potrzebuje wolności. Tej wol-
ności i kreatywności, jaka rodzić się może choćby z rozwiązywania zenistycz-
nego koanu. Wielka sztuka piaru potrzebuje wielkości i przenikliwości taoi-
stycznego spojrzenia. Zwłaszcza autentyczna komunikacja pomiędzy ludźmi 
musi mieć w sobie choć trochę z absurdalnego na pozór duch zen. Dlatego 
warto, by szkolenie piarowca obejmowało i takie aspekty.
Tu przerwiemy pierwszą część naszego felietonowego „Tao piarowca”, 
czyli tych kilku uwag wstępnych do podręcznika „Zen w sztuce komuni-
kacji”. Ale postaramy się doń wrócić za dwa miesiące. Ze świadomością 
wszakże, że „bezustanne rozmawianie o zen przypomina wypatrywanie 
śladu ryb w wyschniętym korycie rzeki”.
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