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W pewnym cichym klasztorze mnisie ĝycie toczyïo siÚ po mnisiemu. Nikomu nigdzie siÚ nie Ăpieszyïo, nikt teĝ specjalnie nie
byï zainteresowany tym, co dzieje siÚna zewnÈtrz. Z biegiem
lat wszyscy tak siÚdo tego stanu przyzwyczaili, ĝe nikomu nawet
nie przyszïo do gïowy, by zainteresowaÊ siÚ Ăwiatem zewnÚtrznym. Aĝ tu nagle w klasztorze pojawiï siÚ wÚdrowny mistrz.
Mistrz mistrzów. Autorytet. Nauczyciel. Kiedy przybyï, mnisi
usiedli obok niego, a najodwaĝniejszy z nich zadaïmu pytanie:
— Mistrzu, czy dobrze podÈĝamy ĂcieĝkÈ duchowoĂci? Czy
czynimy naszÈ powinnoĂÊ? Czy zdobywamy wiedzÚ niezbÚdnÈdo kierowania siÚku Ăwiatïu?
— Nie — odpowiedziaï mistrz, czym wzbudziï szmer niezadowolenia mnichów.—Nie zmierzacie ku Ăwiatïu, bo Ăwiatïo
jest wszÚdzie.
—Jak mamy to rozumieÊ? —przekrzykiwali siÚw pytaniach
mnisi.
—To proste —odparïmistrz.—Tak bardzo zamknÚliĂcie siÚ
w sobie, ĝe nie widzicie Ăwiata zewnÚtrznego. PielÚgnujecie
grzÈdki, odprawiacie modïy i czytacie ĂwiÚte ksiÚgi. Nie widzicie jednak Ăwiatïa, które jest poza klasztorem, a wiÚc nie
widzicie caïoĂci.
— Co zatem powinniĂmy uczyniÊ, by nauczyÊ siÚ mÈdroĂci
Ăwiata? —zapytali mnisi.—Przecieĝ nie zgïÚbimy caïej wiedzy ludzkoĂci. ¿ycia nam na to nie starczy.
—Racja —rzekïmistrz —ale moĝecie siÚwiele nauczyÊza
pomocÈprostej sztuczki.
—Jak to sztuczki? —wykrzyknÚli podekscytowani mnisi.—
Naucz nas jej.
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—Dobrze —odparïmistrz —ale musicie zrobiÊdokïadnie to,
co wam powiem. Bez sprzeciwu, nawet jeĂli wyda wam siÚ to
nieroztropne.
—Tak uczynimy — mnisi przysunÚli siÚ, by byÊ bliĝej mistrza
—tylko powiedz, co mamy robiÊ.
Mistrz rozparïsiÚwygodnie na swoim siedzeniu, nieĂpiesznie
poprawiïswojÈszatÚ, wiedziaïbowiem, ĝe kaĝda zwïoka zwiÚksza zaciekawienie sïuchaczy.
— PamiÚtacie, jak wyglÈda szosa, która biegnie nieopodal
wschodniego muru klasztoru? —mistrz wstrzymaïna chwilÚ
gïos, gdyĝbawiïo go narastajÈce zdziwienie mnichów.—Jest
tam niedaleko maïa zatoczka, coĂw rodzaju skromnego parkingu, przy którym stoi jedna samotna ïawka.
—Tak —wykrzyknÈïjeden z mnichów.—Ja znam to miejsce!
—No wïaĂnie —kontynuowaïmistrz.—ChcÚ, byĂcie w waszej
klasztornej pracowni stolarskiej wykonali znak drogowy.
Identyczny jak te, które obowiÈzujÈw tutejszym prawie drogowym. Ma to byÊ znak oznaczajÈcy parking.
Mnisi spojrzeli po sobie nieco zaskoczeni, ale nikt nie ĂmiaïzanegowaÊpoleceñmistrza. Ten zaĂkontynuowaï:
—Znak ma byÊokazaïy, taki, aby byïo go widaÊz daleka, zaĂ
tuĝ pod tym znakiem umieĂÊcie napis: „WYkCZNIE DLA
MOTOCYKLI”.
—Zrobimy, jak kaĝesz —rzekïjeden z mnichów.—Ale jaki
jest w tym cel?
—Nie bÈděcie niecierpliwi —skarciï pytajÈcego mistrz.—Tuĝ
za tÈïawkÈjest spory krzak. W sam raz na to, by kaĝdego dnia
inny z was mógïsiÚw nim skryÊi obserwowaÊ to, co siÚbÚdzie
dziaïo. Do dzieïa zatem!
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Mnisi, chcÈc nie chcÈc, wykonali znak dokïadnie wedïug wskazówek mistrza. Byï identyczny jak te stosowane na drogach i dodatkowo zawieraïodpowiedni napis. NastÚpnego ranka umieĂcili znak we wskazanym miejscu, a jeden z nich —zaopatrzony
w prowiant i wodÚ —ukryïsiÚza krzakiem, by obserwowaÊ
sytuacjÚ. Pozostali mnisi wrócili do klasztoru i oddali siÚrutynowym zajÚciom. Tylko mistrz siedziaï wciÈĝ na swoim miejscu
i uĂmiechaïsiÚznaczÈco pod nosem.
Tuĝprzed wieczorem pierwszy mnich wróciïze swojego dyĝuru i zdaïszczegóïowÈrelacjÚz tego, co siÚwydarzyïo. Otóĝ
po jakiejĂgodzinie od rozpoczÚcia dyĝurowania na parking podjechaï motocyklista. Trudno byïo odgadnÈÊ jego wiek ponad
to, ĝe wydawaïsiÚdoĂÊ stary. Dïugie siwe wïosy spïywaïy mu
na ramiona, a zaokrÈglony brzuch zdradzaïskïonnoĂÊdo zbyt
czÚstego picia piwa. Przyjechaïna duĝym, doĂÊwysïuĝonym,
chromowanym motocyklu, z którym ewidentnie ïÈczyïa go
wiÚksza zaĝyïoĂÊ. Zaparkowaï, zdjÈï kask, rÚkawice, skórzanÈ
kurtkÚ i niedbale rzuciï jÈ na tylne siedzenie motocykla, po
czym usiadïna ïawce i wyjÈwszy z kieszeni kanapkÚ, zaczÈïjÈ
z apetytem païaszowaÊ. Zanim skoñczyï, na parkingu pojawiï
siÚdrugi motocyklista. O wiele mïodszy i na pewno na o wiele
mïodszym i droĝszym motocyklu. Miaïnowiutkie motocyklowe
ubranie— wyglÈdaï, jakby wïaĂnie nabyïje w drogim salonie.
PrzysiadïsiÚdo starego i teĝ wyciÈgnÈï kanapkÚ. Jedli chwilÚ
w milczeniu, po czym mïodszy przerwaïciszÚ:
—Widziaïem ciÚjuĝkilka razy. Chyba dïugo juĝ jeědzisz…
—Hm…—uĂmiechnÈïsiÚpod nosem starszy motocyklista
—moĝe i dïugo, a moĝe i nie dïugo. Po prostu jeĝdĝÚ.
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—A powiedz mi —po dïuĝszej chwili mïody ponownie zagaiï
—po co sÈmotocykle? Bo ja dopiero co kupiïem i chciaïbym
siÚczegoĂnauczyÊ.
— Odpowiedz mi najpierw na jedno pytanie — westchnÈï
stary, czujÈc, ĝe ta rozmowa nie skoñczy siÚ po jednym zdaniu.
—Gdzie teraz jedziesz?
—Teraz? W tej chwili?
—Tak.
— No, teraz to nigdzie specjalnie — powiedziaï zaskoczony
mïody.—Po prostu wybraïem siÚna przejaĝdĝkÚ.
—A, widzisz —stary wïaĂnie skoñczyïjeĂÊ.—Czyli motocykle
nie muszÈsïuĝyÊdo pokonania trasy od punktu A do punktu
B, tak jak wiÚkszoĂÊĂrodków transportu. MogÈsïuĝyÊdo jazdy samej w sobie. Bez celu. JeĂli zaĂ nie musi byÊ celu, to
przejaĝdĝka nie musi byÊokreĂlona w ĝadnym czasie. Przecieĝ
obojÚtne ci teraz, czy wrócisz do domu za godzinÚ, czy za trzy.
—No, w sumie tak…—nieĂmiaïo odparïmïody.
—Skoro tak, to po co wziÈïeĂze sobÈna przejaĝdĝkÚzegarek?
—stary zaĂmiaïsiÚpod nosem.
—E, tam —ĝachnÈïsiÚmïody.—Zamiast sobie ze mnie robiÊ
jaja, lepiej powiedz mi, po co naprawdÚsÈmotocykle, a moĝe
wtedy przestanÚzabieraÊna przejaĝdĝki zegarek.
— Widzisz, kolego — stary ze Ămiechem poklepaï siÚ po
udach —motocykle sÈpo to, by zobaczyÊ, ĝe moĝliwe jest ĝycie bez zegarka. Kiedy jedziesz samochodem, z reguïy jedziesz
gdzieĂ, dokÈdĂzmierzasz. Nie widzisz rzeczy, jakimi w istocie
sÈ, bo oddziela ciÚ od nich metalowa puszka. JadÈc motocyklem, widzisz wiÚcej, wiÚcej odczuwasz, ale teĝnaraĝasz siÚna
wiÚksze niebezpieczeñstwo. Warto jednak zaryzykowaÊ, bo
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uzyskujesz moĝliwoĂÊ zobaczenia czegoĂ, czego do tej pory
nie widziaïeĂ. Widzisz ĝycie z innej strony. Kiedy pracujesz
w korporacji…
—Ja akurat pracujÚ—podpowiedziaïmïody.
— To nie wyobraĝasz sobie, ĝe moĝe istnieÊ inny Ăwiat. ¿e
moĝna byÊszczÚĂliwym i speïnionym bez ganiania za wynikiem
finansowym. Dopiero kiedy odchodzisz z korporacji, odkrywasz, ĝe istnieje nie-korporacja. Tak samo jest z motocyklem.
Wsiadasz na niego i odkrywasz, ĝe moĝe istnieÊinny Ăwiat.
Kiedy mówiÚ „korporacja”, to co ci pierwsze przychodzi na
myĂl? —stary nagle zniĝyïgïos.
— No… — mïody podrapaï siÚ po gïowie — zmÚczenie,
stres, brak czasu.
—A kiedy mówiÚ„motocykl”?
—WolnoĂÊ, przyjemnoĂÊ, radoĂÊ—mïody wypaliïbez zastanowienia.
— Widzisz — stary uĂmiechnÈï siÚ od ucha do ucha — bez
motocykla byĂtego nie dostrzegï. Ale nie wszyscy potrzebujÈ
motocykli. Wszyscy jednak powinni odkryÊ, ĝe skoro istnieje
system, to musi równieĝ istnieÊnie-system. Dobrze —wstaï
z ïawki i ruszyï w stronÚ swej wysïuĝonej maszyny — pora
w drogÚ.
—Czy kiedyĂsiÚjeszcze zobaczymy? —zapytaïmïody.
— Któĝ to moĝe wiedzieÊ — odparï stary, wsiadajÈc na motocykl.—Trzymaj siÚ.
* * *
Kiedy mnich po powrocie do klasztoru precyzyjnie zrelacjonowaïtÚrozmowÚ, mistrz zapytaïzgromadzonych:
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—Czego siÚ, mnisi, dzisiaj nauczyliĂcie?
— NauczyliĂmy siÚ — wyrwaï siÚ pierwszy — ĝe widok
z wnÚtrza naszego klasztoru jest zbyt okrojony. ¿e aby zobaczyÊcaïoĂÊ, musimy umieÊpatrzeÊz zewnÈtrz.
—I teĝ—dodaïdrugi —ĝe prawdziwe oblicze systemu widaÊdopiero wtedy, kiedy siÚz niego wyjdzie.
—¿e istniejÈrzeczy —dorzuciïkolejny —które z perspektywy wnÚtrza systemu wydajÈ siÚ bez sensu — jak jazda bez
celu, dla samej jazdy. Ale kiedy siÚwyjdzie z tego systemu, te
rzeczy nabierajÈ sensu. StajÈ siÚ istotne z powodów, których
z wnÚtrza systemu nie widaÊ.
— ¿e motocykl to tylko metafora — wykrzyknÈï nastÚpny
mnich —ale wystarczajÈco pojemna, aby zrozumieÊ, jak dziaïajÈsystemy.
—Co wiÚcej —kolejny mnich zaczÈïprzekrzykiwaÊresztÚ—
ĝe to moĝe byÊ metafora caïego ludzkiego ĝycia, jeĂli spojrzy
siÚna niÈpod odpowiednim kÈtem.
—Dobrze —odparïzadowolony mistrz —na dzisiaj wystarczy. Jutro na motocyklowy parking wyĂlemy kolejnego mnicha i zobaczymy, czego siÚjeszcze nauczymy.

Kiedy jesteĞtylko i wyáącznie wáaĞcicielem motocykla, poruszasz
siĊ najprawdopodobniej z punktu A do punktu B. Nawet jeĞli
planujesz motocyklowąprzejaĪdĪkĊdla samej przyjemnoĞci jazdy,
to zakáadasz, jaką trasą bĊdziesz jechaá, ile ta trasa zabierze Ci
czasu i kiedy zamierzasz wróciü do domu. Kiedy stajesz siĊ
motocyklistą, zauwaĪasz, Īe przestajesz planowaü. Nie ukáadasz
trasy. Nie zakáadasz jej przebiegu. Po prostu wsiadasz na motocykl
i jedziesz. Dopiero wówczas moĪesz dostrzec, Īe skoro istnieje jakiĞ
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system, to musi równieĪ istnieü jakiĞ nie-system, bĊdący lustrzanym odbiciem tego pierwszego, a jednak pozostający w opozycji
do niego. To dualizm istniejący w naturze: jeĞli istnieje Ğmiech, to
musi istnieürównieĪpáacz. JeĞli istnieje pogoda, to musi istnieü
równieĪniepogoda, bo skąd byĞmy wiedzieli, Īe to, co nas otacza
w danej chwili, to áadna pogoda? Bez wiedzy, czym jest brzydka
pogoda, nie moglibyĞmy stwierdziü, Īe ta akurat jest áadna. JeĞli
przykáadowo oceniasz motocykl jako fajny, to musisz wiedzieü,
Īe istnieją motocykle brzydkie. Bez nich fajne nie mogáyby istnieü, bo nie wiedzielibyĞmy, Īe te, które podziwiamy, sąfajne. I to
prawo dualizmu dziaáa równieĪw systemach spoáecznych: skoro
istnieje prawo, to musi istnieü bezprawie, skoro istnieje niesprawiedliwoĞü, to musi istnieüsprawiedliwoĞü, a skoro istnieje
Matrix, to jednoczeĞnie musi istnieüjakiĞnie-Matrix. I teraz wystarczy, Īe to kosmiczne prawo zastosujemy w Īyciu. JeĞli istnieje
kierat pracy, znój Īycia, koniecznoĞü ciuáania od pierwszego do
pierwszego, to musi istnieü opozycyjna moĪliwoĞü. Skoro istnieje korporacyjna niewola, to musi istnieü pozakorporacyjna
wolnoĞü. Skoro istnieje zamkniĊte w metalowej puszce przemieszczanie siĊz puntu A do punktu B, to musi istnieüuwolnione
z puszki przemieszczanie siĊ dla samego przemieszczania. Motocykle same w sobie nie sąniczym szczególnym. Ot, kupa Ğrubek, wihajstrów i innego Īelastwa. Ale to wáaĞnie motocykle,
dziwnym trafem, pozwalają odkryü, Īe moĪe istnieü coĞ wiĊcej
niĪtylko codzienne obowiązki. NiĪwstawanie do roboty i káadzenie
siĊ spaü. NiĪ telewizja, portale spoáecznoĞciowe i dzieciak, który
poza ekranem swojego telefonu nie rozpoznaje juĪrzeczywistoĞci i nie potrafi dostrzec emocji malujących siĊna ludzkiej twarzy. Motocykl daje moc odkrywania smaku Īycia na nowo —
oto nagle jesteĞ sam ze sobą, nikt nic nie mówi, niczego nie
oczekuje, nie miele ozorem. Oto nagle sáyszysz dĨwiĊki dookoáa
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siebie, czujesz wiatr, zapachy, caáy Ğwiat doznaĔ, których Ğpiesząc
siĊz domu do pracy i z powrotem, nawet nie zauwaĪasz. I nawet
kiedy na tym motocyklu jedziesz do pracy, a zatem poruszasz siĊ
z punktu A (domu) do B (pracy), to i tak jesteĞw stanie uznaü, Īe
ten dzieĔjest w jakiĞcudowny sposób inny od pozostaáych. Bo daá
Ci maleĔkąnamiastkĊwolnoĞci. Dodajmy: bezcenną!
Cechąsystemów, w których Īyjemy, jest miĊdzy innymi to, Īe
nasza czujnoĞüi dąĪenie do zrozumienia natury rzeczy sąusypiane.
Kiedy znajdujesz siĊ wewnątrz systemu, czĊĞü rzeczy umyka
Twojej uwadze. Nie dostrzegasz ich, bo system jest tak skonstruowany, aby w ramach jego funkcjonowania nie byáy istotne.
Zobacz: kiedy jedziesz samochodem, moĪesz nie dostrzec piachu
rozsypanego na drodze. Nie stanowi wiĊkszego problemu, a zatem nie wymaga, byĞ jakoĞ specjalnie zwracaá na niego uwagĊ.
Kiedy jednak przesiadasz siĊ na motocykl, ten sam piach na
drodze, nawet w najmniejszej iloĞci, musi CiĊzainteresowaü, bo
stanowi w tej sytuacji zagroĪenie. Z wnĊtrza samochodu wiele
rzeczy wygląda zupeánie inaczej niĪ z motocykla. System w postaci wnĊtrza samochodu usypia czujnoĞü. Przebywanie poza tym
systemem, czyli jazda na motocyklu, takączujnoĞübudzi. KiedyĞ
w Australii przeprowadzono badania ruchu drogowego i okazaáo siĊ,
Īe tam, gdzie na drogach motocykle pojawiająsiĊrzadko, prawdopodobieĔstwo motocyklowego wypadku (zderzenia z samochodem) roĞnie. Jest tak dlatego, Īe kierowcy na tych obszarach odzwyczaili siĊod dzielenia drogi z motocyklistą, a zatem ich czujnoĞü
dotycząca takich sytuacji zmalaáa. System wpáywa wiĊc na obniĪenie czujnoĞci. MoglibyĞmy powiedzieü, Īe system niejako usypia swoich uczestników. ObudziüsiĊmoĪna dopiero na zewnątrz
systemu, bo tylko wtedy widaü, jak siĊ naprawdĊ rzeczy mają.
Przypatrzmy siĊtemu zjawisku na innych przykáadach. OtóĪ kiedy
jesteĞczĊĞciąjakiejĞspoáecznoĞci, to nie dostrzegasz wszystkich
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jej cech, mimo Īe masz je równieĪw sobie. Ich zauwaĪenie staje
siĊ moĪliwe dopiero, kiedy wyjdziesz na zewnątrz. To dlatego
Niemcy nie dostrzegająw sobie tych cech, które precyzyjnie widzą w nich Francuzi. Francuzi nie widzą swoich cech tak, jak
widząje w nich Anglicy, podobnie jak ci ostatni, którzy takĪe nie
widząsiebie w peáni, ale juĪNiemcy sąw stanie zobaczyüw nich
duĪo charakterystycznych cech. Funkcjonowanie w granicach
danego systemu moĪna by przyrównaüdo stania w duĪym wiadrze. Tak duĪym, Īe nawet kiedy podskakujesz jak najwyĪej, nie
jesteĞ w stanie zobaczyü tego, co znajduje siĊ poza nim. ĝciany
wiadra są bowiem tak wysokie, Īe zasáaniają Ci widok. Kiedy
wiĊc tkwisz w wiadrze swojego systemu, nie jesteĞw stanie zobaczyüsiebie z poziomu pozawiadrowego. Nie jesteĞw stanie podnieĞüwiadra, w którym stoisz. ĩycie w wiadrach jest zaĞmoĪliwe
na dwóch poziomach ĞwiadomoĞci. Na pierwszym poziomie nie
zdajemy sobie sprawy z tego, Īe moĪe istnieü jakieĞ nie-wiadro
(nie-system), a na drugim poziomie odkrywamy, Īe moĪe istnieü
nie-wiadro, i dopiero wtedy moĪemy podjąüdziaáania zmierzające
do wyjĞcia z wiadra (systemu), by zobaczyüjego peány obraz.
Innymi sáowy, by dostrzec peániĊ systemu, musisz siĊ staü
wiĊkszy niĪ ten system. Stojąc w wiadrze, musisz odpowiednio
urosnąü, aby móc z niego wyjĞü. To powolny proces. Najpierw
jesteĞna tyle duĪy, Īe z wiadra wystaje Ci gáowa. Wtedy widzisz
juĪ, Īe systemów jest wiele i Īe czasem siĊprzenikają, ale dostrzegasz teĪcoĞ, co nazwiemy tu przestrzeniąmiĊdzywiadrową. Aby
jednak móc wyjĞüz wiadra, musisz staüsiĊjeszcze wiĊkszy. Tak
wielki, by koniec wiadra siĊgaá Ci zaledwie do kolan. Wtedy dopiero moĪesz uczyniükrok, by siĊz niego wydostaü.
PokaĪĊCi ten mechanizm na przykáadzie kategorii spoáecznych.
WeĨmy dwa zwaĞnione sportowe kluby z tego samego kraju:
niech to bĊdzie X i Y. Kibice klubu X nie znosząkibiców klubu Y
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i zawsze znajdąokazjĊdo mordobicia. Dzieje siĊtak dlatego, Īe
ci pierwsi znajdująsiĊw systemie X, w którym jednąz zasad jest
nienawiĞüw stosunku do systemu Y. Ci drudzy zaĞznajdująsiĊ
w systemie Y, w którym mają taką samą zasadĊ: kibic X to
Ğmiertelny wróg. Stojąsobie zatem nawzajem we wáasnych systemowych wiadrach i szukają okazji do naparzanki. Czy mogą
urosnąüna tyle, by wyjĞüz wiader? OczywiĞcie! Dzieje siĊtak za
kaĪdym razem, kiedy przychodząna mecz reprezentacji swojego
kraju, w której grajązarówno zawodnicy klubu X, jak i zawodnicy
klubu Y. I w ten dzieĔ niejako znikają kibice X i Y, by razem
stworzyünowy system kibicujący ich reprezentacji. Co siĊwówczas
dzieje? OtóĪkibice X i Y rosnąna tyle, by móc wyjĞüze swoich
wiader. OczywiĞcie wychodząc z wáasnych wiader, wchodzą do
wiadra sporo wiĊkszego. To wiadro reprezentacji kraju, które teĪ
ma swoich przeciwników —czyli kibiców reprezentacji przeciwnika —tego, z kim w danym dniu rozgrywany jest mecz. Kiedy
wchodzą do wiĊkszego systemu, uzyskują zdolnoĞü do ujrzenia
peániejszego obrazu mniejszego systemu. TworząnowąkategoriĊ
spoáecznązawierającąw sobie dwie mniejsze. MoĪliwa jest jednak
jeszcze jedna droga. OtóĪpeániĊobrazu otrzymuje siĊ nie tylko
z pozycji wyĪszego systemu, ale teĪz pozycji przestrzeni miĊdzysystemowej.
I tu wracamy do motocykli. Kiedy przesiadasz siĊna motocykl,
odkrywasz nie tylko, Īe istnieje nowy system „motocyklowy”, ale
o wiele wiĊcej.
Zacznijmy po kolei. Najpierw odkrywasz, Īe system motocyklowy jest wiĊkszy od systemu samochodowego, bo przecieĪzdecydowana wiĊkszoĞümotocyklistów (o ile nie wszyscy) to równieĪ
kierowcy samochodów, przy czym nie wszyscy kierowcy samochodów (a raczej zdecydowana mniejszoĞü) to motocykliĞci. Wsiadając wiĊc na motocykl, automatycznie wychodzisz z mniejszego
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wiadra samochodowego, do wiĊkszego — motocyklowego. I nie
ma tu znaczenia, Īe wiadro samochodowe ma wielokrotnie wiĊcej czáonków. Znaczenie ma to, z którego wiadra widaü wiĊcej.
JuĪ wiemy, Īe z motocyklowego, bo kierowcy nie są Ğwiadomi
wielu zagroĪeĔ, o których motocykliĞci muszą pamiĊtaü. Przyjrzyjmy siĊ kilku z nich, by udowodniütĊtezĊ. Pierwsza to ocena
odlegáoĞci. Kierowca samochodu, widząc drugi samochód, jest
mniej wiĊcej w stanie oceniüodlegáoĞüod niego, poniewaĪwidzi
przed sobądwa Ĩródáa Ğwiatáa pochodzące z przednich reflektorów.
Stosując zaĞ prostą taktykĊ porównania odlegáoĞci pomiĊdzy
dwoma Ğwiatáami w danej chwili i chwilĊpóĨniej, mózg kierowcy
odczytuje, czy ten samochód siĊ do niego zbliĪa i z jaką mniej
wiĊcej prĊdkoĞcią. Potrafi tego dokonaü, bo dostrzega, Īe dystans
pomiĊdzy jednym a drugim reflektorem samochodu zwiĊksza siĊ
wraz z przybliĪaniem siĊpojazdu. Jednak w przypadku, w którym
kierowca samochodu obserwuje zbliĪający siĊmotocykl, widzi tylko
jedno Ĩródáo Ğwiatáa. Jego mózg jest zatem pozbawiony moĪliwoĞci oceny odlegáoĞci, a co najgorsze, szybkoĞci zbliĪania siĊmotocykla. MiĊdzy motocyklowymi reflektorami nie ma dystansu,
bo wiĊkszoĞümotocykli (pomijam oczywiĞcie te z zamontowanymi lightbarami) ma tylko jeden przedni reflektor. W tej sytuacji
Ğwiadomy motocyklista musi mieü wiĊkszą wiedzĊ od kierowcy
samochodu i przewidzieü, Īe kiedy siĊdo niego szybko zbliĪa, kierowca nie jest w stanie oceniü, jak dáugo to moĪe potrwaü. I juĪ
samo to pokazuje, Īe ĞwiadomoĞümotocyklisty (jeĞli oczywiĞcie
chcesz przeĪyü na drodze) musi byü wiĊksza od ĞwiadomoĞci kierowcy samochodu. WeĨmy inny przykáad. Motocyklista jedzie
drogą, a za jego plecami rozciąga siĊprzepiĊkny zachód sáoĔca.
Dla kierowcy samochodu to jedynie barwny obrazek. Ale juĪdla
motocyklisty to wyjątkowo niebezpieczna sytuacja. JeĞli bowiem
jedziesz, a za Tobą Ğwieci nisko zawieszone sáoĔce, którego
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Ğwiatáo káadzie przed Tobądáugi cieĔ, to musisz byüwyjątkowo
czujny i ostroĪny, bo to oznacza, Īe sáoĔce prawdopodobnie
oĞlepia kierowcĊ nadjeĪdĪającego z przeciwka samochodu i ten
moĪe CiĊpo prostu nie widzieü. Takie przykáady moĪna by mnoĪyü,
ale nie o to tu chodzi. NajwaĪniejsze jest to, iĪ motocykl pozwala
zrozumieü, Īe istniejąróĪne systemy i Īe jedne mogąbyüwiĊksze od drugich. To zaĞ powoduje, Īe wchodząc do nich, odkrywamy coĞ, czego nie wiedząani czego nie sąĞwiadomi ci, którzy
pozostają w systemach mniejszych. I wtedy — wraz z tymi odkryciami —roĞnie nasza wiedza, a przy okazji teĪ musząwzrosnąü
nasze umiejĊtnoĞci. To mniej wiĊcej tak, jakbyĞprzez caáe Īycie
uczyásiĊtaĔczyüflamenco. Dochodzisz w nim do perfekcji i myĞlisz, co by tu zrobiü, aby byüjeszcze lepszym. KtoĞCi podpowiada,
ĪebyĞ teraz nauczyá siĊ kung-fu. I co siĊ dzieje? Po opanowaniu
kung-fu zaczynasz… lepiej taĔczyü flamenco. Bo zaczynasz widzieüflamenco z poziomu innego systemu i moĪesz zacząüulepszaü swoje umiejĊtnoĞci. To dlatego tak wielu motocyklistów
przyznaje, Īe po tym, jak nauczyli siĊ jeĨdziü na motocyklach,
stali siĊ…lepszymi kierowcami samochodów. Musi siĊtak dziaü,
poniewaĪ Twoje umiejĊtnoĞci wzrosáy, gdyĪ do umiejĊtnoĞci prowadzenia samochodu dodaáeĞ umiejĊtnoĞü prowadzenia motocykla. Nie doĞü, Īe zdobywasz wiĊksząwiedzĊ, to jeszcze jest Ci
dane zobaczyü… jakie báĊdy popeániaáeĞ jako kierowca samochodu. I dopiero teraz masz moĪliwoĞü ich skorygowania. JeĞli
wczeĞniej (bĊdąc w wiadrze-systemie samochodowym) podjeĪdĪaáeĞ do motocykla na 20 centymetrów, by przyjrzeü siĊ mu
bliĪej, to teraz juĪwiesz, Īe w takiej sytuacji niewiele trzeba, aby
motocyklista zginąá. Wystarczy, Īe najedzie na dziurĊw asfalcie,
bo nie daáeĞ mu miejsca na jej ominiĊcie — i wypadek gotowy.
Jadąc w aucie, nie zdawaáeĞ sobie z tego sprawy. Prowadząc
motocykl, juĪto widzisz i jako kierowca samochodu nigdy wiĊcej
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czegoĞtakiego nie zrobisz. Co siĊstaáo? StaáeĞsiĊlepszym kierowcąsamochodu.
Ale ĞwiadomoĞü, Īe istnieją systemy i Īe moĪna wychodziü
z mniejszych, by pojawiaüsiĊw wiĊkszych, to nie wszystko. Kolejnym bonusem jest nasz peányĪyciowy rozwój. Rozwój w ramach
jednego systemu jest bowiem bardzo ograniczony. Tworzy siĊ
specjalizacja. Stajesz siĊcoraz lepszy w jednej, wąskiej dziedzinie.
Podobnie jak mnisi z przypowieĞci z początku rozdziaáu. ZamkniĊci
w swoim wiadrze (pardon: klasztorze) nie mogą siĊ nauczyü niczego, co byáoby uĪyteczne poza klasztorem. StająsiĊniewolnikami jednego klasztoru, jego systemu wiedzy, tradycji i reguá.
Nie doĞü tego — nie wiedzą, Īe uĪyteczna wiedza znajduje siĊ
równieĪpoza murami klasztoru. Spójrzmy na ten mechanizm na
przykáadzie lekarza specjalisty od jakiegoĞ fragmentu naszego
ciaáa. Przychodzimy do niego z problemem. DokuczająCi, dajmy
na to, zatoki. No i ten superspecjalista leczy Ci zatoki. Stosuje
najnowoczeĞniejsze technologie, najlepsze medykamenty, korzysta
z najnowoczeĞniejszej wiedzy. Jest przecieĪ superekspertem od
zatok. Ale, niestety, mimo jego staraĔ zatoki dalej Ci dokuczają.
Idziesz zatem do mniej znanego specjalisty —powiedzmy, lekarza
ogólnego. I on Ci mówi: „A niech pan siĊuda do dentysty, bo te
zatoki to moĪe byüefekt jakiegoĞniedoleczonego zĊba”. Idziesz
do dentysty, ten leczy ząb i problem z zatokami znika jak rĊką
odjąá. I teraz, gdybyĞmy zadali pytanie, który z tych lekarzy ma
wiĊksząwiedzĊna temat zatok, trzeba by przyznaü, Īe pierwszy,
bo przecieĪjest superspecjalistąw tej dziedzinie. OK. A który Ci
pomógá? I tutaj dotykamy sedna. Wiedza z jednego wiadra w systemie skáadającym siĊ z wielu wiader moĪe byü bezuĪyteczna,
gdy nie jesteĞmy Ğwiadomi, Īe wiadra ze sobąwspóádziaáają, poniewaĪwszystkie skáadająsiĊna wiĊkszy system.
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Motocykl uczy wiĊc, Īe istniejąinne systemy, i pokazuje, jakie korzyĞci páyną z przechodzenia z systemów mniejszych do
wiĊkszych. Pytanie, które Ci siĊpewnie teraz, drogi Czytelniku,
ciĞnie na usta, jest takie: „Czy motocykliĞci to wiedzą?”. A po cóĪ
by mieli to wiedzieü? Od rozumienia mechaniki systemów sąsocjolodzy i inni fachowcy. MotocykliĞci mogą korzystaü z jej
efektów i kompletnie nie zajmowaüsiĊ nazywaniem zachodzących
pomiĊdzy systemami procesów. Ptaki nie musząsiĊznaüna ornitologii, by lataü. Ornitolodzy, jeĞli chcąwykonywaüswój zawód
i zarabiaü pieniądze, juĪraczej tak.
Motocykl, w kontekĞcie logiki systemów, moĪe nam siĊ przysáuĪyü bardziej, niĪ mogáoby siĊ wydawaü. OtóĪ za jego pomocą moĪna nie tylko pokazaü, Īe istniejąwiĊksze systemy niĪte,
w ramach których dotychczas funkcjonowaliĞmy. MoĪe równieĪ
pokazaü, Īe obok systemów istnieją nie-systemy. ĩe nawet jak
upchniemy obok siebie wiadra (i to najciaĞniej, jak siĊtylko da), to
i tak pomiĊdzy nimi pojawi siĊ pusta przestrzeĔ. To przestrzeĔ
miĊdzywiadrowa. I tak siĊjakoĞdzieje, Īe kiedy uda siĊwyjĞü
z jakiegoĞwiadra i choü na chwilĊpozostaüw tej pustej przestrzeni,
to wówczas widaü wiĊcej. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ nawet najwiĊksze i najbardziej pojemne systemy majątĊsamąuáomnoĞü
co systemy najmniejsze. One równieĪograniczająpole widzenia
swoich mieszkaĔców. Siáąrzeczy wiĊc— mimo Īe z olbrzymiego
systemu ma siĊpeány wgląd w maáe systemy— to jednak nie ogarniamy caáoĞci wáasnego systemu. Bo cóĪz tego, Īe jest to ogromne
wiadro zawierające w sobie miliony maáych wiader, skoro z jego
perspektywy takĪe nie widaüwszystkiego.
PokaĪmy to na przykáadzie motocykla. WyĪej omówiliĞmy mniejsze (system samochodowy) i wiĊksze wiadro (system motocyklowy).
Na poziomie wiĊkszego wiadra zdobywamy nowe motocyklowe
umiejĊtnoĞci i wiedzĊ (uzyskujemy wgląd) niedostĊpną z poziomu
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maáego wiadra, czyli poziomu samochodowego. To dotyczy sytuacji,
w której przemieszczamy siĊz punktu A do punktu B, a zmiana
dotyczy jedynie bardziej wymagającego i przy okazji niebezpiecznego Ğrodka transportu. NiezaleĪnie jednak od tej zmiany
nadal pozostajemy w jakimĞ systemie. WciąĪ stoimy w jakimĞ
wiadrze. Tymczasem metafora motocykla pokazuje, Īe moĪe istnieü
moĪliwoĞü wyjĞcia z jednego systemu bez wchodzenia w drugi. Istnieje zatem moĪliwoĞü obserwacji systemu z przestrzeni pomiĊdzy
wiadrami. I to jest wáaĞnie sytuacja, w której motocyklista odkrywa, Īe motocykl nie uczy jedynie lepszej techniki jazdy, ale pozwala takĪe dokonaüodkrycia „antysystemowego”. JeĞli jedziesz
dla samej przyjemnoĞci przejaĪdĪki, jeĞli nie ma znaczenia, dokąd
zmierzasz i ile Ci to czasu zajmie, to wáaĞnie znalazáeĞ siĊ poza
systemem. A poza systemem nic nie istnieje. Nie moĪe wiĊc istnieüczas. I to dlatego siwowáosy biker pytaámáodego kolegĊ, po
co mu na przejaĪdĪce zegarek. To oczywiĞcie tylko kolejna metafora, ale moim zdaniem znakomicie obrazuje, o jaką perspektywĊ chodzi. O tĊ, w której zaczynasz funkcjonowaü bez identyfikacji z czymkolwiek. Nic nie jest ani dobre, ani záe. To chwila
w Īyciu, w której po raz pierwszy Īaden z systemów nie ma do
Ciebie dostĊpu, a Ty z kolei jesteĞw stanie dostrzec peániĊlogiki
ich funkcjonowania. Jedziesz na motocyklu w swoim tempie,
nigdzie siĊ nie Ğpiesząc, i z pozoru czynisz to bez celu. Ale tylko
z pozoru, bo przecieĪ tam, na dnie, jest ukryty cel. Celem jest
odpoczynek po funkcjonowaniu w systemach. Jakichkolwiek. Bo
dopiero z tej perspektywy jesteĞw stanie inaczej spojrzeüna ludzi,
którzy zabiegani wypruwająflaki w pogoni za pieniądzem. Z tej
perspektywy widzisz kierowców, którzy nawzajem sobie pokazują
wyprostowane Ğrodkowe palce, i widzisz, Īe robią to, poniewaĪ
pozwalają, aby ich wáasne emocje miaáy nad nimi wáadzĊ. Dostrzegasz pĊdzące wokóászalone Īycie i jesteĞnieco zadziwiony tym,
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jak dokáadnie to widaü z tej perspektywy i Īe zupeánie tego nie
widziaáeĞ, bĊdąc w Ğrodku. Nie masz zegarka, ale nawet gdybyĞ
miaá, to nie byáby Ci do niczego potrzebny. Jedynym wskaĨnikiem
czasu jest zapadający zmrok. MoĪe on oznaczaüzarówno potrzebĊ powrotu do domu, jak i przystaniĊcia na jakimĞ najbliĪszym
parkingu, Īeby siĊ cieplej ubraü, bo na motocyklu zapadający
zmrok báyskawicznie przekáada siĊna poziom odczuwalnej temperatury. Ale to nadal Ty decydujesz, co zrobiü. WciąĪ moĪesz
przebywaüpoza jakimkolwiek systemem. Odzyskujesz to, czego
wiĊkszoĞüludzi nie doĞwiadcza —poczucie wolnoĞci. I to wolnoĞci
totalnej, która moĪliwa jest jedynie poza systemem.
Zwróü uwagĊ, jak wielu motocyklistów, szczególnie początkujących, áamie przepisy. Nie zastanawiają siĊ nad logiką systemów i przestrzeni miĊdzy nimi. PodĞwiadomie jednak czująjakiĞ
niezwykle silny imperatyw, coĞ, co zdaje siĊsilniejsze od nich samych: przemoĪnąchĊüodkrĊcenia manetki gazu na maksa. Szalonego przyĞpieszenia, poáoĪenia motocykla w zakrĊcie, tak by
dotknąügranic moĪliwoĞci wáasnych i maszyny. Z jednej strony
oczywiĞcie wielu z nich robi to, bo zarządza nimi ich wáasne, rywalizujące ze Ğwiatem ego. Ale równie wielu robi to, by choüprzez
chwilĊwejĞüdo przestrzeni, w której nie ma praw Īadnych systemów. Bo w tej przestrzeni nic nie istnieje. Skoro nic, to przecieĪ
nie moĪe równieĪistnieüprawo. Jednak szybkoĞüi áamanie przepisów to tylko wierzchoáek góry lodowej. ZastanawiaáeĞsiĊkiedyĞ,
dlaczego sporo grup motocyklowych jest uznawanych w oficjalnym policyjnym nurcie za grupy przestĊpcze? Z tego samego
powodu. MotocykliĞci — dziĊki swym motocyklom — podĞwiadomie czująpokusĊpáynącąz moĪliwoĞci funkcjonowania poza
prawem (outlaw). Korci ich nie-system. Wabi ich moĪliwoĞüprzeciwstawienia siĊ systemowym ramom. PrzecieĪ zdecydowana
wiĊkszoĞüamerykaĔskich ruchów motocyklowych wyrosáa z buntu
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przeciwko systemowi. Weterani wojenni wracali do domu i odkrywali, Īe system nie ma im nic do zaoferowania. Zakáadali wiĊc
skórzane kurtki i dosiadali olbrzymich maszyn, by tworzyü spoáecznoĞci wyjĊte spod prawa. Podobnie byáo w Wielkiej Brytanii,
gdzie ruch the ton-up boys, tworzących swoje customowe cafe
racery, Ğcigaá siĊ pomiĊdzy knajpami, by zamanifestowaü swój
sprzeciw wobec systemu. Oni takĪe wchodzili w przestrzeĔ„poza
prawem”, aby uwolniü siĊ od systemu. JeĞli przyjrzeü siĊ historii
Ğwiatowego motocyklizmu, to okazuje siĊ, Īe takich przykáadów
jest o wiele, wiele wiĊcej: kobiety walczące o swoje prawa na
motocyklach, motocykliĞci pokonujący mordercze trasy czy customowcy przerabiający swoje maszyny.
Motocykl w zadziwiający sposób uruchomiá w ludziach chĊü
buntu. Do dzisiaj przecieĪ kojarzony jest wáaĞnie z takim antysystemowym buntem. JesteĞbikerem, wiĊc antysystemowoĞümasz
wypisaną na twarzy. Niestety, nie wszystko poszáo tak, jak miaáo iĞü.
Oto bowiem motocykliĞci w pogoni za dotkniĊciem antysystemowego absolutu zaczĊli tworzyü kolejne systemy i tylko nielicznym udaáo siĊprzed tym obroniü. PamiĊtasz jednąz finaáowych
scen Ğwietnej komedii Gang Dzikich Wieprzy, w której czwórka
bohaterów, po konfrontacji z bandąDel Fuegos, spotyka samotnego, starego motocyklistĊ, granego przez Petera FondĊ(nawiasem
mówiąc, majstersztyk z nawiązaniem do jego roli w Easy Riderze).
Mamy tu oto obraz buntowników, antysystemowców, czyli bandĊ Del Fuegos, która nie zauwaĪyáa, Īe sama stworzyáa nowy
system. Uciekli z wiadra amerykaĔskiej spoáecznoĞci, ale nim siĊ
zorientowali, wskoczyli do wiadra o nazwie Del Fuegos. Wewnątrz
tego nowego wiadra stworzyli swoje wáasne systemowe zasady.
To puáapka. To sztuczka, którąrządząsiĊsystemy. To wáaĞnie to
miaána myĞli wielki Krishnamurti, kiedy odmówiáTowarzystwu
Teozoficznemu peánienia roli nowego mesjasza i niesienia Ğwiatu
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nowej religii. A odmówiá, argumentując, Īe ci wszyscy wielcy myĞliciele chcący wyzwoliü siĊ z religijnych klatek niepostrzeĪenie
dla samych siebie stworzyli kolejną klatkĊ. Krishnamurti zaĞ
chciaábyü„bezklatkowcem”, poniewaĪwiedziaá, Īe wewnątrz klatki
—nawet najpiĊkniejszej — oĞwiecenie nie jest moĪliwe. Rozwój
ĞcieĪki duchowej jest w klatce niemoĪliwy, poniewaĪ w klatce
jesteĞmy niewolnikami. I nawet jeĞli stworzymy wáasne, niezwykle przytulne klatki, to nie przestająone byüklatkami. I niewaĪne,
czy mowa o klatce, wiadrze, czy systemie —to dokáadnie to samo.
Prawdziwymi motocyklowymi antysystemowcami nie są Del
Fuegos. Jedyną w tym filmie postacią, która naprawdĊ wyzwoliáa
siĊ z systemu, jest bohater grany przez Petera FondĊ. Tylko on
jest tak naprawdĊ wolny. Jedynie on moĪe doĞwiadczaü wolnoĞci
absolutnej. I on jako jedyny radzi Dzikim Wieprzom: „Wyrzuücie
zegarki”. Bo w przestrzeni pozasystemowej nie istnieje czas,
a zatem zegarek nie jest do niczego potrzebny.
Motocykl (oprócz tego, w co gáĊboko wierzĊ, Īe ma duszĊ) jest
wspaniaáym narzĊdziem pozwalającym zrozumieünie tylko logikĊ
systemów, ale teĪwiele innych, bezcennych dla ludzkiego rozwoju
rzeczy. Tak siĊ jakoĞ záoĪyáo, Īe z jego pomocą moĪna Ğwietnie
wyjaĞniü pewne zaleĪnoĞci. Z metaforą motocykla jest mniej
wiĊcej tak jak z wykorzystywaną w socjologii metaforą teatru,
stworzoną przez Goffmana. Ta teoria tak dobrze oddaje ludzką
aktywnoĞüw relacji z innymi, Īe chociaĪma juĪz szeĞüdziesiąt lat,
do dzisiaj nikomu nie udaáo siĊstworzyüpojemniejszej metafory.
WierzĊ, Īe jest tak równieĪw przypadku motocykla, za pomocą
którego moĪna opisaüludzkądrogĊprzez Īycie, ale teĪzarazem
fascynujący proces odkrywania samego siebie. I nie ma tu znaczenia, czy proces ten bĊdziemy nazywaürozwojem, czy teĪwkraczaniem na duchową ĞcieĪkĊ. Nie ma to wpáywu na jego fascynujący charakter. Motocykl wiĊc to coĞwiĊcej niĪjedynie zestaw
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Ğrubek i innego Īelastwa. To narzĊdzie do odkrywania logiki
systemów i rodzaj pomocnego Īyciowego drogowskazu. Nie bez
powodu mówi siĊ przecieĪ, Īe na parkingu pod gabinetem psychoterapeuty nie uĞwiadczysz nigdy Īadnego motocykla — bo
posiadanie motocykla oznacza, Īe nie potrzebujesz Īadnej psychoterapii. To oczywiĞcie uproszczona idea. W rzeczywistoĞci
samo posiadanie motocykla jeszcze niczego nie zmienia, ale
wskazuje na pewien potencjaápoznania. BĊdąi tacy, którzy nie
zechcąnigdy po ten potencjaásiĊgnąü, jednak na szczĊĞcie sąteĪ
tacy, którzy w peáni z niego skorzystają.
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