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TYLKO TO
JOANNA GROMEK

Możesz poznać świat
nie wychodząc z domu.
Możesz ujrzeć swoją Drogę
wyglądając przez okno.
Im dalej pójdziesz
tym mniej będziesz rozumiał.
Lao Tsy
Kiedy zdawałam na Akademiê, nie
rozumia³am dlaczego to robiê. By³o
dla mnie oczywiste, że muszę tu być.
Osoba, którą wówczas by³am, nie
mog³a przewidzieæ jak ciekawa to bêdzie przygoda i jak wiele zmian dokona siê w jej œwiadomoœci. Kiedy patrzê na to z dystansu, widzę że dopiero
w momencie rozpoczynania studiów
zaczęłam żyć w pe³ni.
Na pocz¹tku drogi pojawia siê wiele pytañ. Doœwiadczenia kilku pierwszych miesiêcy samodzielnego życia
i studiowania na ASP zaowocowa³y
pytaniami i w¹tpliwoœciami. Bardzo
szybko pojawi³o siê we mnie zw¹tpienie: – Po co to wszystko robiê? –
W jakim celu mam wytwarzaæ wci¹¿
nowe obrazki? – Co mogê zrobiæ, by
moja praca mia³a sens nie tylko dla
mnie? – Jakie przeznaczenie talentów
i mo¿liwoœci jakimi dysponujê?
¯y³am z tymi pytaniami jakiœ czas.
Nie by³o to ³atwe, pojawi³o siê cierpienie i pomieszanie, moje dzia³ania
czêsto by³y niejasne dla mnie samej.
Nigdy wczeœniej nie pomyœla³abym,
¿e ¿eby otrzymaæ odpowiedŸ, wystarczy usi¹œæ w ciszy na poduszce z br¹zowego płótna wype³nionego ³usk¹
gryczan¹. Obserwowaæ swój oddech
i pozwoliæ myœlom, pytaniom, obrazom, emocjom i marzeniom po prostu byæ. Patrzeæ na nie, pozwoliæ przyp³ywaæ i odp³ywaæ.
Jedna jasna i czysta rzecz. Niezale¿na od ¿ycia i œmierci, pojawiania siê,
znikania. Trwa³a i wieczna, jednakowa dla wszystkich ludzi i dla ca³ego
œwiata. Dla wszystkich przejawiaj¹cych siê na nim form istnienia. Co to
jest?
Co mówi Ci twoja religia?
Jak być żydem?
Katolikiem?
Czy też, jak być istotą ludzką?
Joseph Campbell
W pog³êbianiu wszystkich moich
pytań pomaga mi codzienne praktykowanie różnych form medytacji zen.
W momencie kiedy trafi³am na buddyzm odczu³am g³êbok¹ radoœæ i
wdziêcznoœæ. Dziwi³o mnie trochê
moje g³êbokie zaufanie do takiej formy duchowoœci. Tak odmiennej od
duchowoœci katolickiej, w której wyrasta³am ¿yj¹c w Polsce – z t¹ nigdy
nie czu³am g³êbokiego zwi¹zku. Poczu³am siê, jakbym odnalaz³a d³ugo
poszukiwan¹ drogê do domu. Praktyka zen pozwala mi poznawaæ siebie.
Odrzuciæ wszystkie maski i iluzje nagromadzone przez lata. Widzieæ, choæ
przez chwilê, swoj¹ prawdziw¹ twarz.
Uczy mnie niezale¿noœci i elastycznoœci. I pokory.
W ciszy poznajê mechanizmy swojego dzia³ania, widzê swoje myœli, emocje i zaczynam rozumieæ sk¹d siê bior¹ i co mogê z nimi zrobiæ. Udaje mi
siê dziêki temu coraz bardziej wierzyæ
w siebie, w sw¹ moc sprawcz¹. Uwie-

rzyæ w siebie i pomóc temu œwiatu,
taka jest podstawowa funkcja każdej
istoty obdarzonej cudownym narzêdziem, jakim jest ludzkie cia³o i intelekt.
Większość ludzi umiera,
nadal skrywając swą muzykę
wewnątrz siebie.
Benjamin Disraeli
Pragnê dotrzeæ do Ÿród³a mojej muzyki i graæ j¹ aż do końca. Teraz chcê
zaœpiewaæ moj¹ piosenkê o zwierzêtach i o ludziach. Myœlê ¿e ka¿dy cz³owiek rodzi siê z naturaln¹ wrażliwoœci¹ na œwiat przyrody. Dzieci w sposób spontaniczny wyrażają swoją mi³oœæ do zwierz¹t. S¹ zachwycone, gdy
mog¹ pog³askaæ lub przytuliæ kotka,
pieska czy królika. Przedstawienia
zwierz¹t to najczêœciej pierwsze obrazki w życiu Ucz¹ siê dziêki nim, ¿e
w tym œwiecie wszystko ma swoj¹ nazwê. Ucz¹ siê te¿ naœladowaæ dźwięki
tych zwierz¹t i s¹ to czêsto ich pierwsze wypowiedziane s³owa. Jeœli dziecko ma wra¿liwych rodziców, ta pierwotna mi³oœæ do zwierz¹t ma szanse
pozostaæ w nim na dłużej. Problem
w tym, że z czasem zostaje ograniczana, aż w końcu kierowana jest tylko ku
ma³ym udomowionym zwierz¹tkom.
Zaczyna siê dzieliæ zwierzêta na te do
kochania i te do jedzenia. Dzieci nie s¹
uœwiadamiane sk¹d pochodzi kotlecik,
tak usilnie wmuszany podczas obiadu.
Dostaj¹ tylko informację, że kotlecik
jest bardzo ważny, że bez niego nie
urosn¹ i nie bêd¹ silne: – Nie mo¿esz
ju¿, to chocia¿ miêsko zjedz! A kiedy
A kiedy dowiedz¹ siê prawdy, uznaj¹
taki stan rzeczy za oczywistoœæ. Bo
có¿ z³ego jest w po¿ywnych i pe³nych
bia³ka czerwonych kawa³kach miêsa?
A co z³ego w pachn¹cej jałowcem
smakowitej kie³basie? Oto co z³ego:
cierpienie, jakiego żaden cz³owiek nie
chcia³by doœwiadczyæ, a jakiego codziennie doznaj¹ tysi¹ce zwierz¹t hodowanych i zabijanych z powodu nienienasyconego ludzkiego apetytu.
Czy naprawdê musimy byæ takimi
hipokrytami i wmawiaæ dzieciom, że
œwinka uœmiecha siê promiennie, a zaraz potem dobrowolnie k³adzie swoja
g³owê pod topór rzeŸnika?

Zapytajmy siebie,
co rzeczywiście jest najlepsze,
a nie co jest w zwyczaju.
Pokochajmy umiar –
bądźmy sprawiedliwi –
powstrzymajmy się od rozlewu
krwi.
Seneka
Temat przemys³u miêsnego i okrutnego procederu uœmiercania zwierz¹t
jest skrupulatnie omijany przez ludzkie
umys³y. Mówi siê o nim dopiero, gdy
powstaje bezpoœrednie zagro¿enie dla
cz³owieka, np. w postaci BSE, ptasiej
grypy, czy też przy okazji skandali
zwi¹zanych z nieuczciwoœci¹ zak³adów miêsnych wobec swoich klientów. A zagrożenie istnieje nieprzerwanie, odk¹d cz³owiek zacz¹³ konsumowaæ miêso ponad miarê. Przed II wojn¹ œwiatow¹ jadano miêso raz w tygodniu tylko w bogatych domach,
ch³opi i ludzie mniej zamożni jedli
miêso od œwiêta. Moje pokolenie opycha siê hamburgerami i gyrosem codziennie.
W naszej kulturze tkwi z³udne przekonanie, że Bóg stworzy³ Ziemiê dla
cz³owieka i nakaza³ mu „czyniæ j¹ sobie poddan¹”. Dalsze utrzymywanie
podobnych iluzji grozi nieuniknion¹
katastrof¹. Moim wielkim pragnieniem
jest, by ludzie uœwiadomili sobie, ¿e
s¹ tylko czêœci¹ tego œwiata, nie maj¹
Ziemi w posiadaniu.
S¹dzê ¿e wiêkszoœæ miêso¿erców
porzuci³aby jedzenie czuj¹cych istot
po jednej wizycie w rzeŸni. Ciekawi
mnie, ilu ludzi jad³oby miêsko, gdyby

musieli w³asnorêcznie uœmiercaæ zwierzêta? Zmagaæ siê z ich skowytem, lêkiem i walką o życie aż do krwawego koñca. Czy mogliby wówczas spaæ
spokojnie, tak jak teraz, gdy kupuj¹
przetwory miêsne po prostu w sklepie, zapakowane i pachn¹ce? A mo¿e
wiêkszoœci ludzi wystarczy przekonanie, że zwierzêta s¹ zabijane bezboleœnie? Jeœli nawet tak by by³o, to czy
może to byæ usprawiedliwienie dla
pozbawiania ich ¿ycia?
Jeśli uważacie, że urodziliście się
do takiego pożywienia,
jakie chcielibyście jadać,
to sami zabijajcie tę zwierzynę.
Lecz róbcie to własnoręcznie,
bez pomocy tasaka, młota
czy topora – tak jak czynią to wilki,
niedźwiedzie i lwy, które zabijają
i od razu zjadają. Spróbujcie
rozszarpać wołu własnymi zębami,
rozedrzyjcie wieprza, jagnię czy
zająca na kawałki i pożerajcie je
tak, jak czynią to tamte drapieżniki.
Plutarch
Mój wegetarianizm zacz¹³ kie³kowaæ gdy mia³am oko³o 13 lat. Wówczas to pierwszy raz w moim umyœle
pojawi³ siê sprzeciw wobec zabijania
zwierz¹t. By³ to czas, kiedy w telewizji
emitowano w sobotê program „Animals”, tworzony przez cudownie empatycznych ludzi. Pewnego razu pokazano sceny z rzeŸni, obrazuj¹ce w jaki
sposób cz³owiek obchodzi siê ze œwiniami prowadzonymi na rzeŸ. Kwik
zrozpaczonych œwiñ wstrz¹sn¹³ mn¹
tak mocno, że postanowi³am nie przyczyniaæ siê do podobnej katorgi. Niestety, strach mojej matki przed wszelkimi zmianami kulinarnymi by³ silniejszy niż moje argumenty. Dopiero
trzy lata póŸniej uda³o mi siê postawiæ
na swoim. Podjêta wówczas decyzja
by³a spowodowana jednak bardziej
dba³oœci¹ o w³asne zdrowie i g³êbokim obrzydzeniem do miêsa, kwestia
cierpienia zwierz¹t zesz³a na dalszy
plan. Taki egocentryczny wegetarianizm po³¹czony z niezbyt racjonaln¹
diet¹ opart¹ głównie na przetworach
mlecznych (ach, ten strach o bia³ko!)
nie trwa³ d³ugo – dwa lata póŸniej wróci³am do jedzenia kurczaków i ryb.
Praktykowanie przeze mnie empatycznego wegatarianizmu (od kilku miesiêcy weganizmu, moja dieta jest wy³¹cznie roœlinna) trwa cztery lata. Przysz³o to do mnie ponownie, ca³kowicie naturalnie i bez wysi³ku. Mia³am
szczêœcie uczyæ siê przyrz¹dzania posiłków od wprawionych ju¿ w tema-

cie przyjaciół i teraz gotowanie wegańskich potraw to jedna z moich
pasji. Nawet w moim domu rodzinnym, gdzie jada siê miêso, zawsze
czeka na mnie posi³ek wegetariański,
a go³¹bki z dzikim ryżem przyrz¹dzane przez babciê s³yn¹ w ca³ej rodzinie.
Wolność wyboru jest czymś
zupełnie bezwartościowym
bez możliwości dostępu
do informacji.
Juliet Gellatley
Jestem g³êboko przekonana, ¿e drog¹ do zmian œwiadomoœci jest przede
wszystkim edukacja. Edukacja ludzi
doros³ych, ale przede wszystkim dzieci i ludzi bardzo m³odych. Oni jeszcze
nie utrwalili swych poglądów na życie i œwiat. Szukaj¹ swojej drogi i posiadaj¹ coœ bardzo cennego – wra¿liwoœæ. Czêsto s¹ te¿ bardzo krytyczni
wobec prezentowanego im przez doros³ych œwiata. Pamiêtaj¹c swoje emocje sprzed kilkunastu lat wiem, że taka
droga ma sens.
Nie chodzenie po wodzie
jest cudem,
lecz chodzenie po ziemi.
Mistrz Thich Nhat Hanh
Przede mn¹ jeszcze d³uga droga.
Moja praca dla tego œwiata dopiero
siê rozpoczyna. Jestem bardzo ciekawa, co przyniesie przysz³oœæ. Mo¿liwe, że wiele moich poglądów ulegnie
weryfikacji i zmianie. Jednak poczucie jednoœci z ka¿dym przejawem ¿ycia na tej piêknej Planecie pozostanie
we mnie na zawsze. Natura regeneruje mnie i odœwie¿a moje postrzeganie
siebie i innych ludzi. Kontakt z ni¹,
obserwowanie jej cykli i przemian pog³êbia moje rozumienie œwiata i daje
poczucie bezpieczeñstwa. Ca³y œwiat
jest moim ogrodem, o który pragnê
dbaæ. Najpe³niejsza czujê siê id¹c
przez las, szukaj¹c szlaku wœród
drzew, omijaj¹c strumyki, wspinaj¹c
siê na pagórki. S³ucham rozmów ptaków, s³ucham ciszy. Ch³onê kolory.
Czasami dostajê wiêkszy prezent: widzê jelenia, dzika, wiewiórkę. S³yszê
swój oddech. Czujê swoje zmêczone
miastem cia³o. Zachwycam siê, że tak
daleko dosz³am.
Czujê radoœæ.
Jeden kwiat rozkwita:
wiosna wszędzie.
Soiku Shigematsu

