
Droga przez żwirowisko 
(Krótki raport ze stoickiej wyprawy rowerowej) 

 
Jestem rowerzystą 
Często mówię o sobie, że jestem stoikiem, 

także, że jestem mężem, ojcem, nauczycielem i 
wykładowcą filozofii, a od kilku lat w niektórych 
sytuacjach mówię także, że jestem wicedyrektorem 
szkoły. Epiktet nauczał, że role rodzinne, społeczne 
czy zawodowe, które przydzielił nam los lub które 
sami sobie naszymi decyzjami przydzieliliśmy 
wyznaczają nie tylko nasze miejsce w świecie, ale 
przede wszystkim nasze powinności i cele. Człowiek 
nie musi i nie powinien jakoś specjalnie się 
zastanawiać, co jest jego obowiązkiem, co powinien 
robić, jakie w życiu realizować cele – wystarczy, że 
zbada role, w jakich się znalazł. One wyznaczają jego 
cele. 

Rodzi to oczywiście naturalne filozoficzne 
pytanie, które prawdopodobnie nie przyszło i nie 
mogło przyjść do głowy antycznym stoikom: co 
nadaje się na rolę? Antyczni wymieniali szereg 
typowych ról w jakich występuje człowiek: obywatel, 
rodzic, dziecko, pracownik, urzędnik, małżonek. Z 
każdej z tych ról, jeśli zbadamy jej charakterystyczne 
uwarunkowania, wynikają określone zadania, 
których powinniśmy się podjąć, żeby właściwie wywiązać się z danej roli. Dobre życie 
według antycznych stoików, jeśli ująć je z tej perspektywy, to pokorne przyjmowanie ról 
podsuwanych nam przez los oraz dokładanie wszelkich starań, żeby jak najlepiej się z nich 
wywiązać. Ponawiam jednak moje pytanie: Co nadaje się, a co nie nadaje na taką rolę? 
Jeżeli ja powiadam o sobie, że jestem rowerzystą, czy to jedynie nazwa określająca moje 
zainteresowania i jeden z ulubionych sposobów spędzania czasu, czy może jest to także 
rola? 

W dalszej części tego tekstu postaram się odpowiedzieć na to pytanie, a odpowiedź 
ta ma postać przeplecionej stoickimi refleksjami relacji z mojej corocznej samotnej 
wyprawy rowerowej po Polsce. 

Wsiąść i jechać 
Do roweru odczuwałem dziwny pociąg od najmłodszych lat. Skutkiem mojej 

dziecięcej fascynacji Wyścigiem pokoju była kolarka, jaką dostałem pod choinkę od 
rodziców – miało to miejsce we wczesnych latach osiemdziesiątych. Od tego czasu 
jeździłem dużo i gdzie się da. Po jakimś czasie, to mogło mieć miejsce już we wczesnych 
latach dziewięćdziesiątych, odkryłem też, że posiadając rower turystyczny, można do niego 
dołączyć sakwy i ruszyć przed siebie, gdziekolwiek, i po prostu jechać. Zacząłem to więc z 
zapałem praktykować. Obowiązki rodzinne i zawodowe na dobrych kilkanaście lat 
zamroziły ten obyczaj. Wakacje spędzałem z dziećmi, na wyjazdach rodzinnych, resztę 
czasu pracowałem na kilku etatach. Roweru używałem co najwyżej jako środka transportu 
do pracy lub na jakiś okazjonalny wypad weekendowy. 

 Od kilku lat ponownie pojawiła się jednak w moim życiu przestrzeń na bardziej 
ambitne wyprawy rowerowe (dzieci dorosły). Moje typowe wakacje od wielu lat wyglądają 

1

Z trasy



następująco: samotna wyprawa rowerowa, warsztat filozoficzny dla zaprzyjaźnionej grupy 
półpraktykujących półstoików, spływ kajakowy ze znajomymi, wyprawa rowerowa z żoną. 
Do tego czasami urywam się rowerowo na trzy lub cztery dni w ciągu roku, poza sezonem 
wakacyjnym. Nigdy się specjalnie nie zastanawiałem dlaczego właściwie to robię, co mi to 

daje. Po prostu w pewnym momencie roku zaczynam 
spontanicznie snuć plany, przeglądać Google Maps, 
układać plany tras, sprawdzać dogodne miejsca na 
nocleg. Trudno mi wyobrazić sobie wakacje bez 
roweru, bez peregrynacji po jakichś polskich 
bezdrożach – nic mnie tak nie regeneruje i nie 
sprawia tak głebokiej satysfakcji, jak kilka czy 
kilkanaście dni z rzędu jazdy przed siebie. 

Zalety turystyki rowerowej 
Spróbujmy jednak zastanowić się nad zaletami takiej 
rowerowej formy spędzania czasu. W pierwszej 
kolejności wymienię zalety ogólne, zrozumiałe dla 
każdego przeciętnego turysty. W drugiej kolejności 
przejdę do specyficznych korzyści, jakie ja z tego 
czerpię - tutaj lokalizuję też specyficzne zyski 
stoickie. 
Zalety ogólne. Do zalet ogólnych w pierwszej 
kolejności zaliczam wysiłek fizyczny. Przeciętny 
Europejczyk lub Europejka prowadzi raczej statyczny 
t r y b ży c i a - w y p r a w a r o w e r o w a p o z w a l a 
podreperować kondycję. Na drugim miejscu stawiam 

walory krajobrazowe – rower nie jest ani za szybki, 
ani za wolny. Jadąc samochodem nie zdążamy kontemplować krajobrazu, idąc nie 
doświadczamy jego zmiany. Jadąc na rowerze możemy w ciągu kilku godzin napawać się 
wielu jego odmianami. Na kolejnym miejscu stawiam dostępność tej formy turystyki – 
rower jest stosunkowo niedrogi, podobnie jego wyposażenie. Do tego po Polsce można się 
obecnie przemieszczać korzystając z dość przystępnej cenowo bazy noclegowej. O jeszcze 
innego rodzaju dostępności można tu mówić – rowerem można dotrzeć niemal wszędzie, 
można jechać pięknymi leśnymi ostępami, niedostępnymi dla samochodu, może dotrzeć 
daleko, w miejsca, do których na pieszo byśmy się może nie wyprawili. Kolejnym 
niebagatelnym atutem roweru są stawy – wielu lekarzy zaleca rower jako formę 
wzmocnienia stawów kolanowych, które u wielu ludzi nie są w zbyt dobrym stanie z uwagi 
na nasz tryb życia. Następną oczywistą zaletą roweru są jego atuty ekologiczne - rower 
niczego nie zanieczyszcza, to forma turystyki całkowicie nieszkodliwa dla środowiska. 
Dodajmy do tego, że w Polsce powstało wiele bardzo atrakcyjnych przystosowanych dla 
rowerzystów tras rowerowych takich jak Green Velo. Wreszcie, na koniec trzeba wymienić 
zalety umysłowe – długotrwały jednostajny wysiłek fizyczny, kiedy jedziemy przez 
kilkadziesiąt kilometrów, wpływa kojąco i wyciszająco na nasz umysł, który jest na codzień 
zazwyczaj znacząco przebodźcowany. To ostatnie sprawia, że wyprawy rowerowe bardzo 
mnie regenerują. 

Przyszła mi do głowy jeszcze jedna zaleta turystyki rowerowej, która może się nie 
wydać oczywista osobom niezaprawionym w tej formie turystyki, dlatego podaję ją tutaj 
osobno: rower jest na prawie każdą pogodę i warunki przez większą część roku. Nawet jak 
jest bardzo gorąco to jazda chłodzi, kiedy pada można założyć coś przeciwdeszczowego i 
dalej napawać się jazdą. Kiedy  jest chłodniej trzeba się po prostu cieplej ubrać, a jazda i 
tak nas rozgrzeje. Do tego owady! Podczas wędrówek pieszych doskwierają nam komary, 
gzy i muchy końskie - nic takiego nie występuje podczas jazdy rowerowe, o ile rzecz jasna 
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jedziemy co najmniej 15 kilometrów na godzinę. Zauważyłem, że giez potrafi przysiąść na 
mnie, kiedy jadę wolniej. 

Zalety specyficzne (stoickie). Przez wiele lat nie uświadamiałem sobie tego, ale 
ostatnio odkryłem, że moich wypraw rowerowych używam w sposób stoicki. Po pierwsze 
jazda na rowerze, zwłaszcza kiedy wyprawa ma charakter samotny, pełni dla mnie rolę 
medytacji. Skupiam się tylko na jeździe, na byciu tu i teraz, odcinam cały codzienny zgiełk, 
dzięki czemu mogę na spokojnie dokopać się do spraw i problemów, które na codzień 
umykają z mojego pola widzenia - jest to jedna z podstawowych form medytacji w 
stoicyzmie: obcowanie z tym, co dla nas ważne, z wartościami, życiowymi priorytetami, 
własną tożsamością, z wysiłkiem zrozumienia, kim się jest i do czego się zmierza, czy  
analiza kondycji istotnych relacji w jakich jesteśmy. Zauważyłem, że wpadam w ten stan, 
kiedy jadę. Dzięki temu z zebranych przez cały rok doświadczeń tworzę nowe struktury, w 
których łączę to, co dawne, z tym co nowe i co przyszłe, łącze, jak powiedziałem w nowy 
sposób, natrafiając na nowe brzemienne sensem metafory. Właśnie taka metafora 
posłużyła mi jako tytuł tego tekstu – wyjaśnię ją nieco później. 

Skoro mowa o metaforach, to wyprawa rowerowa pozwala bardzo skutecznie 
powtórzyć sobie, używając metafory podróży, kilka kluczowych zasad stoickich. Tak jak w 
podróży, myślimy bardzo często wyłącznie o jej celach, o miejscu, do którego mamy dotrzeć 
i czasie, w jakim mamy do niego dotrzeć, narzekamy przy tym na rzeczy, na które nie 
mamy wpływu, martwimy się rzeczami, które na to nie zasługują, wreszcie żałujemy, kiedy 
podróż dobiega końca – podobnie też dzieje się w naszym życiu. Wyprawa rowerowa, jak 
każda inna wyprawa wymagająca organizacji i wysiłku, mająca określony początek, koniec, 
etapy i cele, pozwala spojrzeć z boku na przebieg swojego życia i nabrać doń właściwej 
perspektywy. To druga, specyficznie stoicka zaleta takiego przedsięwzięcia. 

Trzecia zaleta to możliwość przyjrzenia się i poeksperymentowania w bezpiecznych 
warunkach na swoich odruchach i schematach. W codziennym życiu, rodzinnym i 
zawodowym, kiedy jedno zadanie następuje po poprzednim, kiedy jeden problem 
następuje po poprzednim bez przerwy na oddech, kiedy wpadamy z jednej sytuacji w 
drugą, bez możliwości zatrzymania i przejrzenia się sobie z boku, kiedy trzeba podejmować 
decyzje szybko i pod presją, w takich okolicznościach zazwyczaj wpadamy w różne utarte 
tory funkcjonowania, nie mając czasu na skrupulatne przyjrzenie się  swoim schematom, 
odruchom, delikatnego i bezpiecznego rozmontowania ich. Wyprawa rowerowa, która ma 
charakter wakacyjny, zdejmuje z nas wiele codziennej presji, ale nie ujmuje schematów, 
przesądów i nieracjonalnych odruchów – w mniejszej skali i bez bolesnych konsekwencji 
na pewno się ujawnią, a my możemy się im wtedy na spokojnie przyjrzeć. 

Iława - Suwałki. Z Warszawy dojechałem pociągiem do Iławy. Było wcześnie 
rano. Pierwszego dnia planowałem dotrzeć do Ornety, miejscowości na północnym 
wschodzie Polskim, mniej więcej 50 kilometrów od granicy polsko-rosyjskiej. Pierwszy 
dzień wyprawy zawsze jest szczególnie radosny. Wtedy wszystko jest jeszcze przed nami, 
cała trasa i wszystkie przygody –  to przypomina uczucie towarzyszące człowiekowi we 
wczesnej młodości. Taki właśnie nastrój mi towarzyszył podczas wyruszania. Napawałem 
się malowniczą trasą. Wyruszyłem z Iławy kierując się lokalnymi drogami na Miłomłyn, 
skąd miałem dalej ruszyć na Ornetę. 

Po kilkunastu kilometrach poczułem, że tylne koło lekko mi boksuje. Przed 
wyjazdem przejrzałem rower i nie zaobserwowałem niczego niepokojącego. Uznałem, że to 
może koło jest lekko scentrowane. Trzeba je będzie nastawić albo w pewnym momencie 
wymienić. Jechałem dalej. Za Iławą zaczynają się łagodne wzniesienia, a więc podjazdy i 
zjazdy. To bardzo satysfakcjonujące uczucie, kiedy wspinasz się przez kilka minut pod górę, 
żeby potem zakosztować dynamicznej jazdy w dół, z wiatrem furkoczącym we włosach. 
Właśnie napawałem się jednym z takich zjazdów, tuż przed Miłomłynem, kiedy poczułem, 
że boksowanie w kole się bardzo się nasila. Dojechałem więc do Miłomłyna i zrobiłem 
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postój techniczny. Na liczniku miałem trzydzieści parę kilometrów jazdy. Oględziny koła 
przyniosły posępne wnioski – przyczyną boksowania było prucie się opony. Mam 
stosunkowo nowy rower, więc przed wyjazdem nie sprawdzałem szczegółowo stanu opon. 
Wyglądało na to, że prucie postępowało dość szybko, a ja do Ornety miałem jeszcze ponad 
pięćdziesiąt kilometrów. Na zegarku był kwadrans po godzinie 11. 

Co robić? Po pierwsze, zgodnie z tym co wyżej napisałem zacząłem obserwować 
moje mentalne odruchy. W pierwszej kolejności zawładnęło mną spontaniczne uczucie, a 
raczej zalążek czy odruch uczucia głębokiego rozczarowania i złości. Przecież ja sobie tak 
ładnie wszystko zaplanowałem! A tu taki klops! W dodatku była niedziela, wszystkie 
serwisy rowerowe na pewno są zamknięte. Co to w ogóle za pomysł, żeby się rowerem 
pchać w jakieś bezdroża. I to samemu. Dziecinada! Mogłem zostać w domu, popracować w 
ogródku, poczytać książki! Takie zalążki myśli i towarzyszących im odczuć zaczynały się 
prężyć w mojej głowie. Istotą stoicyzmu nie jest osiągnięcie stanu, w którym takie myśli w 
ogóle się w naszej głowie nie będą pojawiać. To mit, że 
stoicyzm coś takiego obiecuje. Każdy nas obciążony jest 
ewolucyjnym i wczesnorodzinnym bagażem, odruchy 
mentalne są jak dreszcze – reagujemy w ten sposób na 
przeciwności losu, tak jak dreszcze są reakcją na zimno. 
Istotą stoicyzmu jest praca nad umiejętnością 
wychwytywania tych mentalnych dreszczy i 
uniemożliwienie rozwinięcia im się w silne uczucia. Tak 
i ja postąpiłem. Powiedziałem sobie głośno w myślach: 
„Przestań! Przecież takie wydarzenia, przeciwności 
losu, są wpisane w istotę wyprawy rowerowej! Jeśli się 
ich nie spodziewałeś to znaczy, że nie wiesz, że jesteś na 
wyprawie rowerowej. W dodatku nie powinieneś 
nazywać ich przeciwnościami, ale przygodami. Oto 
spotkała cię przygoda. Jak sobie z nią poradzisz? O, to 
ciekawe. Zobaczmy, co będzie dalej.” 

T o s o b i e p o w i e d z i a w s z y , z m i e n i a jąc 
jednocześnie perspektywę patrzenia na sytuację, 
zbadałem dokładniej stan opony. Uznałem, że jak nieco 
spuszczę powietrze, to jest szansa, że przejadę jeszcze 
jakieś kilkanaście kilometrów, może więcej. Włączyłem 
Google Maps i sprawdziłem, gdzie w pobliżu są jakieś 
serwisy rowerowe. Zła wiadomość  była taka, że żadnego 
serwisu nie było w Ornecie. Dobra wiadomość była taka, że byłem kilkanaście kilometrów 
od Ostródy, w której był autoryzowany serwis Krossa, firmy, która wyprodukowała mój 
rower. Bez wahania i z pogodą ducha zmieniłem plan trasy. Ponieważ serwis otwierał się 
dopiero następnego dnia o godz. 10.00 zarezerwowałem hotel w Ostródzie, a następnie 
zmieniłem rezerwacje noclegu w Ornecie. Zawsze jeżdżę w ten sposób, czasem z namiotem, 
czasem bez, że miejsce następnego noclegu planuję rano, w dniu wyruszenia. W ten 
sposób, w wyniku zaistniałej sytuacji, nie musiałem zmieniać rezerwacji kolejnych dni. 

Spokojnie, powoli i bardzo malowniczą trasą przez lasy dojechałem do Ostródy. 
Opona wytrzymała. W hotelu, dysponując dodatkowym czasem, pogrążyłeś się w lekturze 
książki, którą ze sobą na wyjazd zabrałem. To Cyceron Roberta Harrisa, pierwszy tom jego 
rzymskiej trylogii. Dowiedziałem się, że autor spędził kilka lat na gromadzeniu materiałów 
historycznych, żeby możliwie wiernie opisać zagmatwane i emocjonujące dzieje życia 
Cycerona, filozofa, który pozostawał pod dużym wpływem stoicyzmu. Tego dnia 
wynotowałem sobie nawet interesujący cytat: 

„Poszedłem zatem za nim [Cyceronem] i miałem zaszczyt posłuchać, jak sam 
Antiochus z Askalonu wyjaśnia trzy podstawowe zasady stoickie – cnota wystarcza do 
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osiągnięcia szczęścia, nic poza cnotą nie jest dobrem i nie można ufać emocjom – trzy 
proste reguły, które wystarczyłyby do rozwiązania wszystkich problemów świata, gdyby 
tylko ludzie chcieli ich przestrzegać.” str. 21 

To opis zdarzenia z młodych lat Cycerona, szykującego się dopiero do kariery 
mówcy. W tym celu udał się najpierw do Aten, żeby tam pobierać nauki u filozofów. 
Jednym z wykładów na które trafił był wykład filozofa stoickiego, który w tamtych czasach 
streszczał stoicyzm w tych trzech maksymach. Sądzę, że istnieje kilka takich zestawów 
wyjściowych podstawowych założeń stoickich, które, jeśli je poprawnie zinterpretować i 
pogłębić, dają nam możliwość przyswojenia całej filozofii stoickiej. Każdy stoik powinien 
mieć kilka swoich własnych zasad tego rodzaju, które sobie w głowie stale powtarza, 
przypomina i ich rozumienie wciąż pogłębia. Chryzyp na przykład wskazywał, jako na jedną 
z takich zasad, poprawne reguły rozumowania. Epiktet pisał o trzech dyscyplinach: 
dyscyplinie pragnienia, dyscyplinie myślenia i dyscyplinie działania. Dla mnie jedną z 
kluczowych zasad jest autonomia – w dążeniu do duchowego spełnienia człowiek, jeśli się 
na tym odpowiednio skupi i w pełni to zrozumie, jest całkowicie autonomiczny i niezależny 
od czynników zewnętrznych. Dodaję też do tego zasadę badania wartości, jakie się 
przytrafiają człowiekowi w życiu – należy je starannie rozważać i ustalać zachodzące 
między nimi relacje. 

Doznania 
Następnego dnia, w nadzwyczaj pogodnym nastroju, wyruszyłem pieszo przez 

Ostródę. Rower obciążony sakwami prowadziłem 
obok siebie. Do serwisu miałem około kilometra. Na 
miejscu stawiłem się na pięć minut przed otwarciem 
i czekałem tam ze spokojem, a właściwie z pewnym 
radosnym wyczekiwaniem. Życzyłbym sobie z 
analogicznym nastawieniem przyjmować wszelkie 
tak zwane poważne przeciwności losu. 

I tak czekając przypomniałem sobie jeszcze 
jeden cytat z czytanej poprzedniego popołudnia 
książki Harrisa. Oto on: „Nic nie schnie szybciej od 
łez.” (Str. 22) Po opuszczeniu Aten Cyceron trafił 
pod opiekę znanego retora, Molona. Oprócz wielu 
cennych zaleceń technicznych, które wykorzystywały 
fakt, że ludzie reagują przede wszystkim na to, jak się 
do nich mówi, a dopiero w drugiej kolejności na to, 
co się do nich mówi, Molon podzielił się z młodym 
Cyceronem tą przytoczoną wyżej mądrością.  Jakże 
często ktoś w naszym otoczeniu lub my sami 
rozpaczamy lub zamartwiamy się jakąś nadzwyczaj 
dla nas w tej chwili istotną sprawą – jakże szybko 
jednak stan ten ustępuje innym bieżącym nastrojom, 
tak że, gdy na kto przypomni nasze rozpaczy czujemy 
się tym nierzadko lekko zażenowani, albo 
wmawiamy sobie i innym, iż wcale aż tak bardzo nie 
rozpaczaliśmy. 

Naprawa poszła nadzwyczaj szybko. O godzinie 10.25 wyruszyłem już w moją 
dzisiejszą podróż, nieco inną niż wcześniej planowaną drogą do Ornety. Dzisiejsza trasa 
prowadziła przez Łuktę i Miałkowo. Kiedy wyruszam, zawsze bardzo inspirują mnie nazwy 
miejscowości, przez które mam tego dnia jechać. Jadę z radosnym wyczekiwaniem, 
powolnego przejazdu przez mało znane okolice, z perspektywą nacieszeniu wzroku czymś 
nowym, poznania tego, jak ludzie żyją w tym miejscu, nadawania się unikalną atmosferą 
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każdego kolejnego miejsca. Nie miałem tego dnia w planie długiej trasy, bo do Ornety 
miałem około 60 kilometrów, mogłem więc sobie pozwolić na przejazd niespieszny, z 
licznymi postojami. Czasem moje doświadczenie jazdy nabiera charakteru medytacyjnego, 
o czym nieco dalej jeszcze napiszę. 

Miłą niespodzianką w trasie – na mniej więcej  dziesiątym jej kilometrze – było 
niewielkie jezioro Tabórz, znajdujące się tuż obok miejscowości o tej samej nazwie. 
Ponieważ była piękna i ciepłą pogoda, zatrzymałem się przy pomoście na publicznym 
kąpielisku i wykąpałem się. Woda była bardzo przyjemna, oprócz mnie z kąpieliska 
korzystały jeszcze tylko dwie osoby, pewien starszy pan z wnuczką. Porozmawiałem z nimi 
chwilę. Byli zakwaterowani w domku nieopodal, który wynajmowali razem z resztą rodziny 
na dwa tygodnie w bardzo korzystnej cenie. Pomyślałem, po raz kolejny podczas moich 
wypraw, że to zadziwiające i niepojęte, że rzesze Polaków pchają się do zatłoczonych 
polskich kurortów, albo lecą gdzieś daleko samolotem, do innych też zazwyczaj 
zatłoczonych miejsc, żeby odpocząć, podczas gdy w 
tym samym czasie za znacznie mniejsze pieniądze 
można znakomicie wypocząć w ciszy i na łonie 
n a t u r y , z d a l a o d w s z e l k i e g o z g i e ł k u . 
Powinszowałem starszemu panu okoliczności 
przyrody i ruszyłem dalej w podróż. 

Muszę dodać, że kąpiel, jakiej zażyłem 
d o s t a r c z y ła m i s z c z e g ó l n i e i n t e n s y w n e j 
przyjemności. Po trosze dlatego, że było tu cicho i 
pięknie, po trosze zaś dlatego, że jawiła mi się ona 
niczym nagroda za przezwyciężenie trudności w 
podróży. Bardzo często proste rzeczy smakują 
najlepiej, kiedy utrzymujemy je po zmierzeniu się z 
n i e p o w o d z e n i a m i . M ożn a p o w i e d z i eć , że 
przeciwności losu są jak przyprawy, które nadają 
smaku temu, co nas w życiu spotyka. To kolejna 
rzecz, o której można pomyśleć podczas takiej 
wyprawy: co gwarantuje jakość naszych doznań? 
Stoicy zawsze uważali, że radość życia bierze się 
przede wszystkim z naszego nastawienia, a nie z 
tego, co nas spotyka. Można doznawać ekstazy jadąc 
na drugi koniec świata, by tam wspinać się  na 
niedosiężny szczyt – ale ja nie oddałbym tego za 
moją kąpiel w Tabórzu, której niezrównany smak był 
skutkiem wypracowywanego przez ten i poprzedni 
dzień szczególnego nastawienia. 

Odcięcie 
Sądzę, że pewnym elementem tego nastawienia, skoro już o tym mowa, jest 

odcięcie. Podczas moich wypraw rowerowych staram się odciąć moje kontakty z 
rzeczywistością, dzięki czemu mogę się skupić na doświadczeniu samej drogi. Nie śledzę 
bieżących wiadomości na żadnej z platform, która ich dostarcza, nie odbieram i nie 
wysyłam własnych wiadomości, nie zaglądam do portali społecznościowych, zaś 
korzystanie z telefonu komórkowego ograniczam do minimum. Niewiele mnie skutkiem 
tego omija, zyskuję zaś siebie samego, by użyć ulubionej puenty Seneki. Żeby tą refleksję 
jakoś dodatkowo wzbogacić, przytoczę kolejny cytat z dzieła Harrisa: 

„Trzeba przyznać, że polityka to wsiowy głupek, zdolny do skoncentrowania się w 
danej chwili tylko na jednej sprawie, a biedny Steniusz stał się już wczorajszym tematem,” 
(str. 80.) Akcja książki bardzo długo rozwija się wokół nieszczęścia obywatela rzymskiej 
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prowincji, przytoczonego wyżej Steniusza, który padł 
ofiarą pazerności rzymskiego arystokraty. Cyceron 
nagłośnił jego sprawy i zgodził się reprezentować go w 
sądzie. Okazało się, że sprzyjające im obu nagłośnienie 
sprawy było bardzo nietrwałe. Bardzo spodobało mi 
się porównanie polityki do wsiowego głupka. Wiele 
spraw, którymi żyje świat warto kwitować takim 
stwierdzeniem – powiedziałbym, że opinia publiczna 
to też bardzo często wsiowy głupek. 
Napisałem wyżej, że odcięcie umożliwiło mi skupienie 
się na sobie. Ono także intensyfikuje i utrwala 
doznania. Dzięki niemu moje doświadczenia z 
podróży, doznania, zapachy, krajobrazy, osiadają we 
mnie na długo i bardzo głęboko, w efekcie czego 
zdarza się potem nie raz, że w ciągu roku, kiedy ja 
pogrążony jestem w codziennych żmudnych 
zawodowych obowiązkach, jakiś obraz czy doznanie 
staje nagle przede mną, niezwykle intensywne i 
namacalne, udzielając mi sobą wsparcia i dostarczając 
wytchnienia. 
Zresztą, by pozostać w zgodzie z ortodoksyjnym 
stoicyzmem i nie siać tu herezji, muszę oczywiście 
dodać, że odcięcie, do którego zachęcają stoicy to 
kompetencja, którą powinniśmy dysponować w każdej 
chwili, a zwłaszcza w sytuacji nadmiaru zawodowych 
wyzwań. Trzeba umieć stanąć z boku, żeby nie dać się 

przytłoczyć i zachować czystość spojrzenia. Mnie bardzo w tej praktyce pomagają głęboko 
utrwalone doświadczenia z wakacyjnych wojaży – przywołując je, udaję się wraz z nimi na 
chwilkę w podróż, odnajduję wytchnienie, spokój, kontakt ze sobą, po czym mogę wrócić 
do wyzwań z właściwą perspektywą. Bo stoik, co też trzeba dodać, zawsze wraca do 
wyzwań, odcina się tylko po to, żeby się lepiej połączyć – odcięcie to rodzaj oczyszczenia 
usprawniającego działanie.  

Liczby i znaki 
W ciągu 7 dni mojej wyprawy rowerowej przejechałem 447 kilometrów, najdłuższa 

trasa wyniosła 97 kilometrów, najwyższa dzienna średnia to 20,3 kilometrów na godzinę. 
Ale na cóż mi właściwie te wszystkie dane? 

Współczesna cywilizacja dostarcza nam bardzo dużo narzędzi do pomiaru 
wszystkiego, co tylko da się jakiś zmierzyć. Można liczyć kroki, kilometry, tętno, wskaźniki 
snu, średnią prędkość trasy i wiele innych rzeczy. Zawsze bardzo lubiłem liczby. Tak jak 
antyczni Pitagorejczycy widziałem w nich ostoję stałości w świecie ciągłych zmian i 
nieostrych granic. Lubiłem liczyć i przeliczać. Mój codzienny poranny przegląd siebie 
posiada istotny wymiar liczbowy. Jednak liczby mogą być pomocne, ale mogą też być 
niebezpieczne, narzucając nam cele i wyzwania, które wcale nam nie służą. Przez wiele lat 
jeździłem kierując się różnymi wyrażanymi liczbowo wyzwaniami – dzienna liczba 
przejechanych kilometrów, liczba tygodniowa, średnia dzienna lub na dane 10 czy 20 
kilometrów. Dociskali pedały i nierzadko ocierały się o granice wytrzymałości, nieco 
narażając własne zdrowie, żeby tylko liczbowe wskaźniki mojej jazdy zgadzały się z jakimiś 
wyrażonymi okrągłymi cyframi wskaźnikami. Dzienną  jazdę poniżej średniej 20 km na 
godzinę uważałem za słabą, podobnie sądziłem o limicie 100 kilometrów dziennie. Skąd mi 
się to brało? Do czego tego potrzebowałem? 
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Podobnie jest w codziennym życiu. Stale stawiamy sobie coraz to nowe wyzwania, 
definiowane określonymi wskaźnikami liczbowymi, wyrażającymi na przykład właściwy 
poziom zarobków, liczbę polubień czy subskrybentów na portalu społecznościowym, 
pożądaną wagę, wymiary ciała i tak dalej. Jak to się jednak ma do tego, co jest naprawdę 
ważne i co naprawdę potrzebujemy? Ja od jakiegoś cześć świadomie jeżdżę i żyję 
koncentrując się raczej na moim wewnętrznym procesie, kontakcie z samym sobą, zaufaniu 
do siebie. Jeżdżę więc tak, jak czuję, że jest dla mnie optymalnie. Mój wskaźnik liczbowy 
nie był w tym roku ustawiony ani na prędkość, ani na średnią, ani nawet na tętno. 
Ustawiłem go jedynie na wskaźnik liczby przejechanych kilometrów, poza tym skupiając 
się wyłącznie na tym, żeby mi się dobrze jechało, żebym podczas jazdy mógł się całkowicie 
skupić na samej jeździe, na obserwacji mijanego krajobrazu. 

Może właśnie dlatego w tym roku zauważyłem znaki drogowe, a ściślej rzecz biorąc 
moją reakcję emocjonalną na poszczególne kategorie znaków. Pomyślisz może, że 
najbardziej lubię znaki symbolizujące jazdę z góry: 
„uwaga stromy zjazd”, ale nie, to nie jest mój 
ulubiony znak. Owszem, lubię co jakiś czas się 
rozpędzić z góry, poczuć ten szalony pęd wiatru we 
włosach, ale żywiej reaguję na inne znaki. Bardzo 
lubię na przykład znaki oznaczające serię zakrętów 
albo znaki ostrzegające przed dzikimi zwierzętami, 
zwłaszcza kiedy ostrzeżenie dotyczy długiego 
odcinka trasy, jednak w tym roku najbardziej 
upodobałem sobie znak ostrzegający przed 
drzewami w skrajni. Jazda tunelem z drzew jest 
niezwykle przyjemna. 

Medytacja 
Wspomniałem wyżej, że jazda to dla mnie 

po części doświadczenie medytacyjne. Przyznam, że 
o ile nie liczę średniego tempa jazdy, ani innych 
wskaźników wydajnościowych, o tyle jednak czasem 
w skupieniu liczę oddechy. Technika ta polega na 
tym, że staram się nie myśleć o niczym poza samą 
jazdą, poza umykającą pod moimi kołami drogą. 
Żeby sobie w tym pomóc skupiam się na miarowych 
oddechach, które w tym celu liczę. 

Często słyszę od ludzi, że niektóre formy 
sporu ich nużą. Zdarzało mi się słyszeć to głównie na 
temat biegania. Ludzie narzekają, że długi bieg jest strasznie nudny, bo tylko się biegnie i 
biegnie. Może podobnych rzeczy niektórzy doświadczają wobec jazdy na rowerze. Tylko 
się  jedzie i jedzie. Ja nigdy się nie nudziłem. Jesteśmy na codzień tak bardzo 
zaabsorbowani światem zewnętrznym, którym podsuwa nam stale niezliczoną ilość 
bodźców, że kiedy jakaś aktywność pozbawiona jest tej zewnętrznej zmysłowej 
różnorodności, różnorodności w postaci liczby skierowanych do nas sygnałów ze świata, 
sygnałów, które wzywają nas do jakiejś reakcji, doświadczamy jakieś monotonni i znużenia. 
Ja jednak uważam, że to okazja, żeby doświadczyć innego bogactwa, mianowicie bogactwa 
bodźców wewnętrznych. Medytacja to jedna z form doświadczania tego bogactwa. Po 
okresach medytacyjnego skupienia moja głowa pełna jest nowych myśli i wrażeń, które 
otwierają przede mną nowe światy. 

Drobne przezwyciężenia i przeciwności 
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Pisałem wcześniej, że stoik szuka wyzwań, żeby móc się ćwiczyć – wakacje 
dostarczają okazji, żeby zrobić to w, powiedzmy, bardziej kontrolowanych warunkach. 
Zachęca do tego już sam Epiktet, kiedy pisze, że nie każdy powinien porywać się na 
największe przeciwności losu, lecz zacząć od rzeczy drobniejszych, w nich się ćwiczyć, na 
nich się próbować, a potem dopiero stopniowo podnosić poprzeczkę. Wyzwania wakacyjne 
dostarczają nam takich drobnych wyrzeczeń. Z nimi także rzecz jasna trzeba ostrożnie. Jak 
bowiem wyczytałem u Harrisa, o młodym Katonie Cyceron mówił: 

„Ten młody człowiek szuka okazji do wypróbowania swoich zasad tak ochoczo, jak 
pijak szuka zwady w karczmie.” (str. 111.) 

Sądzę, że Cyceron przestrzega tu przed osobliwą duchową pychą i arogancją, 
zwłaszcza, kiedy nasze wyczyny odbywają się kosztem innych ludzi. Często wręcz taka 
porywczość w podejmowaniu wyzwań może mieć zgoła niestoickie motywy, co, zdaje się, 
podejrzewała u tegoż Katona jego własna siostra, Serwilia, a przynajmniej tak to 
przedstawia Harris: 

„Mój brat sądzi, że jego zasady są produktem intelektu, podczas gdy w 
rzeczywistości to po prostu dziewczęce emocje, przedstawiane przez fałszywych filozofów 
jako kwestie męskiego honoru.” (Str. 118.) 

Bardzo ciekawe spostrzeżenie, prawda? Jak nie wpaść w taką pułapkę (o ile istotnie 
Katon w nią wpadł)? To temat na osobny dłuższy wywód. Tutaj dodać muszę, że stoicyzm 
często mylony jest z imperatywem niezłomnej i nie liczącej się  z niczym wyczynowości. 
Niedawno temu japońska tenisistka Naomi Osaka wycofała się z French Open, 
uzasadniając to troską o zdrowie psychiczne. W wywiadzie, jakiego w tej sprawie udzieliła 3 
czerwca tego roku narzekała na stoicyzm w sporcie, stwierdzając między innymi: „There's 
that sense of stoicism . . . about enduring difficulty without issue or complaint.” [Jest w 
tym coś stoickiego… w tym znoszeniu trudności bez narzekań czy skarg. Tłum. T. Mazur] 
(Lori Eving, Osaka's withdrawal raises important questions on media and mental health, 
athletes say, The Canadian Press, 3 czerwca 2021.) Osaka uważa, że zawodnicy poddawani 
są tej „stoickiej presji” co się odbija na ich zdrowiu psychicznym. Moja odpowiedź jest 
prosta: stoicyzm to postawa w 100% wewnętrzna. Nie można go narzucić z zewnątrz. Stoik 
to osoba, która wyznacza sobie cele i wyzwania, ale z uważnością na swój organizm i 
kondycję duchową. Ostatecznie liczy się tylko ta kondycja duchowa, a nie na przykład 
sportowy wynik. Jeśli wymóg cierpliwego znoszenia trudności przychodzi z zewnątrz, to nie 
jest stoicyzm tylko instytucjonalna lub kulturowa przemoc. 

Ja podczas mojej wyprawy spotkałem wiele osób, które podchodziły do 
wakacyjnych wyzwań całkowicie nie po stoicku. Jedni narzekali na pogodę, że za gorąco, 
inni na drogę, że miejscami nierówna i szutrem , inni na uciążliwe podjazdy (Mazury 
Garbate), innych widziałem jak się awanturują z konduktorem w pociągu, że za mało 
miejsca na rowery – w żadnym z takich przypadków do głowy mi nie przyszło, żeby 
udzielać stoickich pouczeń. Stoicyzm przychodzi od wewnętrz, a nie od zewnątrz. Trochę co 
najwyżej współczułem, że silne emocje i rozgoryczenie blokują wielu osobom dostęp do 
całej gamy doświadczeń radości życia i bycia tu i teraz. Ale tą ocenę zachowałem dla siebie. 
Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś został stoikiem po tego rodzaju komentarzach osób 
postronnych. 

Wolałem poprzestać na tym, że mnie żadna z tego rodzaju skarg nie zaburzyła 
nastroju i że codziennie zyskiwałem nową okazję do obserwowania swoich reakcji i pracy 
nad nimi. Podam dwa kolejne przykłady. Pewnego dnia jechałem na trasie Bartoszyce-
Węgorzewo. Po drodze okazało się, że jest objazd mostu nie oznaczony jeszcze na żadnych 
mapach online. Nie zmartwiłem się tym rzecz jasna, tylko usiadłem, żeby skalkulować ile 
kilometrów będę musiał nadrobić. Za chwilę podjechała do mnie na rowerach pewna 
zażywna para korpulentnych 55-latków - mieli bagaże i jechali w tym samym kierunku, co 
ja. Otaksowałem ich pobieżnie, z ich wyglądu i wieku wyciągając szereg automatycznych 
wniosków. Za chwilę wyruszyliśmy na trasę objazdu, ja ruszyłem pierwszy zakładając 
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wyższościowo, że i tak będę ich musiał za chwilę wymijać. Okazało się, że to oni niebawem 
wyminęli mnie i pognali przed siebie, zostawiając mnie z tyłu. Mieli imponujące tempo. 
Gdybym im chciał dorównać, zapłaciłbym tęgą zadyszką, czego nie chciałem. Śmiałem się z 
siebie w duchu. Było to dla mnie okazją do zbadania moich automatyzmów. Potem 
spotkałem ich jeszcze dwa razy, na postojach, a w Barcianach poszliśmy nawet razem na 
obiad. W trakcie miłej pogawędki wyznali mi, że regularnie uczestniczą w różnych 
rowerowych wyjazdach zorganizowanych. 

Nie można sądzić ludzi po pozorach. Wkrótce miałem okazję zyskać potwierdzenie 
tej prawy, Zatrzymałem się pod sklepem w Srokowie, żeby się napić. Siedział tam też 
między innymi młody mężczyzna około trzydziestki, pił piwo. Wyglądał na zaniedbanego, 

więc mój pierwszy oceniający odruch 
brzmiał: pijak, menel, usiądź dalej. 
Postanowiłem przełamać stereotyp i 
przysiąść się do niego. Zaczęliśmy 
r o z m a w i a ć . B y ł l o k a l n y m 
mieszkańcem, rozgoryczonym 
brakiem pracy i perspektyw. Co parę 
miesięcy jeździł do pracy w Holandii, 
p o t e m w r a c a ł i s i ę z t e g o 
u t r z y m y w a ł . Ży ł s p o k o j n y m , 
samotnym, ale pełnym dumy życiem. 
Opowiedział mi, że poprzedniej 
nocy, około trzeciej, pojechał na 
rowerze nad pobliskie jezioro, zapalił 
ognisko i wykąpał się. Bardzo mi się 
to podobało. Pożegnałem się z nim i 
pojechałem dalej - też się po drodze 
zatrzymałem nad jeziorkiem i 
przekąpałem w nim. 

Wartości 
Sporo tu pisałem o stoickiej postawie. Sądzę, że stoicyzm da się zdefiniować jako 

niezłomność, oddanie i pełnia w realizacji wybranych w życiu najważniejszych wartości. 
Jeśli jest to postawa własna i głęboko uwewnętrzniona, daje też głęboką satysfakcję. 
Ciekawe tego potwierdzenie znalazłem w innej książce, jaką podczas wyjazdu czytałem. W 
ramach treningu umysłu czytam różne książki po angielsku. Ściągnąłem sobie na tablet 
cykl książek ambitnego amerykańskiego pisarza sf Bena Bovy, był to cykl określany czasem 
mianem „Drogi przez system słoneczny”. Na cykl składa się kilkanaście książek. Podczas 
wyjazdu ukończyłem drugą z nich, zatytułowaną Jowisz, czytałem po angielsku. Akcja 
rozgrywa się na tytułowym Jowiszu. Jedna z bohaterek odmalowywania jest przez całą 
książkę jako osoba niezłomna, ale przy tym wręcz niebezpieczna i niepokojąca dla 
otoczenia, podejrzewana o skłonności do narzucania innym swojej woli. Pod koniec książki, 
kiedy załoga statku kierowanego przez tę bohaterkę konfrontuje się z ryzykiem śmiertelnej 
w skutkach katastrofy i domaga się od niej przerwania misji, wypowiada ona następujące 
przejmujące zdanie: „What good is my life if I can’t pursue the search to which I’ve devoted 
it?” [„Jaką wartość miałoby moje życie, gdybym nie mogła kontynuować misji, której je 
poświęciłam?” Tłum. T. Mazur.] Czytając je powiedziałem do siebie po cichu: „okazuje się 
że to jednak była stoiczka.” 

Czas więc, żebym wyjaśnił o co chodzi z tym żwirowiskiem. Dojeżdżałem właśnie 
do Suwałk, miejsca kończącego moją podróż, kiedy natknąłem się na tablicę informującą o 
pobliskiej żwirowni. Przez cały wyjazd myślałem o wartościach. Po pierwsze dlatego, że 
mam w planach książkę na ten temat, po drugie dlatego, że wieczorami pisałem esej o 
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wartościach dla portalu www.edukacjafilmowa.pl – pisałem o filmie Na rauszu, ale 
głównym tematem eseju były wartości – a po trzecie dlatego, że jako stoik po prostu często 
myślę o wartościach. Kiedy zobaczyłem reklamę żwirowni, wszystko mi się połączyło i 
doszedłem do instynktownego wniosku, że świat wartości przypomina żwirowisko. 
Wartości, możliwych w ludzkim życiu wartości jest bardzo wiele. Z daleka ciężko jest je 
nawet zobaczyć i od siebie odróżnić. Z bliska,  kiedy się pośród nich przebywa, utrudniają 
poruszanie, można w nich ugrzęznąć jak w żwirze. Jednak żwir, używany jest jako materiał 
budowy dróg. Jeśli robić to wprawnie, z 
wartości robimy drogi, którymi zmierzamy 
przez życie. Kluczem jest, żeby nie 
traktować ich jako celu, ani nawet jako 
środka do celu, ale jako budulca, tworzywa, 
z którego kształtujemy to, jacy jesteśmy i 
jak podróżujemy. 

Rower, moja pasja rowerowa, to 
tylko mały okruch, żwirek, ale obrobiony 
moim nastawieniem, determinacją , 
powiązany, niczym spoiwem, z istotnymi 
elementami mojego życia (zobaczenia jak 
jazda na rowerze może się stać pretekstem 
do mówienia o niemal wszystkim, co 
ważne) stała się częścią mojej drogi. 
Dlatego można powiedzieć, żę bycie 
rowerzystą to może być jedna z ważnych 
życiowych ról. 

T o p o w i e d z i a w s z y c h w i l o w o 
przerywam moją relację. Podjąłem decyzję, że w przyszłym roku, prawdopodobnie w lipcu, 
zrobię tę trasę jeszcze raz, z podobnym nastawieniem. Może zaproszę do udziału mojego 
przyjaciela. Wtedy wrócę do tego tekstu i go jeszcze pogłębię oraz zaktualizuję. 

Warszawa, sierpień 2021 
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