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Margarita Misjukowa 

jest z wykształcenia plastykiem teatral
nym oraz malarzem-miniaturzystą. Jako 
scenograf i kostiumolog uczestniczyła 
w przygotowaniu przeszło czterdziestu 
spektakli, wystawianych głównie na sce
nach Rosji, od Władywostoku do Peters
burga, ale także na Ukrainie, w Rumunii 
i w Polsce. Najczęściej współpracowała 
z mężem Linasem M. Zaikauskasem, ale 
ma na koncie m.in. także inscenizację 
Duetu amerykańskiego dramaturga Otho 
Eski na w Teatrze Stary Dom w Nowosybir
sku, przy której asystowała Krzysztofowi 
Zanussiemu. 

Łukasz Matuszyk 
(ur. 1979) ukończył z wyróżnieniem Aka
demię Muzyczną we Wrocławiu w klasie 
akordeonu. Jest laureatem wielu muzycz
nych festiwali i przeglądów, instrumen
talistą, aranżerem i kompozytorem. Sta
le współpracuje z Martyną Jakubowicz. 
Skomponował muzykę do legnickich 
spektakli Nie pieprz, Pietrze (reż. P. Bluszcz, 
2004), Deszcze (reż. A. Wieczur-Bluszcz, 
2005) i Mizantrop (reż. A. Wieczur-Bluszcz, 
2006), a także kabaretu Skumbrie w toma
cie (2006). Aranżował piosenki do recitalu 
Ewy Galusińskiej Trzeba mieć ciało (2007), 
programu Spiewać każdy może (201 O) 
oraz zamykającego li Festiwal Miasto 
koncertu Nasza muzyka (2009). 
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Antoni Czechow 
U 

rodził się 29 stycznia 1860 r. w Tagan
rogu, miasteczku nad Morzem Azow
skim. Jego ojciec, rodzinny tyran 
(„W moim dzieciństwie nie było dzie-

ciństwa", mówił później Czechow), prowadził 
sklepik, malował ikony, grywał na skrzypcach, 
prowadził chór cerkiewny, w którym musieli 
śpiewać jego synowie (wraz z Antonim było ich 
pięciu plus siostra). Antoni pobierał wraz z brać
mi nauki w gimnazjum taganroskim, twierdzy 
wstecznictwa i bezdusznej tresury. Gdy skończył 
16 lat, ojciec zbankrutował i uciekł przed wierzy
cielami do Moskwy. Młody Czechow utrzymywał 
się z nędznego stypendium i korepetycji udziela
nych młodszym kolegom. Ukończywszy szkołę, 
pojechał do Moskwy za rodzicami i wstąpił na 
uniwersytet. Studiując medycynę, jednocześnie 
pod pseudonimem Antosza Czechonte zaczął 
publikować typowe dla epoki satyryczne obraz
ki literackie (m.in. Smierć urzędnika, Kameleon) 
- honoraria za nie pomagały rodzinie związać 
koniec z końcem . Odtąd do końca życia łączył 
działalność lekarza z zajęciem pisarskim. Jego 
utwory spotykały się z coraz większym uzna
niem. W 1887 r. ukończył Iwanowa, początkowo 
wystawionego jako komedia, a po przeróbkach 
z 1888 jako dramat. Sukces tej sztuki, spływają

ce zewsząd pochwały i zachęty do porzucenia 
humoresek na rzecz „poważnej" literatury zmie
niły charakter twórczości Czechowa. Zaczął pisać 
dzieła ambitniejsze, dłuższe, o większym cięża
rze gatunkowym - powstał Step (1888), Niecieka
wa historia (1889), a wreszcie Sala nr 6 (1892). To 
ostatnie opowiadanie było jednym z plonów po
dróży na Sachalin, dokąd pisarz wyprawił się, by 
zebrać materiały o życiu katorżników. Zdobytą 
wiedzę Czechow ujął także w reportażu Sachalin 
(1893). Dzieło wstrząsnęło ówczesną Rosją, zmu
szając władze do najkonieczniejszych reform. 

Od 1892 roku Czechow mieszkał w podmo
skiewskim Mielichowie. Pisał tam, ale i leczył 
miejscowych chłopów, był kuratorem szkoły 
wiejskiej, budował też szkoły za własne pienią
dze. W tym czasie powstały dwa z czterech jego 
wielkich dramatów: Mewa (1896) i Wujaszek Wa
nia (1897), oraz szereg jednoaktówek. Mimo że 
był niechętny jakiejkolwiek terapii, coraz gorsze 
samopoczucie zmusiło go wreszcie do przepro
wadzki w miejsce o łagodniejszym klimacie. 
U schyłku lata 1899 roku przeniósł się do domku 
pod Jałtą. Wbrew zaleceniom doktorów, cierpiąc 
męki straszliwej nudy, raz za razem wyrywał się 
do Moskwy. Podczas tych wypadów poznał wy
bitną aktorkę Olgę Knipper - romans zakończył 
się ślubem w 1901 r. Literacki owoc lat jałtań
skich to m.in. dwie najwybitniejsze sztuki: Trzy 
siostry (1900) i Wiśniowy sad (1903), pisane mimo 
wciąż postępującej choroby i coraz większego 
wyniszczenia organizmu. 

Po moskiewskiej premierze Wiśniowego sadu 
w styczniu 1904 r. stan zdrowia Czechowa uległ 
drastycznemu pogorszeniu. Małżonkowie po
stanowili udać się na leczenie do Schwarzwal
du, choć lekarze nie dawali żadnych nadziei. 15 
lipca 1904 roku Czechow zmarł w niemieckim 
Badenweiler. Ciało pisarza przetransportowano 
do Moskwy i pochowano na Cmentarzu Nowo
dziewiczym. 

Antoni Czechow pozostawił po sobie około 500 
nowel i opowiadań, liczne felietony, kilkanaście 
sztuk teatralnych, tysiące listów, z których oca
lała jedynie część. Jak miał powiedzieć Iwanowi 
Buninowi, ludzie będą go czytać jakieś siedem 
lat po śmierci.„No, może siedem i pół" ... 
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Antoni Czechow 
Z listu do Aleksieja Suworina, 
30 grudnia 1888 r. 

R
eżyser uważa Iwanowa za niepotrzebnego człowieka w Turgieniewowskim stylu; 

Sawina zapytuje: dlaczego Iwanow jest oszustem? Pan pisze:„lwanowowi po
winno się coś dodać, co tłumaczyłoby, dlaczego dwie kobiety rzucają mu się 
w ramiona i dlaczego on jest oszustem, a doktor - wielkim człowiekiem". Jeże-

liście wszyscy troje tak mnie zrozumieli, to znaczy, że mój Iwanow psu na budę się nie 
zda. Widocznie cierpię na pomieszanie zmysłów i napisałem zupełnie co innego, niżbym 
chciał. Jeżeli Iwanow wychodzi na oszusta czy zbędnego człowieka, a doktor na wielkie
go, jeżeli widz nie pojmuje, za co Sara i Sasza kochają Iwanowa, to widocznie moja sztuka 
jest chybiona i o jej wystawieniu nie może być mowy. 

Ja osobiście tak rozumiem swoich bohaterów. Iwanow to szlachcic z wyższym wykształ
ceniem, podobny do wielu innych; z natury jest pobudliwy, porywczy, skłonny do entu
zjazmu, uczciwy i szczery, jak większość kulturalnej szlachty. Mieszkał w swoim dworze 
i pracował w ziemstwie. O tym, co robił i jak postępował, czym się interesował i pasjono
wał, dowiadujemy się z jego własnych słów zwróconych do doktora (akt I, scena 5): „Niech 
pan nie bierze za żonę ani Żydówki, ani psychopatki, ani sawantki. .. Niech pan nie zmaga 
się sam z tysiącami, niech pan nie walczy z wiatrakami i nie wali łbem o ścianę ... Uchowaj 
Boże, żadnej racjonalnej gospodarki, żadnych nadzwyczajnych szkół, żadnych entuzja

stycznych przemówień .. :'Taka właśnie jest przeszłość Iwanowa. Anna, która widziała jego 
racjonalne gospodarstwo i inne fantazje, mówi o nim doktorowi: „To wybitny człowiek, 
doktorze, i żałuję, że nie znał go pan dwa, trzy lata temu. Teraz jest przygnębiony, milczy, 

nic nie robi, ale dawniej ... cóż to było za cudo!" (akt I, scena 7). Iwanow ma piękną prze
szłość, jak przeważająca część rosyjskiej inteligencji. Bo w Rosji nie ma albo prawie nie 
ma takiego szlachcica czy człowieka z wyższym wykształceniem, który by się nie chlu
bił swoją przeszłością. Teraźniejszość jest zawsze gorsza. Dlaczego? Dlatego że rosyjska 
pobudliwość ma pewną specyficzną cechę: szybko doprowadza do znużenia. Człowiek, 
ledwo pożegnawszy ławę szkolną, już chwyta w zapale ciężar ponad siły, zabiera się i do 
szkół, i do chłopów, i do racjonalnego gospodarstwa, i do „Wieści z Europy'; wygłasza 
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przemówienia, pisze do ministra, walczy ze złem, przyklaskuje dobru, kocha się nie po 
prostu i nie w byle kim, tylko właśnie w sawantkach, w psychopatkach lub Żydówkach 
czy nawet w prostytutkach, które ratuje, itd. itd. Ale niech no przekroczy trzydziestkę, 
już zaczyna odczuwać znużenie i pustkę. [ ... ]z miną wielkiego znawcy Iwanow doradza: 
„Niech pan nie bierze za żonę ani Żydówki, ani psychopatki, ani sawantki, niech pan 
znajdzie istotę przeciętną, szarą, niezbyt interesującą, niezbyt błyskotliwą„. W ogóle całe 
swoje życie niech pan ułoży według szablonu. Im bardziej szare i monotonne tło, tym 
lepiej, A moje życie - jakież ono było męczące! ... ach, jakie męczące!" 

Czując się fizycznie wyczerpany i znudzony nie rozumie, co się z nim dzieje i co się stało. 
Mówi do doktora z przerażeniem (akt I, scena 3);„Pan mówi oto, że ona niedługo umrze, 
a we mnie nie ma ani miłości, ani litości, ani współczucia, tylko jakaś pustka, znużenie ... 
Dla słuchającego z boku to musi brzmieć okropnie, ale ja doprawdy nie rozumiem, co się 
dzieje w mojej duszy ... " Ludzie niesumienni i ograniczeni w podobnym wypadku najczę
ściej zwalają winę na środowisko albo zapisują się w poczet pechowców czy hamletów 
i mają święty spokój. Ale Iwanow, człowiek szczery, przyznaje się otwarcie doktorowi i pu- ~ 

bliczności, że sam siebie nie rozumie [ ... ] Zmiana, która w nim zaszła, jest zniewagą dla 
jego poczucia przyzwoitości. Iwanow szuka przyczyn na zewnątrz i nic nie znajduje; szuka 
ich w sobie i znajduje tylko nieokreślone wrażenie, że w czymś zawinił. [ ... ] Cały czas 
Iwanow mówi o swojej winie, poczucie winy rośnie w nim z każdym nowym ciosem. [ ... ] 

Do znużenia, pustki i poczucia winy dodajmy jeszcze jednego wroga. To samotność. Gdy
by Iwanow był urzędnikiem, aktorem, popem, profesorem uniwersytetu, wtedy łatwiej 
pogodziłby się z losem. Ale przecież mieszka we dworze, gdzieś w powiecie. Ludzie - to 
albo pijacy, albo karciarze, albo tacy jak doktor ... Mało ich obchodzą jego uczucia i zmia
ny, które w nim zaszły. Jest samotny. Długie zimy, długie wieczory, pusty ogród, puste 
pokoje, zrzędzący hrabia, chora żona„. Nie ma dokąd wyjechać. I dlatego bezustannie 
dręczy go myśl: co zrobić ze sobą? 
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Teraz wróg numer pięć. Iwanow jest znużony, nie rozumie siebie, ale co życiu do tego? 
Życie wysuwa swoje słuszne żądania i on - czy chce, czy nie chce - musi rozwiązać szereg 

problemów. Chora żona - problem, kupa długów - problem, Sasza rzuca mu się na szyję 
- problem. [ ... ]Tacy ludzie jak Iwanow nie rozwiązują problemów, lecz walą się pod ich 
ciężarem. Zdezorientowani bezradnie rozkładają ręce, denerwują się, narzekają, robią 
głupstwa i w końcu, folgując swoim i tak już rozklekotanym nerwom, tracą grunt pod 

nogami i zaciągają się w szeregi „załamanych" i „niezrozumianych''. 

Rozczarowanie, apatia, nerwowe oklapnięcie i znużenie są nieuniknionym wynikiem nad
miernej pobudliwości, a właśnie pobudliwość jest najbardziej charakterystyczną cechą 
naszej młodzieży. [ ... ] 

Sasza wyznaje swoją miłość. Iwanow woła z zachwytem:„Nowe życie!'; ale nazajutrz tyle 
wierzy w to życie, co w duchy (monolog w Ili akcie); żona powiedziała mu przykre słowa, 
on wybucha i podniecony okrutnie ją znieważa [ ... ] 

Żeby już Pana nie męczyć, przejdę do doktora Lwowa. To człowiek przyzwoity, szczery, 

gorący, ale zbyt prostolinijny i ciasny. O takich jak on mądrzy ludzie mówią;„Owszem, 
głupi, ale ma uczciwą naturę". Wszystko, co zatrąca o szersze poglądy, o bezpośrednie 
uczucie, doktorowi jest obce. To uosobienie szablonu, wcielona tendencja. Szufladkuje 

każde zjawisko, każdego człowieka, wszystkie jego opinie są powzięte z góry. [ ... ]Jemu 

nie wystarczy, że wszyscy ludzie grzeszą. Musi mieć świętych i oszustów. 

Lwow przyjechał do powiatu już nastawiony z góry. Każdego zamożnego chłopa od razu 
miał za kułaka, a Iwanowa, którego nie rozumie - od razu za oszusta. Człowiek ma chorą 
żonę i jeździ do bogatej sąsiadki - no czyż to nie oszust? Widocznie zabija żonę, żeby 
poślubić bogaczkę ... 
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Lwow jest uczciwy, prostolinijny, wali prosto z mostu, nie szczędząc nikogo. On, gdy trze
ba, rzuci bombę w karetę, rąbnie w pysk inspektora, zwymyśla od łotrów. Nie powstrzyma 
go nic. Nie zna wyrzutów sumienia - skoro jest„szermierzem uczciwej pracy'; musi gromić 
„ciemne siły''. 

Tacy ludzie są pożyteczni i przeważnie sympatyczni. Przedstawiać ich w karykaturze, 
choćby nawet dla dobra sceny, to nieuczciwe i zbędne. Co prawda, karykatura jest ostrzej
sza i dlatego bardziej zrozumiała, ale lepiej nie dorysować niż osmarować ... 

Teraz przejdźmy do kobiet. Za co one kochają? Sara kocha Iwanowa za to, że ma dobre 
serce, że jest płomienny, błyskotliwy, że mówi z podobnym zapałem jak Lwow (akt I, scena 
7). Kocha go, dopóki jest podniecony i porywający, ale gdy w jej oczach zaczyna blak
nąć, tracić swoje oblicze, ona go już nie rozumie i w finale trzeciego aktu wypowiada się 
szczerze i brutalnie. 

Sasza to pannica nowszej formacji. Wykształcona, rozumna, uczciwa itd. Między ślepymi 
i jednooki jest królem - toteż Sasza wyróżnia spośród innych trzydziestopięcioletniego 
Iwanowa. Jest lepszy od wszystkich. Znała go już za swoich dziecinnych lat, widziała z bli
ska jego aktywną działalność wtedy, gdy jeszcze nie był znużony. To przyjaciel jej ojca. 

To samica, którą samiec podbija nie jaskrawym upierzeniem, urodą, odwagą, ale skarga
mi, lamentem, niepowodzeniami. To kobieta, która kocha mężczyzn w okresie ich upadku. 
Ledwo Iwanow upadł na duchu, a pannica już jest przy nim. Na to tylko czekała. Przecież 
ma przed sobą takie wdzięczne, takie wzniosłe zadanie! Wskrzesi upadłego, podeprze 
go, da mu szczęście ... Kocha nie tyle Iwanowa, co właśnie to zadanie.[ ... ] Nie wie, że dla 

Iwanowa miłość to tylko niepotrzebna komplikacja, jeszcze jeden cios w plecy. Więc co? 
Sasza przez rok morduje się z Iwanowem, a on ani myśli zmartwychwstać, przeciwnie, 
stacza się coraz niżej. 
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Bolą mnie palce, więc kończę„. Jeżeli tego wszystkiego w sztuce nie ma, to o jej wystawie
niu nie może być mowy. Widocznie napisałem nie to, co bym chciał. Wycofajmy sztukę. 
Nie zamierzam głosić herezji ze sceny. Jeżeli publiczność opuści teatr z przeświadcze
niem, że Iwanow jest oszustem, a doktor Lwow wielkim człowiekiem, będę musiał przejść 
w stan spoczynku i cisnąć swoje pióro do diabła. Poprawki i uzupełnienia nic nie dadzą. 
Żadne poprawki nie strącą wielkiego człowieka z piedestału i żadne uzupełnienia nie 
przerobią szubrawca na zwykłego grzesznego człowieka. Saszę można pokazać w finale, 
ale Iwanowa i Lwowa już nie mogę zmienić. Nie potrafię. Nawet jeżeli coś zmienię, to 
wiem, że zepsuję wszystko do reszty. Niech Pan zaufa mojemu wyczuciu: to wyczucie 

autora.[ ... ] 

Nie umiałem napisać sztuki. Oczywiście, że szkoda. Iwanowa i Lwowa widzę w wyobraźni 
jako żywych ludzi. Powiem Panu szczerze, tak jak jest: ci ludzie zrodzili się w mojej głowie 
nie z morskiej piany, nie z tendencyjnych idei, nie z mądrzenia się, nie przypadkowo. 
Są wynikiem obserwacji i znajomości życia. Tkwią mi przed oczami, toteż wiem, że nie 
skłamałem ani trochę i nie przegiąłem pałki ani o cal. A jeżeli w czytaniu są papierowi 
i niewyraźni, to nie oni zawinili, tylko moja własna nieudolność. Widocznie jeszcze nie 

dojrzałem do pisania sztuk. 

Przełożyły: Irena Bajkowska, Natalia Gałczyńska 
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Josif Brodski 
Pochwala nudy 
(fragmenty) 

Istotną częścią tego, co Państwa czeka 
w przyszłości, zawładnie nuda. Chciałbym 
powiedzieć Państwu dzisiaj, przy tej pod
niosłej okazji, słowo na ten temat, gdyż 
moim zdaniem żadna szkoła wyższa sztuk 
wyzwolonych nie przygotowuje młodych 
ludzi na tę możliwość; Dartmouth nie jest 
tu wyjątkiem. Ani nauki ścisłe, ani humani
styczne nie oferują seminariów poświęco
nych nudzie. W najlepszym wypadku mogą 
dać o niej pewne wyobrażenie, narażając 
na nią swych słuchaczy. Ale czymże jest 
przypadkowy kontakt wobec nieuleczalnej 
choroby? Najbardziej monotonne buczenie 
dobiegające zza katedry albo rozdzierają
cy oko podręcznik napisany napuszoną 
angielszczyzną to doprawdy fraszka w po
równaniu z ową Saharą psychiczną, która 
zaczyna się w sypialni, a kresu jej nie kła
dzie żaden widnokrąg. 

Nuda, znana pod różnymi pseudonima
mi - uprzykrzenie, zniechęcenie, znużenie, 
chandra, melancholia, marazm, apatia, 
obojętność, otępienie, letarg, ospałość, stu
por itd. - to zjawisko złożone, będące nade 
wszystko wynikiem powtórzenia. Zdawało
by się więc, że najlepszym lekarstwem po
winna być ustawiczna pomysłowość i ory
ginalność. Taką nadzieję mogą żywić tylko 
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ludzie młodzi i wkraczający w życie, tacy 
jak Państwo. Niestety, życie nie dostarcza 
takich możliwości, gdyż najważniejszym 
czynnikiem życia jest właśnie powtórze
nie. [ ... ]Tym właśnie ono - życie - różni się 

od sztuki, której najgorszym wrogiem, jak 
Państwu zapewne wiadomo, jest banał. Nic 
więc dziwnego, że sztuka również nie uczy 
nas, jak sobie radzić z nudą. [ ... ] 

Jako potencjalni możni padną Państwo 
ofiarą nudy swojej pracy, przyjaciół, mał
żonków, kochanków, widoku z okna, mebli 
lub tapet w pokoju, własnych myśli, siebie 
samych. Będą się Państwo zatem stara
li wymyślić drogi ucieczki. Pominąwszy 
wspomniane już ucieszne zabawki, można 
zmieniać pracę, miejsce zamieszkania, to
warzystwo, kraj, klimat; można próbować 
promiskuityzmu, alkoholu, podróży, kur
sów gotowania, narkotyków, psychoana
lizy. Można wręcz połączyć wszystko ra
zem i przez chwilę może to zdać egzamin. 
Oczywiście do dnia, w którym obudzą się 
Państwo w swoim pokoju, w otoczeniu no
wej rodziny, nowych tapet, w innym kraju 
i klimacie, ze stosem rachunków z biura po
dróży i od swojego terapeuty, a mimo to 
z tym samym niesmakiem wobec światła 
dziennego wlewającego się przez okno. 



A przy wzuwaniu półbutów odkryją Pań
stwo, że brak im cholew, za które można by 
się wyciągnąć z bagna tego, co już znane. 
Zależnie od wieku lub temperamentu albo 
wpadną Państwo w panikę, albo przyjmą 
z rezygnacją poczucie, że już to znają, albo 
wreszcie po raz kolejny rzucą się w koło
wrót zmian. Nerwica i depresja wejdą na 
stałe do Państwa słownika; proszki - do 
domowej apteczki. 

Zasadniczo nie ma w tym nic złego, że 
ktoś obraca sobie życie w wieczną pogoń 
za innymi możliwościami, przeskakuje od 
jednej pracy do drugiej, wciąż zmienia mał
żonków, otoczenie itd., pod warunkiem, 
że stać go na alimenty i graciarnię wspo
mnień. Taki los nieraz przecież wysławiano 
na ekranie i w poezji romantycznej. Sęk 
jednak w tym, że w krótkim czasie taka po
goń staje się zajęciem na pełen etat, a po
trzeba alternatyw zaczyna przypominać 
dzienną dawkę narkomana. 

Jest wszakże jeszcze jedno wyjście. 
Być może z Państwa punktu widzenia nie 
lepsze, a przy tym niekoniecznie pewne, 
lecz za to proste i niedrogie. [ ... ] Gdy nas 
zdybie nuda, trzeba jej się poddać. Niech 
nas powali, pogrąży; sięgnijmy dna. Ta za
sada dotyczy wszystkiego, co nieprzyjem
ne - im prędzej człowiek sięgnie dna, tym 
prędzej wypłynie na powierzchnię. Chodzi 
o to, parafrazując innego wielkiego poetę 
języka angielskiego, żeby spoglądać szero
ko otwartymi oczyma wprost w Najgorsze. 
Nuda zasługuje na takie oględziny, albo
wiem reprezentuje czysty, nierozrzedzony 
czas w całej jego powtarzalnej, jałowej, mo
notonnej okazałości. 

Nuda jest, by tak rzec, oknem na czas, 
na te jego cechy, które zwykle lekceważy
my, najczęściej za cenę utraty równowagi 
psychicznej. Krótko mówiąc, jest oknem na 
nieskończoność czasu, to znaczy, na naszą 
w nim znikomość. Z niej chyba rodzi się 
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strach przed samotnymi, nużącymi wie
czorami, fascynacja, z jaką niekiedy obser
wujemy pyłek kurzu wirujący w promieniu 
słońca, gdy gdzieś tam cyka zegar, dzień 
jest upalny, a nasza siła woli równa się zeru. 

Kiedy to okno się otworzy, proszę nie 
próbować go zamykać; przeciwnie, trze
ba otworzyć je na oścież. Albowiem nuda 
przemawia językiem czasu i może przy
nieść najcenniejszą lekcję w życiu [„.] -
lekcję naszej dogłębnej znikomości. Cenną 
zarówno dla Państwa, jak i dla tych, o któ
rych Państwo się otrą. "Jesteś skończony 
- powiada człowiekowi czas głosem nudy 
- cokolwiek więc zrobisz, zrobisz to, z mo-
jego punktu widzenia na próżno:' Może to, 
oczywiście, nie być muzyka dla Państwa 
uszu; ale poczucie daremności, ograniczo
nego znaczenia nawet najlepszych, najgor
liwszych poczynań jest lepsze od złudzenia 
na temat ich skutków i towarzyszącego im 
poczucia własnej wielkości. 

Albowiem nuda to inwazja czasu w sys
tem Państwa wartości. Osadza życie we 
właściwej perspektywie, co owocuje pre
cyzją i pokorą. Warto przy tym zauważyć, 
że precyzja rodzi pokorę. Im lepiej poznają 
Państwo własny format, tym więcej nabędą 
pokory i zrozumienia dla swoich bliźnich, 
dla tego pyłku wirującego w słońcu albo 
znieruchomiałego już na stole. [„ .] Jesteś 
znikomy, ponieważ jesteś skończony. Im 
bardziej jednak coś jest skończone, tym 
bardziej jest przepełnione życiem, uczu
ciami, radością, obawami, zrozumieniem. 
Albowiem nieskończoność nie tryska zbyt
nio życiem ani emocjami. Przynajmniej tyle 
podpowiada nam nasza nuda. Gdyż nuda 
jest nudą nieskończoności. [ ... ] 
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