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 Kult wizerunków jest jednym z elementów współczesnego kultu hinduistycznego 

w Indiach. W kontekście hinduizmu i różnych form tantryzmu hinduistycznego zakłada 

się, że dziedzina najwyższej rzeczywistości, pierwotnie amorficzna, przejawia się poprzez 

wielorakość form, między innymi, przez wizerunek. Jednym z bardziej interesujących za-

gadnień związanych z kultem wizerunków w Indiach jest próba wywiedzenia możliwo-

ści takiego kultu z samej ideologii wedyjskiej. Zadanie nie jest łatwe, biorąc pod uwagę 

fakt, że klasyczne formy kultu wedyjskiego, tak jak opisano je w specjalistycznej literaturze 

kalpa, obywały się bez obecności wizerunku materialnego. Punktem odniesienia wedyj-

skich rytuałów była symbolika świętego ognia, substancji ofiarniczych i mocy magicznej 

(brāhmaṇa) wytwarzanej za pomocą operacji rytualnych, z użyciem świętych formuł, in-

kantacji i hieratycznych gestów. Pierwsi badacze religii wedyjskiej podkreślali jej rytualne 

wyrafinowanie, a późniejszy rozwój kultu wizerunków uważali za symptomatyczny dla 

jej degeneracji. Max Müller najmocniej wyraził tę opinię, twierdząc, że „kult ikoniczny 

w Indiach jest wtórną formacją, późniejszą degeneracją bardziej archaicznej formy kultu 

idealnych bóstw”1. Inny badacz indyjskich religii, Günther-Dietrich Sontheimer, uważał 

kult wizerunków za charakterystyczny dla „ludowej” (w pewnym subtelnym znaczeniu 

– niższej) formy religii2. Niechętny stosunek różnych badaczy religii w Indiach do świętego 

obrazu w pewnym sensie odzwierciedlał historyczny proces ideologicznego sporu indyj-

skich ikonoklastów z ikonofilami. Śladami tego sporu jest częsty puraniczny slogan zrów-

nujący pojawianie się i zaakceptowanie ikony religijnej z jakimś procesem degeneracji 

zdolności człowieka do komunikacji z bóstwem, niezapośredniczonej przez formy. Gilles 

Tarabout twierdzi, że niechętni ikonie religijnej pionierzy badań nad religiami indyjski-

mi, motywowani byli również względami ideologicznymi. Wczesna literatura na temat 

ikonologii indyjskiej często zawierała oskarżenia, zwłaszcza średniowiecznych indyjskich 

                                                           
 1 Cyt. za: G. Rao, Hindu Iconography, vol. 1, Delhi 1971 (reprint 1914), s. 4. 

 2 G.-D. Sontheimer, Hinduism: The Five Components and Their Interaction, w: Hinduism Reconsidered, G.-D. Son-

theimer, H. Kulke (red.), Delh 1989, s. 204. 
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form religii, o idolatrię. Ikonę indyjską określano, jako „monstrualną”. „Kolonizujące spoj-

rzenie” na Indie nie ominęło również dziedziny rytuału i sztuki sakralnej3. 

 Spośród badaczy uważających rozwój kultu ikonicznego jako pewien historycznie, 

a nie ideologicznie, uwarunkowany proces, należałoby wspomnieć Gopinatha Rao. We-

dług tego historyka sztuki, uzasadnienia rozwoju kultu ikonicznego można szukać w sa-

mej działalności wieszczów wedyjskich (ṛṣī). Zgodnie z tradycyjnymi opisami zawartymi 

w wedach, wieszczowie widzieli w swych wizjach atrybuty bogów. Jak pisze Rao: „Rzeczą 

oczywistą jest to, że myśl owych mędrców manifestowała się i konkretyzowała w różnora-

ki sposób, jako mowa, przedstawienia w obrazach i rzeźbie, jako znaki i symbole. Wszyst-

kie te środki były wykorzystywane w historii ludzkości w celu sprowadzenia sfery bosko-

ści do poziomu przeciętnego człowieka i do jego stopniowego uwznioślania do ostatecz-

nych wyżyn prawdziwego przeżycia świętości. To właśnie robili wieszczowie indyjscy”4. 

 Powtórzę raz jeszcze, że rytuały wedyjskie były sprawowane bez odwoływania się 

do medium idola, a więc inaczej niż rzecz ma się w kulcie hinduistycznym5. Idąc za my-

ślą G. Rao, możemy zadać pytanie o to, czy w samej literaturze wedyjskiej znalazłby się 

sposób umotywowania kultu ikonicznego. Wedyjska literatura liturgiczna jest niezwykle 

bogata. O szczegółach procedur rytualnych i wedyjskiej teorii symbolu dowiadujemy się 

przede wszystkim z brahmanów (1000-600 p.n.e) oraz nieco późniejszych tekstów, śrau-

tasutr (śrauta sūtra) i grihjasutr (gṛhya sūtra; 700-200 p.n.e.). To właśnie tam znajdujemy 

uzasadnienie przekonania, że rytuał odzwierciedla rzeczywistość sakralną. Idea istnie-

nia związków pomiędzy różnymi klasami bytów oraz spekulacja nad istnieniem bytów 

prototypowych i ich związków z bytami odzwierciedlającymi prototyp leżała u podsta-

wy konstrukcji logiki rytuału wedyjskiego. Początki rozważań nad pojęciem prototypu 

znajdujemy już w Rygwedzie. Wieszczów wedyjskich zaprzątało pytanie o charakter 

związków pomiędzy prototypową, sakralną rzeczywistością, a innymi obszarami bytu 

zdolnymi ją odzwierciedlić. Autor jednego z hymnów kosmogonicznych Rygwedy, za-

pytywał: „co było prototypem (pramā), co jego odwzorowaniem (pratimā) i jaki był zwią-

zek (nidāna) między nimi?” (RV.130.03a)6. W jednym z najbardziej znanych hymnów na 

temat stworzenia, Nasadiji (nāsadīya sūkta) wieszcz zadaje podobne pytanie, wprowadza-

                                                           
 3 Zob. G. Tarabout, Theology as History: Divine Images, Imagination, and Rituals in India, w: Images in Asian Reli-

gions: Texts and Contexts, Ph. Granoff, K. Shinohara (red.), Vancouver – Toronto 2004, s. 59. 

 4 G. Rao, Hindu Iconography, cyt. wyd., s. 27. 

 5 Arthur Macdonnel zdecydowanie odrzuca możliwość istnienia kultu wizerunków we wczesno-wedyjskim 

okresie, zob. A. Macdonnel, Vedic mythology, Strassburg 1897. Jitendra Nath Banerjea przyjmuje opinię Macdon-

nela i przedstawia własną polemikę z poglądami Friedricha Bollensena, S. V. Venkateraśvary oraz Brindavana 

Ch. Bhattacharyyi, opierających swoje przekonania na temat wczesnego istnienia kultu wizerunków na podsta-

wie odczytania kilku niejednoznacznych opisów odnoszących się do wyglądu bóstw w literaturze wedyjskiej. 

Zob. J. N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, New Delhi 1974, s. 36-70. 

 6 RV (ṛg veda) 10.130.3a /kāsīt pramā pratimā kiṁ nidānam ājyaṁ kim āsīt paridhi¡ ka āsīt/ „Co było prototy-

pem, co jego odwzorowaniem i jaki był związek między nimi, co było masłem, a co drewnianą okrywą?”. Rig veda 

mantra samhita. Complete text in Devanagari, Introductory essay in English, Commentary on selected verses, R. L. Kashyap, 

S. Sadagopan (red.), 2nd edition, Bangalore 2005, s. 466.  
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jąc podział na górę i dół: „co było wtedy u dołu, co u góry?” (RV 10.129.05a)7. W innym 

wersecie tego hymnu znajdujemy interesujące pojęcie więzi lub połączenia (bandhu), któ-

rego istnienie odkryli poeci szukający mądrości w swych sercach (RV 10.129.04c). 

 Również w brahmanach spekuluje się na temat istnienia związku bądź więzi, która 

łączy różne elementy klas istniejących rzeczy i żywych istot tego świata, ale też dyskret-

nych elementów sakralnej rzeczywistości: bogów, ich atrybuty, ich szczególne moce. Brian 

Smith ukuł termin „hierarchiczne podobieństwo” na oddanie intuicji charakteru owego 

połączenia pomiędzy wszystkim, co istnieje, tak w wymiarze wertykalnym, jak i horyzon-

talnym. Smith podkreśla, że mówiąc o więzi między rzeczami i klasami rzeczy, trzeba 

używać kategorii podobieństwa, a nie identyczności, co było częstym błędem pierwszych 

indologów interpretujących koncepcję bandhu w brahmanach8. 

 Koncepcja więzi wraz z koncepcją prototypu pozwala na zrozumienie struktury i hie-

rarchii świata wedyjskiego oraz wiary w sprawczość rytuału. Zgodnie z powyższym, np. 

bramin, przedstawiciel warstwy kapłańskiej połączony jest ze swoim boskim prototypem, 

bogiem, i sam jako prototyp jest połączony z pozostałymi ludźmi i innymi rzeczami te-

go świata. To w wymiarze wertykalnym. W wymiarze horyzontalnym możemy mówić 

o więzi, jaka tę postać łączy z różnorakimi usytuowanymi względem siebie przedstawicie-

lami innych klas. Tak więc, jak dowiadujemy się z literatury wedyjskiej, bramin jest wio-

sną między porami roku, kozłem pomiędzy zwierzętami, bogiem Agnim między innymi 

bogami itd.9 Istnienie więzi i hierarchiczności nie byłoby możliwe bez koncepcji prototypu. 

Jak dowodzi Smith, w tekstach rytualnych wyraża się ideę, według której każdy odpo-

wiednik prototypu (pratimā) partycypuje, w różnym stopniu, w esencji prototypu (pramā). 

Idąc za myślą Smitha, można dowodzić, że nie tylko zewnętrzne gesty wedyjskich rytu-

alistów, ale też ich praktyki wizualizacyjne byłyby zabiegami na substancji będącej od-

powiednikiem prototypowej rzeczywistości sakralnej. Te praktyki rozpoczynają się już 

w momencie ważnego rytu przywoływania bóstw w obszar rytuału (āvāhana), kiedy za-

czyna się wewnętrzne budowanie ich obrazu (dhjāna), a następnie komunikowanie się 

oficjanta z obrazowymi odpowiednikami boskiego prototypu. Ostatnim gestem wizuali-

zacyjnym jest symboliczne rozpuszczenie (visarjana) wewnętrznego obrazu bóstwa i „ode-

słanie” jego, nieujętej obrazem, ale odczuwanej mocy, do przynależnej mu sakralnej dzie-

dziny. Koncepcja prototypu możliwego do odtworzenia w jego odpowiedniku, z zacho-

waniem partycypacji w prototypowej substancji, jest też kamieniem węgielnym praktyk 

wizualizacyjnych w rozlicznych średniowiecznych kultach tantrycznych.  

 Spoiwem rytuału wedyjskiego była mantra, formuła słowna skrywająca boską esen-

cję. Mantry, skondensowane komunikatory więzi, zostały dosłownie „zobaczone” przez 

wieszczy wedyjskich, którzy w wysiłku wizualizacyjnym „materializowali” niepojętą na-

turę mocy sakralnych, wyłaniając, wyróżniając cechy czy atrybuty (lakṣaṇa) tych mocy- 

                                                           
 7 RV 10.130.3a /tiraścīno vitato raśmir eṣām adha¡ svid āsī3d upari svid īsī3t/ „Rozciagnęli wszerz promień 

(nić). Co było u dołu, co w górze?”. Tamże.  

 8 B. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, Delhi 1998, s. 47. 

 9 Tamże, s. 52. 
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-substancji. Tak wyłonione atrybuty stały się podstawą do tworzenia prototypowych ob-

razów bóstw. Mantra była potężnym narzędziem odzwierciedlenia boskich atrybutów 

i aktów, a jej rytualne użycie podlegało zabiegom kodyfikacyjnym. W wielu wedyjskich 

tekstach rytualnych pojawia się termin viniyoga, odnoszący się do aplikacji mantr w kon-

tekście rytualnym. W różnych szkołach wedyjskich używano własnych mantr aplikowa-

nych w kontekście własnych specyficznych rytuałów. Jak zauważa Laurie Patton, intere-

sujące zmiany dokonały się również na przestrzeni wieków w samej strategii interpreta-

cyjnej, odnoszącej się do sposobów aplikacji mantr. Patton analizuje to zjawisko, śledząc 

sposoby aplikacji mantr na przykładzie tekstów zaliczanych do śrautasutr i gryhjasutr oraz 

analizowanego przez nią późnego tekstu, Rygwidhany (ṛgvidhāna). W śrautasutrach man-

tra jest potężnym środkiem opisu aktu ofiarniczego, w grihjasutrach staje się środkiem 

opisu sytuacji krytycznych w nowym trybie życia (w rytach przejścia, w rytuałach domo-

wych), w widhanach staje się narzędziem transformacji sytuacji potencjalnie zagrażają-

cych (kwestia wrogów, chorób itd.)10. W opisanym powyżej procesie następuje zjawisko 

nazywane przez Patton „rytualną dysocjacją”. Mantra, jako narzędzie rytualne, zatraca 

swoją pierwotną intencję. W rękach wąsko wyspecjalizowanych kapłanów-braminów sta-

je się formułą quasi-magiczną, używaną dla celów doraźnych, często bez kontekstu rytu-

alnego. Jak zauważa Patton, cztery istotne cechy charakteryzują literaturę typu widhana: 

 1/ akcent na osobistą ambicję lub pragnienie recytującego mantrę; 

 2/ akcent na praktykę recytacji powtarzającej (japa); 

 3/ wiara w to, że mantra może być efektywna poza kontekstem rytualnym; 

 4/ akcent na wizualizację, z użyciem mentalnego i fizycznego obrazowania11. 

 Zagadnienie obrazowania staje się istotnym elementem „magiczności” mantry. 

W tekstach widhan pojawia się niejednoznaczne pojęcie krytja (kṛtyā), odnoszące się do 

„wykonania” lub „osiągnięcia” czegoś (w szczególności w nadnaturalny sposób). Mianem 

krytja określa się w widhanach obraz. Często ten termin odnosi się do figurek używanych 

dla celów magicznych. Operacje na tych wyobrażeniach miały na celu zastraszenia lub za-

danie cierpienia wrogowi. Figurki mogły być wykonane z drewna, piasku, ryżu, miedzi. 

Po zakończonych operacjach magicznych figurki były palone lub zakopywane w ziemi12.    

 Jak twierdzi Jitendra Nath Banerjea, wedyjskie pojęcia, takie jak: pratikriti (pratikṛti) 

czy pratima (pratimā), zaczęły oznaczać przedmioty regularnego kultu (arccā) już w cza-

                                                           
 10 L. Patton, Bringing the Gods to Mind. Mantra and Ritual in Early Indian Sacrifice, Berkeley 2005, s. 186. Przy 

okazji warto zauważyć zastrzeżenia Fredericka M. Smitha odnoszące się nie tyle do samych tez Patton, ile do 

datowania przez nią Rygwidhany. Smith sugeruje dużo późniejsze datowanie tekstu, bliżej powstawania Wi-

sznudharmottarapurany (Viṣṇudharmottara purāṇa) i Agnipurany (Agni purāṇa). W takim przypadku tekst Ry-

gwidhany należałoby datować nie, jak twierdzi Patton, na IV w. p.n.e., ale na połowę lub późniejszy okres pierw-

szego tysiąclecia naszej ery. Jeżeli datowanie Smitha jest uzasadnione, to, analizowane przez Patton, zmiany 

w strategii interpretacyjnej mantry odnoszą się już do okresu puranicznego, do okresu rozwijających się kultów 

wizerunków. Zob. F. M. Smith, Minding the Ritual: Mantra, Metaphor, and Text in Laurie Patton’s Bringing the Gods 

to Mind-A Review Article, „International Journal of Hindu Studies”, 2006, vol. 10, no. 3, s. 325-330. 

 11 L. Patton, Bringing the Gods to Mind. Mantra and Ritual in Early Indian Sacrifice, cyt. wyd., s. 28. 

 12 Tamże, s. 30. 
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sach Paniniego (Pāṇini), a więc około V w. p.n.e.13 Phyllis Granoff dowodzi, że akceptacja 

kultu wizerunków dotyczyła w swej najwcześniejszej fazie czci drobnych przedstawień 

sakralnych w kontekście wedyjskich rytuałów domowych. Taką „hybrydalną” formę kul-

tu można prześledzić na podstawie opisu w Waikhanasagrihjasutrze (vaikhānasagṛhya 

sūtra; IV w. n.e.), kultu boga Wisznu (Viṣṇu), zalecanego na zakończenie porannej i wie-

czornej ofiary agnihotry (agnihotra). W tym samym tekście znajdujemy jeden z najwcze-

śniejszych opisów rytualnej konsekracji idola (pratiṣṭhā)14. Granoff jest zdania, że brak 

koherencji w opisach różnorodnych kultów, rekonstruowanych na podstawie świadectw 

tekstualnych z IV wieku i nieco późniejszych, wskazuje na nieprzystawalność i heterono-

miczność nowych kultów w stosunku do anikonicznych form kultu wedyjskiego. Ta ba-

daczka indyjskiej ikonologii sugeruje, że specjaliści kultu wizerunków pochodzili spoza 

kultury bramińskiej. Gilles Tarabout, zgadzając się na brak przystawalności różnych form 

rytuału, skłania się ku tezie, że kult wizerunków mógłby pochodzić ze środowiska bra-

mińskiego15. Często dyskutowanym elementem rytualnym wiązanym z rozlicznymi roz-

bieżnościami w opisach różnych rytuałów hinduistycznych jest awahana, ryt przywoła-

nia i osadzenia mocy sakralnej na jakimś konkretnym nośniku (w umyśle, w ciele, na ze-

wnętrznym nośniku materialnym). Tego typu instalacja mocy sakralnej w kontekście ry-

tuałów wedyjskich odbywała się czasowo, a po zakończeniu rytuału następowało odpra-

wienie owej mocy. Tymczasem w kulcie wizerunków, w szczególności w kontekście świą-

tynnym, jak wskazuje Granoff, moc sakralna była instalowana w wizerunkach na stałe, 

za pomocą rytuałów pratiszthy. W różny sposób rytualni specjaliści usiłowali pogodzić 

wymóg czasowej instalacji bóstwa z ideą jego permanentnego zamieszkiwania w świętym 

wizerunku. Granoff zauważyła też w wielu kultach świątynnych obecność dwóch klas 

specjalistów kultowych pozostających w wyraźnej do siebie opozycji i hierarchizacji w od-

niesieniu do ich ról rytualnych. Ponadto badaczka wskazywała na tekstualne odniesienia 

do krytyki bramińskiej skierowanej przeciwko uzurpowaniu sobie ról kapłańskich w kul-

cie świątynnym przez tzw. fałszywych ascetów (pāṣaṇḍa)16.  

 Polemikom specjalistów kultowych towarzyszyły dyskusje filozofów. I tak np. dla 

ortodoksyjnych filozofów mimansy (mīmāṁsā) idea wizerunków uważanych za specy-

ficzne rytualne ciała bóstw była nie do przyjęcia, ze względu na nadrzędną funkcję rytu-

ału zawiadującego również wolą bóstw17. Udajana (Udayana; XI w. n.e.), filozof ze szkoły 

                                                           
 13 J. N. Banerjea, The Development of Hindu Iconography, cyt. wyd., s. 39. 

 14 Ph. Granoff, Reading between the lines. Colluding attitudes towards image worship in Indian religious texts, w: Rites 

hindous. Transerts et transformations, G. Colas, G. Tarabout (red.), Collection Purusartha, 25, Paris 2006. 

 15 G. Tarabout, Theology as History: Divine Images, Imagination, and Rituals in India, cyt. wyd., s. 69. 

 16 Autor Matsjapurany (matsya purāṇa 267.33) wyraził swoje oburzenie praktykami owych ascetów, „uzur-

pujących” sobie przywileje kapłanów-braminów. Zob. Ph. Granoff, Reading between the lines. Colluding attitudes 

towards image worship in Indian religious texts, cyt. wyd., s. 391. 

 17 Szczegółowy wywód Śabary (V w. n.e.), filozofa mimansy, za odrzuceniem boskiego wcielenia przed-

stawia Gérard Colas, zob. G. Colas, The Competing Hermeneutics of Image Worship in Hinduism (Fifth to Eleven Century 

AD), w: Images in Asian Religions: Texts and Contexts, Ph. Granoff, K. Shinohara (red.), Asian Religions and Society 

Series, Vancouver – Toronto 2004, s. 151-155. 
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njaji (nyāya), przedstawił ciekawą teorię świętego wizerunku. Wspomniany filozof za-

kładał, że obecność mocy sakralnej w świętym wizerunku jest uzależniona zarówno od 

ludzkiego wysiłku dostarczenia najlepszej z możliwych form obrazowania bóstwa, jak 

i od świadomej intencji bóstwa zgadzającego się przyjąć zaproponowaną przez człowieka 

formę na czas trwania rytuału. 

 W tradycji tantrycznej wizerunek odgrywał zasadniczą rolę jako kanał rytualnej ko-

munikacji z bóstwem. Filozofowie szkoły kaszmirskiej triki pojmowali znaczenie wizerun-

ku we własny specyficzny sposób. Jak twierdzi Alexis Sanderson, formy bóstw kultywo-

wane w rytuale i praktykach mistycznych triki uważano za relatywne. Adept porzucał 

wszystkie te formy, przechodząc na wyższy poziom praktyk. Abhinawagupta (Abhina-

vagupta, X w. n.e.) zebrał praktyki duchowe triki w hierarchiczną strukturę poszczegól-

nych metod (upāya) zorganizowaną według kryterium stosowania coraz bardziej wysub-

telnionej władzy intuicji umożliwiającej dostęp do prawdziwego poznania i wyzwolenia 

się z niewiedzy powiązanej z kondycją ludzką. Abhinawagupta pojmował ikonę (mate-

rialne odwzorowanie jakiegoś sakralnego prototypu), jak i, ogólniej, wizualność, jako ko-

nieczny etap w gradacyjnej ścieżce rozwoju czystej intuicji. Niegradacyjna ścieżka wy-

zwolenia też jest możliwa, ale ta wymaga władzy najczystszej intuicji, zdolnej do pozna-

nia bez pośrednictwa form18.      

 Z powyższych dyskusji jasno wynika, że kult wizerunków, niezależnie od jego po-

chodzenia, był przyjmowany z oporami, a konieczność uzasadniania zmian rytualnych 

wymusiła dyskusje filozofów i specjalistów rytualnych odnoszące się do różnorakich reli-

gijnych sposobów reprezentacji bóstwa. Reformy Śankaraczarji (Śaṁkarācarya; IX w. n.e.), 

a zwłaszcza akceptacja kultu wizerunków przypieczętowały te zmiany i przyspieszyły 

proces przejmowania zarządu nad kultem świątynnym przez wykwalifikowanych spe-

cjalistów pochodzących z kręgów bramińskich. To ostatnie twierdzenie nie przeczy czę-

stej praktyce, poświadczonej również we współczesnym hinduizmie, istnienia popular-

nego kultu wizerunków, w którym nadzór bramiński nie zawsze ma miejsce. 

 Specjaliści rytualni związani z kultem wizerunków powoływali się na koncepcję pro-

totypu, chcąc uzasadnić esencjalną ciągłość pomiędzy pozbawionym form boskim pro-

totypem, czystą substancją sakralną, a materialną ikoną lub aikonicznym wyobrażeniem 

owej substancji. Techniczna literatura traktująca o wytwarzaniu wizerunków (śilpa śa-

stra) jest korpusem różnorodnych tekstów, powstałych między IV a XIV w. n.e. Różnorod-

ne fragmenty tekstów należących do puran i agam (āgama), literatury religijnej odpowied-

nio hinduizmu i tantryzmu, zawierają sporo informacji z dziedziny ikonologii, rytuału 

i metafizyki wizerunków, psychologii formowania się umysłowych obrazów. Pippalada19, 

                                                           
 18 Zob. A. Sanderson, The Visualization of the Deities of the Trika, w: L’image divine, A. Padoux (red.), Paris 

1990, s. 31-88. 

 19 Autor Wastusutropaniszady wywodzi linię swoich nauczycieli od starożytnych mędrców atharwanicz-

nych (atharva veda), którzy od czasów wedyjskich mieli przekazywać wiedzę na temat wytwarzania wizerun-

ków. W ten sposób, Pippalada dokonuje zabiegu wywodzenia tradycji śilpaśastry (śilpa śastra) z wedyjskich 

źródeł. Zob. A. Boner, S. R. Sarma, B. Bäumer, Vāstsūtra Upaniṣad. The Essence of form in Sacred Art, Delhi 1996, s. 37. 
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autor średniowiecznego traktatu Wastusutropaniszady (Vāstusūtropaniṣad; po IX w. n.e.) 

twierdzi, że podczas prób koncentracji na idei bóstwa pozbawionego form może dojść do 

rozmytej wizualizacji, będącej efektem pracy niezdyscyplinowanej wyobraźni. Temu de-

fektowi ma zapobiec dyscyplinująca wizualizacja konkretnej formy (zob. VSU20 1.7 oraz 

VSU 1.9). W ten sposób Pippalada uzasadnia operowanie konkretnym obrazem w prak-

tykach kultowych. Wskazywana przez niego cecha koniecznego związku pomiędzy obra-

zem a prototypem gwarantuje formowanie się symbolu. Tak jak obraz mentalny bóstwa 

jest już jego symbolem, tak obraz materialny jest symbolem obrazu umysłowego21. Gwa-

rantem prawidłowego przekazu kanonicznego obrazu bóstwa byli wizjonerzy wedyjscy, 

którzy byli w stanie uchwycić i zobrazować atrybuty różnych bóstw. To oni tworzyli ar-

chetypowe wzorce obrazów mentalnych, które następnie opisywali. Te obrazy były od-

twarzane w trakcie czynności rytualnych jako wewnętrzne obrazy obecne w umysłach 

oficjantów i uczestników kultu. W tradycji śilpaśastry połączono wiedzę na temat wytwa-

rzania archetypowych obrazów umysłowych z umiejętnościami wytwarzania material-

nych wizerunków kanonicznych.  

 Interesującym rysem teorii wizerunku zawartej w tekstach specjalistycznych, takich 

jak Wastusutropaniszad, jest obecność spekulacji nad możliwością generowania religij-

nych i estetycznych uczuć u osoby kontemplującej wizerunek. Jak twierdzi Pippalada, 

elementy formalne obrazu, takie jak np. organizacja układu elementów w wizerunku, już 

wzbudzają określone nastroje i stany afektywne. I tak np. czytamy w tekście, że linie wer-

tykalne wzbudzają poczucie wznoszenia i uwznioślenia, linie horyzontalne – poczucie 

płynności, a linie diagonalne budzą niepokój. Te ostatnie często stosuje się przy obrazo-

waniu walki i wyobrażeń wojowników (VSU II.24-26). Wzbudzenia stanów afektywnych 

przez różne formalne i konkretne elementy obrazu jest ściśle powiązane z podstawowym 

znaczeniem religijnego wizerunku, jakim jest przekaz znaczenia (VSU II.1). Elementy se-

mantyczne obrazu są najważniejsze, one również pobudzają określone emocje poprzez 

skojarzenia. W klasycznej ikonie indyjskiej elementami semantycznymi są: ornamentacje, 

postawy ciała, gesty, bronie, wehikuły, za których pomocą przemieszcza się bóstwo, bó-

stwa pomocnicze, adwersarze i postaci adoratorów. Gesty są szczególnie ważne przy wy-

rażaniu nastawienia emocjonalnego przedstawianej postaci, wehikuły są skondensowa-

nymi symbolami mającym obrazować główną funkcję religijną postaci. Kompleksowość 

i kanoniczność indyjskiej ikony nie wyklucza istnienia aikonicznych przedstawień bóstwa. 

Niektóre przedstawienia, pomimo ich skromniejszej formy i braku cech antropomorficz-

nych mogą być przedmiotem kultu obrosłym w skomplikowaną sieć symbolicznych zna-

czeń. W powedyjskich formach religii indyjskich przekonanie, że odzwierciedlenie pro-

                                                           
 20 Vāstusūtropaniṣad (VSU). 

 21 Proces materializacji wizerunku może być również rozpatrywany w odniesieniu do modelu cztero- 

-etapowego procesu materializacji dźwięku (vāc). I tak, pierwszym stadium manifestacji obrazu jest pozbawiona 

atrybutów moc-substancja (prakṛti), następnie wyłania się natura bóstwa (bhāvarūpa), dalej jego esencjalna lub 

archetypowa forma odpowiadająca wewnętrznemu wyobrażeniu (tattvarūpa), i, na koniec, obraz materialny (pra-

tirūpa). Zob. tamże, s.148. 
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totypu może wyrażać się za pomocą różnych mediów, wyrażane jest ideą istnienia trzech 

„ciał” bóstwa: ciała wizerunkowego, diagramowego i mantrycznego22. Święte diagramy 

używane są w szczególności, ale nie wyłącznie, w kontekście zabiegów rytualnych i prak-

tyk medytacyjnych w kultach tantrycznych. Jantry (yantra), diagramy bóstw lub diagramy 

magiczne charakteryzują się tą samą, jak ikoniczne wizerunki, logiką prototypu i jego od-

wzorowań. Podobnie jest w przypadku mantr.  

 W jednym ze swoich artykułów na temat szamanizmu Richard Noll twierdzi, że 

w tradycyjnych społeczeństwach niepiśmiennych obraz mentalny był niezwykle ważnym 

środkiem mediacji pomiędzy światem ludzkim a światem sakralnym, szczególnie ważne 

były rytualnie uzyskiwane wizje w stanach transu i we śnie23. Jak poucza przykład religii 

Indii, wedyzm, hinduizm i tantryzm, nie tylko społeczności niepiśmienne cenią medium 

wizualne. Bez spekulacji nad związkiem między bytem sakralnym a jego obrazem gene-

rowanym w umyśle, sama koncepcja religijnej ikony i religijnych symbolicznych przed-

stawień aikonicznych nie miałaby szans na zainteresowanie teologów. Zjawisko fetyszy-

zacji ikony jest swoistą zmorą wielu ikonicznych kultów religijnych. W samych Indiach, 

jak już wspomniałam, ideologiczny opór wobec ikony przedstawiał się w puranicznym 

sloganie zrównującym pojawianie się i zaakceptowanie ikony religijnej jako wyrazu de-

generacji ludzkiej natury, degeneracji zdolności człowieka do komunikacji z bóstwem 

niezapośredniczonej przez formy24. Pomimo tej opinii o drugorzędowej, z konieczności 

substytucyjnej roli wizualności, a zwłaszcza świętego wizerunku, materialne odwzorowa-

nia boskiego prototypu są w Indiach ciągle przedmiotem adoracji i żarliwej czci. Bóstwo 

przejawia się poprzez szereg kanonicznych symboli i ikon, „wybiera” naturalne formy ze 

świata przyrody jako swoje znaki (svayaṁbhū, wizerunki „samo narodzone”), ujawnia się 

w maskach i przegląda w lustrze rytuałów.    
 

 

Małgorzata Sacha – THE CULT OF VISUAL REPRESENTATIONS ON THE RELIGIONS OF INDIA 
 

 The very beginnings of image worship in India are still obscure. The early Vedic forms of iconic 

cults have been subsequently substituted by the iconic Hindu ones. It might be argued that there were 

                                                           
 22 Banerjea zwraca uwagę na używanie słowa arćća (arccā), określającego przedmiot kultu, w związku 

z różnorakimi pojęciami odnoszącymi się do ciała (vapu¡, tanu, vigraha, rūpa, bera). J. N. Banerjea, The Development 

of Hindu Iconography, cyt. wyd., s. 40.   

 23 R. Noll, Mental Imagery Cultivation as a Cultural Phenomenon: The Role of Visions in Shamanism, „Current 

Anthropology”, XXVI (4), s. 444. W powyższym tekście Noll wyraża swoje niezadowolenie z faktu, że chociaż 

psycholodzy, tacy jak: Dennet, Fodor, Neisser, Pylyshyn, Kosslyn i Pomerantz eksperymentalnie badali obrazy 

umysłowe, to zupełnie zignorowali liczne źródła historyczne i etnograficzne na temat kulturowego znaczenia umy-

słowych obrazów generowanych za pomocą różnych technik psychicznych. Tamże, s. 443. 

 24 W Wisznudharmottarapuranie (III.93, wersety 1-9) wspomina się o kosmicznych cyklach, jugach (yuga) 

w związku z rozwojem kultu wizerunków. W „złotej” erze ludzkości, w satjajudze (satya yuga) bogowie byli czcze-

ni w swoich widzialnych formach, ale nie w materialnych wizerunkach. Ludzie „widzieli” bogów, więc wize-

runki były im niepotrzebne. W ostatniej, ciemnej erze ludzkości, w kalijudze (kali yuga) ludzie zaczęli wznosić 

domy dla bogów i czcić ich w formie materialnych wyobrażeń. Zob. J. N. Banerjea, The Development of Hindu Icono-

graphy, cyt. wyd., s. 229. 
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often inconsistencies in early forms of the temple worship of deities like Vishnu and Śiva. In the first 

centuries of the first millennium the two competitive groups of ritualists attempted to dominate the 

domain of the temple worship. The first group consisted of the ritual specialists adhering to a vedic 

mode of worship. The second group comprises the ritual innovators, the adherents to the iconic form 

of worship. It is not all clear from where the cultic innovators had been recruited. The religious 

symbols and religious icons were vividly discussed by ritualists, image makers and philosophers. 

Religious image is to be conceived in its widest sense, both, as the product of imagination and 

visualization of practices and that material one, the product of image-making tradition. The Indian 

image-making tradition is being represented by its own literature. The problems to be discussed here 

are diversified and belong to iconology, aesthetics and the psychology of art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


