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DLACZEGO JÓZEF ŚWITKOWSKI 
DEPRECJONUJE HATHA JOGĘ? 

OBRAZ HATHA JOGI I JEGO ŹRÓDŁA  

W POGLĄDACH POLSKIEGO JOGINA-EZOTERYKA

W Polsce przełomu XIX i XX wieku, a także w okresie międzywojennym 
duże zainteresowanie, i to zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, budziła 
wiedza o charakterze ezoterycznym1. Powstawały i znakomicie funkcjo-
nowały rozmaite stowarzyszenia skupiające osoby zainteresowane wiedzą 
tajemną, wykorzystujące ją w praktyce, prowadzące nad nią rozmaite ba-
dania. Wydawano pisma, na łamach których publikowano wieści nie tyl-
ko z polskiego środowiska ezoterycznego, ale i z zagranicy, ukazywały się 
także przekłady artykułów lub fragmentów książek pisanych przez uzna-
nych na świecie ezoteryków. Ten różnorodny polski świat ezoteryczny 
z wielkim zainteresowaniem przyjmował i twórczo przetwarzał także wątki 
o charakterze orientalnym, a tych w XIX-wiecznej myśli ezoterycznej nie 
brakowało. Jednym z takich wątków, bardzo wyrazistym, który doczekał 
się także polskich interpretacji (choć nie były one całkiem nowatorskie) 
i adaptacji, jest joga. Trzeba jednak od razu wyjaśnić, że ta wywodząca się 
z Indii ścieżka duchowego rozwoju – procedura soteriologiczna (wyko-
rzystująca różne środki, metody, sposoby) mająca pierwotnie na celu do-
prowadzenie adepta (sadhaki) do punktu, w którym mógł poznać drogą 
wglądu naturę rzeczywistości (w tym także swoją własną prawdziwą na-
turę), zyskując w ten sposób wyzwolenie z koła narodzin i śmierci (sam-
sary) oraz wolność absolutną (kaiwalia) – na gruncie ezoterycznym była 
rozumiana i interpretowana odmiennie. Środowiska ezoteryczne w ogóle, 

1 Ezoteryzm rozumiem tutaj jako ukrytą wiedzę tajemną, dotyczącą świata duchowego 
i dostępną jedynie dla osób wtajemniczonych, przekonanych o jej absolutnej prawdzi-
wości. Owa scientia occulta i wynikająca z niej praktyka ma prowadzić inicjowanego do 
poznania świata duchowego.
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rzecz bowiem nie dotyczy wyłącznie Polski, postrzegały jogę jako dyscy-
plinę, czy nawet strategię samorozwojową, której cele mogły być dwoja-
kie (przy czym wzajemnie się one nie wykluczały): a) przetransformowa-
nie człowieka w taki sposób, by stał się on zdolny do nawiązania kontaktu 
z  rzeczywistością nadprzyrodzoną i przez to mógł uzyskać dostęp do 
wiedzy tajemnej; b) transformacja człowieka po to, by mógł osiągnąć bo-
skość, rozumianą jednak nie jako przekroczenie kondycji profanicznej, 
ale jako samorealizacja, odkrycie, poznanie, i późniejsze wykorzystanie 
pełni potencjału drzemiącego w każdym człowieku. Co więcej, w  jed-
nym i w drugim wypadku zdobyta w ten sposób wiedza, a także zdolno-
ści czy umiejętności, mogły i powinny być wykorzystane jedynie dla do-
bra ogółu – aby uszlachetnić całą ludzkość i naprawić istniejący, mocno 
niedoskonały porządek rzeczy. Postulat ten, charakterystyczny dla myśli 
ezoterycznej, której przedstawiciele poszukiwali wyjścia z wszechobec-
nego wówczas poczucia zwątpienia i kryzysu wartości, w Polsce przeło-
mu XIX i XX wieku, a potem w okresie międzywojennym, ze względu na 
szczególną sytuację polityczną i społeczną, zyskał charakter wyjątkowy. 
Nie bez przyczyny przecież joga stała się elementem różnych programów 
o wymowie patriotycznej i odrodzeniowej, których celem było przede 
wszystkim podniesienie narodu polskiego z upadku moralnego i obudze-
nie w nim sił duchowych. 

Józef Chobot (1875–1942), Karol Chobot (1886–1973), Kazimierz 
Chodkiewicz (1892–1980), Eugeniusz Polończyk (?-1932), Maria Flor-
kowa (1892–1972), Roman Ostoja (prawdopodobnie 1898–1974), Wik-
tor Loga (?), Helena Witkowska (1870–1938), Tomira Zori (Tomira Ko-
twicz-Gilewicz) (?), Jan Starża-Dzierżbicki (1883–1942?) to tylko niektóre 
z osób bliżej lub dalej związanych z polskim środowiskiem ezoterycznym, 
piszących o  jodze, tłumaczących z  języków obcych prace z nią związa-
ne, a także mających osobiste doświadczenia z praktyką. Wspomnijmy 
w tym miejscu także i Wincentego Lutosławskiego (1863–1954), który 
choć ezoterykiem nie był, a  jego stosunek do tego typu wiedzy okazał 
się dość ambiwalentny, to jednak, korzystając obficie z ezoterycznych 
tradycji, opracował pierwszy w Polsce i pierwszy polski podręcznik jogi. 
Tutaj pokazał ją właśnie jako narzędzie mające przynieść odbudowę na-
rodu polskiego i  „wszelką najszerzej pojętą i wszystkie dziedziny prze-
nikającą niepodległość”2. 

Pisząc o jodze okresu międzywojennego, nie można pominąć Józefa Świtkow-
skiego (1876–1942), autora bardzo popularnego w tamtym czasie podręcznika 

2 W. Lutosławski, Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne ćwiczenia, Kraków 1909, s. 180. 
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jogi3 – Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna4, a także kil-
ku innych publikacji dotyczących owej problematyki. To właśnie Świtkow-
ski, wydając wspomniany podręcznik, sprawił, że pewne idee, wątki i obrazy 
funkcjonujące w zachodnim świecie ezoterycznym stały się częścią dyskursu 
toczącego się wokół jogi w Polsce i są w nim obecne do dziś. 

Swoje pasje dzielił Świtkowski między dwie dziedziny – fotografię oraz wie-
dzę tajemną. Był znanym i uznanym fotografem – teoretykiem, praktykiem 
i nauczycielem sztuki fotograficznej (na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie), autorem wielu książek – poradników fo-
tograficznych kierowanych zarówno do amatorów i początkujących, jak i do 
zaawansowanych profesjonalistów, a wreszcie pionierem dziś już zapomnia-
nych, ale ówcześnie nowatorskich technik fotograficznych. Równie aktywnie 
działał Świtkowski w dziedzinie scientia occulta. Był znanym parapsycholo-
giem, prezesem Towarzystwa Parapsychicznego im. Juliana Ochorowicza we 
Lwowie, magnetyzerem, badaczem (również na samym sobie) zjawiska me-
diumizmu i wreszcie – joginem. Także i w tej dziedzinie wiele publikował. 
Regularnie współpracował z poczytnymi pismami ezoterycznymi, takimi jak 

„Wiedza Duchowa”/„Lotos”, „Hejnał”, „Odrodzenie”, pisywał wstępy do prac 
podejmujących tego typu problematykę, był wreszcie autorem kilku znanych 
(i do dziś przedrukowywanych) książek, spośród których koniecznie należy 
wymienić Okultyzm i magię w świetle parapsychologii (Lwów–Wisła 1939), 

3 Celowo używam słowa „podręcznik”, książka ta była bowiem w zamyśle Świtkowskiego 
praktycznym przewodnikiem po meandrach drogi duchowej, a nie jedynie teoretycznym 
opracowaniem. Było to zgodne z przekonaniem autora, a także powszechnym postulatem 
ezoteryków przełomu wieków, zgodnie z którym wiedza nadnaturalna nie może zostać 
w żaden sposób przekazana – można jej jedynie doświadczyć. O tym, że czytelnicy trak-
towali Wstęp w światy nadzmysłowe… właśnie jako praktyczny przewodnik, mogą świad-
czyć listy kierowane do Świtkowskiego (na ręce wydawcy). Czytelnicy dzielili się swoi-
mi doświadczeniami duchowymi, które stały się ich udziałem pod wpływem tej właśnie 
książki. Na przykład „inżynier S.B.” z Warszawy pisze: „Odkąd zapoznałem się z treścią 
Pańskiej nieocenionej książki, wiem dopiero, co to jest spokój ducha. Czuję się zupełnie 
i naprawdę szczęśliwym, a dla rodziny i kolegów w zawodzie stałem się innym człowie-
kiem. Zrozumiałem i doświadczyłem na sobie, że można panować nad swemi uczuciami 
i myślami. Teraz proszę jeszcze o wskazówkę co do pratjahary…” (Katalog wydawnictw 
ezoterycznych Lotosu, Kraków–Wisła 1938, s. 5). Listy te świadczą zresztą także o znacz-
nej popularności podręcznika.

4 W okresie międzywojennym książka miała dwa wydania, pierwsze: Wstęp w światy nad-
zmysłowe. Radża-Joga nowoczesna (Katowice 1923), i drugie, pod nieco zmienionym ty-
tułem: Droga w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna (Kraków 1936). W latach 
1934–1935 podręcznik przedrukowywano w odcinkach na łamach czasopisma „Wiedza 
Duchowa” (od 1935 r. pismo ukazywało się pod nowym tytułem „Lotos”). Powojenne 
przedruki (drugiego wydania) były dwa i ukazały się w Warszawie w 1989 r. oraz w Ka-
towicach w 1997 r.
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Magnetyzm żywotny (mesmeryzm) i jego własności lecznicze (Kraków 1936) 
oraz dla niniejszych rozważań najważniejszy, wspominany już wcześniej pod-
ręcznik Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna. Warto jeszcze 
przypomnieć, że Świtkowski jest autorem tłumaczenia fragmentów pism Śan-
karacarji – Wiwekacudamani oraz Tattwabodha. Oba przekłady (dokonane 
z języka niemieckiego na podstawie przekładów Franza Hartmanna, o którym 
niżej), zaopatrzone w autorski komentarz Świtkowskiego, ukazały się w książ-
ce pod tytułem Klejnot mądrości Wschodu (Katowice 1924). 

Wizja nowoczesnej radźa jogi, którą przedstawił Świtkowski we Wstępie 
w światy nadzmysłowe…, opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich stanowi-
ły poglądy Rudolfa Steinera (1861–1925). To właśnie jego myślenie o kształcie 
nowoczesnej (a więc adekwatnej do uwarunkowań człowieka współczesnego) 
dyscypliny duchowej stało się dla polskiego jogina podstawą do zinterpreto-
wania jogi wyłożonej przez Patańdźalego w Sutrach5. Opisana przez Świtkow-
skiego nowoczesna radźa joga jest wręcz modelową Steinerowską „dyscypliną 
duchową dnia dzisiejszego”6, która choć strukturą przypomina swą poprzed-
niczkę – dawną (czy starożytną) radźa jogę, to jednak różni się od niej w spo-
sób zasadniczy przede wszystkim celem oraz charakterem praktyki. 

Filarem drugim jest zaś myśl teozoficzna, reprezentowana we Wstępie 
w światy nadzmysłowe… przez niewymagających przedstawiania „jasnowi-
dzów europejskich”7, Helenę Bławatską (1831–1891) i Charlesa Leadbeatera 
(1854–1934), a także równie znanych – Annie Besant (1847–1933), Mabel 
Collins (1851–1927), Williama Quan Judge’a (1851–1896) oraz, co jest rzeczą 
niezwykle istotną, przez same Jogasutry. Otóż Świtkowski korzystał ze specy-
ficznego przekładu tekstu przypisywanego Patańdźalemu, autorstwa M.A. Op-
permanna, poprzedzonego wstępem wspominanego wyżej Franza Hartmanna 
(1838–1912)8. Obaj – Oppermann i Hartmann – byli mocno związani z krę-

5 W swoim podręczniku Świtkowski pisze o dwóch dyscyplinach duchowych – dawnej, 
starożytnej radźa jodze (którą utożsamia z jogą Patańdźalego) oraz radźa jodze nowo-
czesnej. Relacje między obiema dyscyplinami ujmuje Świtkowski tak: „[…] ludzkość no-
woczesna potrzebuje przodowników doskonałych, którzy byliby dla niej pierwowzora-
mi jej postępu dalszego; stąd też obecnie nawet Radżajoga byłaby niedostateczna, gdyby 
pozostała w swej formie pierwotnej. Dlatego to szkoły nowoczesne zachowały z niej tyl-
ko szkielet ogólny, a wypełniły go materjałem dostosowanym do poziomu obecnego roz-
woju” (J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 29). 

6 R. Steiner, Spiritual Ground of Education. Lecture II: Spiritual Disciplines of Yesterday: 
Yoga, http://wn.rsarchive.org/Lectures/SpiGrndEd/19220817p01.html [dostęp: sierpień 
2014].

7 J. Świtkowski, Kwiaty lotosu i kundalini a gruczoły dokrewne. Studjum krytyczne, Kraków 
1937, s. 4. 

8 Joga Aphorismen des Pätanjali, Sanskritübersetzung und Betrachtungen von M.A. Op-
permann, Einführung von F. Hartmann, Leipzig 1908.
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gami teozoficznymi. Sam Hartmann zaś – przez pewien czas współpracownik 
Bławatskiej i Henry’ego S. Olcotta, założyciel niemieckiej sekcji Towarzystwa 
Teozoficznego, uczestnik wielu przedsięwzięć okultystycznych Carla Kellnera 
(1851–1905)9, był jednym ze współzałożycieli Ordo Templi Orientis, a w krę-
gach ezoterycznych uchodził za znawcę problematyki jogi i dość często wy-
powiadał się na jej temat. Przekład Sutr autorstwa Hartmanna, z którego ko-
rzystał Świtkowski, jest w istocie ich teozoficzną interpretacją. Polski jogin 
dodatkowo ją jeszcze przeinterpretował, budując wokół niej swój dyskurs. 

Teozoficznych wątków, idei i pomysłów jest w podręczniku Świtkowskie-
go wiele. W tym miejscu skupię się jednak na jednej kwestii i spróbuję od-
powiedzieć na zadane w tytule artykułu pytanie o to: a) dlaczego Świtkowski 
z tak wielką niechęcią traktuje hatha jogę; b) dlaczego, uznając ją za ścieżkę 
poślednią, w ogóle o niej wspomina, i na dodatek poświęca jej w swych roz-
ważaniach sporo miejsca, zazwyczaj przeciwstawiając ją radźa jodze? 

Trzeba dodać, że w swej negatywnej opinii o hatha jodze Świtkowski nie 
był odosobniony. Podzielało ją prawie całe polskie środowisko ezoterycz-
ne, podzielał ją także do pewnego stopnia stojący nieco z boku Lutosławski, 
który choć o hatha jodze się nie wypowiadał, to nie bez przyczyny w swym 
podręczniku niemal całkowitym milczeniem pominął praktykę asan i zastą-
pił ją innym rodzajem ćwiczeń. Świtkowski natomiast dokładnie, jak nikt 
inny w polskich kręgach ezoterycznych owych czasów, przedstawił wszyst-
kie zarzuty stawiane hatha jodze oraz skontrastował ją z cenioną przez wie-
lu i uznawaną za jedyną właściwą ścieżką jogi – radźa jogą. 

Otóż zdaniem Świtkowskiego podrzędny charakter hatha jogi wynika prze-
de wszystkim z faktu, że jest to ścieżka wypaczająca pierwotny, prawdzi-
wy sens dyscypliny duchowej, przez nadanie jej bardziej materialistyczne-
go rysu. Chcąc wejść w posiadanie różnych zdolności nadnaturalnych, jakie 
daje „rozwój ciała eterycznego” (np. „wysuwanie ciała eterycznego z fizycz-
nego”, poruszanie przedmiotami na odległość, materializowanie przedmio-
tów, dostęp do światów „gnomów, skrzatów, rusałek i krasnoludków”, „zdol-
ność przechodzenia przez mury, wnikania we wnętrze ziem, unoszenie się 
w powietrzu”, a także zdolność komunikowania się ze zmarłymi czy wszel-
kimi istotami duchowymi) – tłumaczy Świtkowski – „Tantrikowie wymyślili 
sobie hathajogę, aby chociaż w części módz posiąść podobne zdolności bez 

9 To dla ezoterycznej interpretacji jogi w Europie ważna postać, tym ważniejsza, że Kellner 
jako jeden z nielicznych pozytywnie wypowiada się o hatha jodze, tak mocno potępia-
nej przez kręgi teozoficzne (o czym szczegółowo piszę niżej), z którymi był dość blisko 
związany. Jest autorem niewielkiej broszurki (Yoga – Eine Skizze über den psycho-phy-
siologischen Teil der alten indischen Yogalehre, Munich 1896), w której omawia filozofię 
i psycho-fizjologię mistyczną jogi. 
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wyrzekania się swego materjalistycznego światopoglądu”10. Opracowali więc 
dyscyplinę pozwalającą na pełne opanowanie ciała fizycznego oraz ciał nie-
widzialnych. Jej częścią stały się:

a) praktyki oczyszczające ciało fizyczne, takie jak basti, neti, lauliki, dhauti, 
tratak, kapalabhati11; 

b) asany, które stanowią „szczebel pierwszy z niezbędnych i niesłychanie 
ważny”, przy czym niektóre z pozycji są uciążliwe (mudry), a niektóre 
perwersyjne (wadźroli)12, a ich praktyka budzi w człowieku „w najlep-
szym wypadku pewne uzdolnienia czarnomagiczne, a w gorszych po-
woduje objawy obłędu”13;

c) pranajamy będące jednym z najważniejszych elementów ścieżki hatha 
jogi; celem ich jest „rozniecenie ognia Kundalini i podniecenie go do od-
działywania na »kwiaty lotosu« w ciele eterycznym”14 oraz „poprowa-
dzenie go po padmach eterycznych do »otworu Brahmy«”15, co przynosi 
rozmaite zdolności nadnaturalne, które jednak, jako wywołane w spo-
sób mechaniczny, nie są trwałe. Praktyki te „dla organizmów europej-
skich” są niebezpieczne16; 

d) pratjahara, która jest szczeblem „ostatnim z niezbędnych w hathajo-
dze, bo już obejmuje ćwiczenia umysłowe, a tych hathajogin nie lubi”17. 

Dharana, dhjana i samadhi są wprawdzie w hathajogicznej sadhanie obec-
ne, jednak, jak pisze Świtkowski, są to dla hatha jogina jedynie puste nazwy 
i z tego też powodu nie ma potrzeby wspominania o nich18. 

Tym, co charakteryzuje praktyki i szczeble hatha jogi, przynajmniej w czę-
ści pokrywające się z praktykami opisanymi w sutrach Patańdźalego, jest to, 
że wszystkie one są nakierowane na ciało fizyczne i eteryczne oraz stosowane 
dosłownie. Praktyka skutkuje więc doskonale rozwiniętym ciałem fizycznym 
i eterycznym, przy bardzo słabym rozwoju ciała myślowego i astralnego19. 

Powyższą charakterystykę hatha jogi dobrze podsumowują słowa Świt-
kowskiego: 

10 J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 48. 
11 Ibidem, s. 36. 
12 Ibidem, s. 37. 
13 J. Świtkowski, Kwiaty lotosu i kundalini…, s. 29. 
14 Idem, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 37. 
15 Ibidem, s. 80. 
16 Ibidem, s. 37. 
17 Ibidem, s. 37. 
18 Ibidem, s. 39. 
19 J. Świtkowski, Fakirzy i jogini, „Odrodzenie”, R. 1, 1921, z. 12, s. 7. 
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Zrozumiesz teraz, o ile błędną jest droga hathajogi, która ćwiczeniami m e c h a n i c z n e m i 
usiłuje wywołać rozwój narządów nadzmysłowych, a zatem niemechanicznych. Uru-
chomienie do pewnego stopnia tych narządów da się oczywiście uzyskać i ćwiczenia-
mi mechanicznemi, podobnie, jak nie posiadając słuchu ani znajomości nut, można 
mechanicznie wyuczyć się odegrania kilku utworów na instrumencie muzycznym. Że 
to nie jest drogą właściwą, zrozumiesz bez trudności20. 

W dyskursie Świtkowskiego pośledni charakter hatha jogi dodatkowo 
uwypukla fakt, że polski jogin z całą mocą i wielokrotnie przeciwstawia ją 
radźa jodze (zarówno nowoczesnej, jak i starożytnej), a więc – jak wspomi-
nałam – prawdziwej dyscyplinie duchowej, pozwalającej człowiekowi odna-
leźć i nawiązać łączność z rzeczywistością transcendentną. W tym kontekście 
zrozumiały staje się zastosowany przez Świtkowskiego zabieg interpretacyjny, 
któremu poddał polski jogin asany, kojarzone przecież powszechnie z hatha 
jogą i uznawane wręcz (co nie znaczy, że właściwie) za jej podstawową prak-
tykę, a jednocześnie wymieniane przez Patańdźalego w sutrach jako element 
ścieżki radźa jogi. Otóż Świtkowski pokazuje asany nie jako pozycje fizycz-
ne, konkretny układ ciała, lecz jako postawę – cielesną (kondycja zdrowot-
na ciała, ale również warunki zewnętrzne, w których ciało funkcjonuje), psy-
chiczną (nastrój, samopoczucie), a także duchową (stosunek praktykującego 
jogę do rzeczywistości oraz do samego siebie)21. Obecność tak przedefinio-
wanych asan na duchowej ścieżce radźa jogi już nie tylko nie razi, ale wyda-
je się wręcz konieczna22.

Taka wizja obu ścieżek, w skrócie przedstawiona wyżej, nie jest autorskim 
pomysłem Świtkowskiego. W swym dyskursie dość wiernie powiela on bo-
wiem argumenty, wątki i obrazy, które funkcjonowały w międzynarodowych 
kręgach teozoficznych (i później szerzej – ezoterycznych) już niemal od 
ćwierćwiecza, jednak również nie tutaj należy szukać ich źródła. Otóż teo-
zofowie podchwycili, rozwinęli i spopularyzowali idee wyrażone przez naj-
bardziej znanego i wpływowego eksponenta jogi na Zachodzie, określanego 
nawet mianem „ambasadora jogi na Zachodzie” – Swamiego Vivekanandę 
(1863–1902). W 1893 roku przybył na obrady Światowego Parlamentu Re-
ligii, odbywającego się jako część World’s Columbian Exposition w Chicago, 

20 Idem, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 43. 
21 Ibidem, s. 69 i n. 
22 Dodajmy krótko, że zabiegi takie stosowali także teozofowie induscy, np. Iqbal Kishen 

Taimni (1898–1978), autor rozpowszechnionego w kręgach ezoterycznych opracowania 
The Science of Yoga obejmującego przekład Jogasutr oraz autorski komentarz (zob. I.K. Tai-
mini, The Science of Yoga. The Yoga-Sutras of Patanjali in Sanskrit with Transliteration in 
Roman, Translation and Commentray in English, Adyar–Wheaton 1961, s. 252 i n.). 



Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? 157

i pozostał na Zachodzie przez niemal cztery kolejne lata, podróżując z wykła-
dami po Stanach Zjednoczonych, a także (choć w zdecydowanie mniejszym 
zakresie) po Europie. Vivekananda szybko zyskał ogromny rozgłos, a głoszone 
przezeń idee spotkały się z żywym odbiorem na obu kontynentach i w istot-
ny sposób ukształtowały sposób myślenia człowieka Zachodu o filozofii, re-
ligii i duchowości Indii. Jak pisze Anantanand Rambachan: 

Wpływ Vivekanandy jest […] wszechobecny […] Vivekananda nie tylko w znacznym 
stopniu ukształtował [współczesne rozumienie hinduizmu], ale stworzył także język, 
przy pomocy którego jest ono wyrażane. We współczesnej hinduskiej, a w szczegól-
ności wedantycznej literaturze apologetycznej trudno jest znaleźć miejsce, które nie 
nosi wyraźnego piętna wpływu Vivekanandy.23 

Nie inaczej rzecz się ma z jogą. Zaproponowana przez Swamiego interpre-
tacja jogi Patańdźalego jako systemu, a także rozumienie poszczególnych kon-
cepcji, dalej – przekład i wyjaśnienia konkretnych kategorii – stały się filo-
zoficzną podstawą dla całej współczesnej jogi praktykowanej dziś już niemal 
w każdym zakątku świata. Swoją wizję jogi przedstawił Vivekananda w wy-
danej w 1896 roku książce Raja Yoga24. Obejmuje ona zapis wykładów wy-
głoszonych przez Vivekanandę w Nowym Jorku w zimie przełomu lat 1895 
i 1896 oraz, jak pisze sam autor, „dość luźny przekład aforyzmów (sutr) Pa-
tańdźalego z bieżącym komentarzem”25. To właśnie w tej pracy Swami wprost 
utożsamił jogę opisaną przez Patańdźalego w sutrach z radźa jogą26 i ukazał ją 
jako ścieżkę duchową par excellence, której ostatecznym celem jest dotarcie 

23 Cyt. za: E. de Michelis, A History of Modern Yoga. Patanjali and Western Esotericism, 
London–New York 2005, s. 128.

24 Pod takim tytułem książka jest powszechnie znana, a także do dziś wznawiana. Tytuł 
pierwszego wydania brzmiał: Yoga Philosophy. Lectures Delivered in New York, Winter 
of 1895–6 by the Swami Vivekananda on Raja Yoga or Conquering the Internal Nature 
also Patanjali’s Yoga Aphorisms, with Commentaries.

25 S. Vivekananda, Raja Yoga, Leeds 2003, s. VI.
26 W klasycznej literaturze sanskryckiej sformułowanie „radźa joga” oznacza ostateczny, 

najwyższy cel sadhany, czyli wszystkich wysiłków jogina. W tym kontekście słowo „joga” 
odnosi się więc nie do metody, praktyki czy ścieżki, ale do zwieńczenia, ukoronowania 
ascetycznych wysiłków jogina. We wczesnej literaturze jogicznej brak także wyraźne-
go przeciwstawienia jogi Patańdźalego hatha jodze (J. Mallinson, Hatha Yoga [w:] Brill 
Encyclopedia of Hinduism, t. 3, Leiden 2011, s. 770 i n.). Kwestię utożsamienia jogi Pa-
tańdźalego z radźa jogą – przyczyny oraz skutki tego zabiegu całkowicie w tym miejscu 
pomijam. Rzecz bowiem wymagałaby osobnych rozważań. Wspomnę jedynie, że idea ta 
okazała się tak trwała, że dziś sformułowanie „radźa joga” (dosł. „joga królewska”) jest 
właściwie synonimicznym określeniem jogi sutr Patańdźalego.



agaTa ŚwIerzowska 158

do prawdy oraz doświadczenie jej27. Dla tak scharakteryzowanej radźa jogi 
tworzy Swami kontrast w postaci hatha jogi, którą nie tylko utożsamia z jogą 
fizyczną, ale także prezentuje ją jako ścieżkę właściwie bezwartościową. Przy-
toczmy jeden, bardzo wymowny fragment:

Hatha joga w całości dotyczy ciała fizycznego; celem tej ostatniej [czyli hatha jogi – 
A. Ś.] jest wzmocnienie ciała fizycznego. Nie zajmujemy się tym tutaj, bo te praktyki 
są bardzo trudne i nauczenie się ich w jeden dzień nie jest możliwe; poza tym, n i e 
p r o w a d z ą  o n e  d o  ż a d n e g o  d u c h o w e g o  w z r o s t u  [ … ]. Ta  c z ę ś ć 
j o g i  m a  s p r a w i ć, ż e  c z ł o w i e k  b ę d z i e  ż y ł  d ł u g o;  z d r o w i e  j e s t 
g ł ó w n y m  p r z e s ł a n i e m, j e d y n y m  c e l e m  H a t h a  j o g i  [ … ]. A l e  t o 
w s z y s t k o.  Czasami drzewo banian żyje 5000 lat. Ale to i tak jest tylko drzewo ba-
nian, i nic ponad to. Więc jeśli człowiek żyje długo, to jest tylko zdrowym zwierzęciem28.

Trzeba jednak wyjaśnić, że negatywny obraz hatha jogi upowszechniony 
przez Swamiego Vivekanandę nie był jedynie zręczną strategią marketingową, 
mającą na celu spopularyzowanie głoszonych przezeń nauk. Odrębną kwe-
stią, którą z braku miejsca całkowicie pomijam, jest sprawa źródeł negatyw-
nego stosunku Swamiego do hatha jogi. Powiedzmy jedynie, że – jak się wy-
daje – należałoby ich szukać w dwóch miejscach: a) w ogólnym nastawieniu 
społeczeństwa indyjskiego (a zwłaszcza jego części należącej do warn wyż-
szych) do tradycji tantrycznej oraz rozumieniu tej tradycji (a raczej – niepo-
rozumieniach wokół niej narosłych) w okresie kolonialnym29; b) w osobistych 
doświadczeniach Vivekanandy, w tym przede wszystkim w jego relacjach 
z własnym guru Ramakrishną Paramahansą (1836–1886), pozostającego pod 
znaczącym wpływem tantrycznego przecież śaktyzmu30.

Wizja Swamiego okazała się tak wpływowa, że aż do chwili, gdy rozgłos zaczął 
zdobywać „ojciec współczesnej jogi” Tirumalai Krishnamacharya (1888–1989) 
i jego uczniowie, w szczególności B.K.S. Iyengar (1918–2014), „począwszy od 
Vivekanandy praktyki hatha (a zwłaszcza asany) stanowiły tabu dla angielsko-
języcznych, transnarodowych guru, którzy czynili wszystko, aby pokazać świa-
tu jogę jako kwiat kultury indyjskiej i religii hinduistycznej. Zachodni i indyjscy 
naśladowcy tych guru powtarzali te opinie o hatha jodze”31.

27 S. Vivekananda, Raja Yoga, s. 6.
28 Ibidem, s. 17, wyróżnienie – A.Ś.
29 Por. np. T. Ellis, Disgusting Bodies, Disgusting Religion: The Biology of Tantra, „Journal 

of the American Academy of Religion” 2011, t. 79, nr 4; H. Urban, Tantra. Sex, Secrecy, 
Politics, and Power in the Study of Religion, Berkeley–Los Angeles–London 2003.

30 H. Urban, op. cit., passim. 
31 M. Singleton, Yoga Body. The Origins of Modern Posture Practice, Oxford 2010, s. 80.
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Obie idee, a więc utożsamienie radźa jogi z jogą Patańdźalego oraz pośled-
niość hatha jogi, niemal natychmiast podchwyciły flirtujące z Vivekanandą 
(dodajmy że z wzajemnością)32 kręgi ezoteryczne. Wydaje się, że Towarzy-
stwo Teozoficzne było jednym z pierwszych środowisk, które pomysły te włą-
czyło w kanon swoich nauk, wzbogaciło własnymi interpretacjami i zaczęło 
upowszechniać na Zachodzie, a także w samych Indiach. Bławatska mówiła 
już o „niższej” hatha jodze i „wyższej” radźa jodze, wskazując, że ta pierwsza 
jest zbiorem praktyk o wyłącznie fizycznym charakterze, podczas gdy ta dru-
ga, prawdziwa i właściwa, ma cele duchowe realizowane przez pracę z umy-
słem. Co więcej, hatha joga – przez swoje nakierowanie na ciało – mogła być, 
zdaniem teozofki, praktykowana tylko przez „samotnych hatha joginów”, któ-
rzy muszą całkowicie zerwać wszelkie związki z innymi ludźmi i z całym spo-
łeczeństwem. Hatha joga jest więc, jak pisała teozofka, „potrójnie przedesty-
lowanym samolubstwem”33. Nic więc dziwnego, że i samych hatha joginów 
przedstawia Bławatska w wyjątkowo złym świetle – jako ignorantów „rozma-
wiających z diabłem” i podejmujących praktyki ascetyczne będące po prostu 
rodzajem „dziedzicznej choroby”34. Kwintesencją poglądów Bławatskiej na ha-
tha jogę jest opinia wyrażona w jednej z jej Esoteric Instructions: 

Śiwa-agama w każdym szczególe [ma charakter – A. Ś.] tantryczny i jakiekolwiek praktyki 
oparte na jej zasadach mogą przynieść tylko i wyłącznie szkody. Z całą mocą odradza-
łabym członkowi ES [Esoteric Society – A.Ś.] podejmowanie jakichkolwiek praktyk ha-
tha jogi, gdyż albo doprowadzi się on do ruiny, albo sam siebie uwsteczni tak bardzo, 
że odzyskanie utraconej pozycji w tym wcieleniu będzie niemal niemożliwe. Przekład, 
o którym tu mowa [czyli Śiwa-agama – A.Ś.] został znacznie okrojony, a mimo to z tru-
dem nadaje się do publikacji. Zaleca on czarną magię najgorszego rodzaju i znajduje 
się na samych antypodach duchowej ścieżki radźa jogi. Bądźcie ostrożni, mówię wam35.

32 O wzajemnej wymianie myśli pomiędzy środowiskami kultycznymi a Vivekanandą szcze-
gółowo pisze E. de Michelis, op. cit. 

33 H.P. Blavatsky, Original Programme [Manuscript] [w:] eadem, Collected Writings, t. VII, 
Wheaton, Ill 1966, s. 160, http://www.katinkahesselink.net/blavatsky/articles/v7/yxxxx_019.
htm [dostęp: sierpień 2015]. To ważny motyw, ponieważ – jak wspominałam na wstę-
pie – zgodnie z powszechnym w środowiskach ezoterycznych przekonaniem wiedza ta-
jemna, w której posiadanie wszedł adept, winna być wykorzystana dla dobra całej ludz-
kości. Argument o „egoistycznej” jodze powtarza także Rudolf Steiner (por. R. Steiner, An 
Esoteric Cosmology. Lecture VI: Yoga In East and West (Conclusion), http://wn.rsarchive.
org/Lectures/EsoCosmo/19060530p01.html [dostęp: sierpień 2015]). Czyni to również 
Świtkowski, twierdząc, że hatha joga jest ścieżką, na której jogin może oczekiwać cze-
goś dla siebie, w przeciwieństwie do ścieżki radźa jogi, na której takich oczekiwań mieć 
nie wolno (J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 12).

34 M. Singleton, op. cit., s. 77.
35 H.P. Blavatsky, Esoteric Instruction III [w:] eadem, Collected Writings, t. XII, s. 604, http://

www.katinkahesselink.net/blavatsky/articles/v12/y1890_055.htm [dostęp: sierpień 2015].
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Wizja hatha jogi jako jogi „niższej” (albo traktowanej jako wstęp, przygotowa-
nie do dalszej, bardziej zaawansowanej pracy) i radźa jogi (czyli jogi Patańdźa-
lego) jako jogi „wyższej”, szybko przyjęła się także w Indiach i, co ciekawe, była 
upowszechniana nie tylko przez osoby sympatyzujące z ideami głoszonymi 
przez Towarzystwo, ale szczególnie przez orędowników i działaczy na rzecz 
modernizacji duchowej i religijnej tradycji Indii. Interesujące jest to, że byli to 
jednocześnie znakomici znawcy tradycji indyjskiej, a także tłumacze i komen-
tatorzy pism podstawowych dla tradycji duchowych Indii, w tym także hatha 
jogi. Żeby nie mnożyć przykładów (ich lista byłaby bardzo długa), wspomnę 
tylko o jednej znanej postaci, której argumentacja (bardzo plastyczna zresz-
tą) odzwierciedla gros wątków budujących dyskurs toczący się w owym cza-
sie wokół hatha jogi. Chodzi mianowicie o Srisa Chandra Vasu (1861–1918), 
uczonego, tłumacza pierwszych, do dziś popularnych i wznawianych przekła-
dów pism, uznawanych powszechnie (choć nie do końca właściwie36) za re-
prezentatywne dla tradycji hathajogicznej – Gherandasamhity (XVII/XVIII 
w.) oraz Śiwasamhity (XVII/XVIII w.)37, a także autora jednego z pierwszych 
omówień filozofii jogi (The Introduction to Yoga Philosophy)38. W swoich pra-
cach Vasu buduje wyraźny kontrast pomiędzy hatha joginem – brudną, wy-
smarowaną popiołem, obrzydliwą wręcz postacią, straszącą dzieci na uli-
cach i wyłudzającą pieniądze od porządnych ludzi, a „prawdziwym joginem”, 
który od tego pierwszego trzyma sie możliwie daleko. „Jeśli na skutek jakiejś 
ekwilibrystyki językowej – pisze Vasu – te wysmarowane kreatury mogą być 
określane mianem jogina, to bez wątpienia ich joga (zjednoczenie) jest zjed-
noczeniem z popiołem, błotem i pieniędzmi”39. Dla takiego jogina oraz – siłą 
rzeczy – obranej przez niego ścieżki i podejmowanych przezeń praktyk nie 
ma miejsca w nowoczesnym społeczeństwie, którego zwolennikiem był Vasu. 
Nie ma tym bardziej miejsca w tworzonej właśnie wizji jogi jako nauki40 – tu 

36 Por. J. Mallinson, Hatha Yoga, s. 770–781.
37 Prace te były zresztą kilkakrotnie wydawane przez różne, indyjskie i zachodnie teozo-

ficzne oficyny wydawnicze.
38 Tłumaczenie obu traktatów (wraz z wersją sanskrycką) ukazało się w opracowaniu The 

Yoga Sastra (Allahabad 1915), The Introduction to Yoga Philosophy jest rodzajem wstępu 
do nich, choć poruszana w nim problematyka wykracza poza zagadnienia pojawiające 
się w traktatach. 

39 R.B.Ch. Vasu, The Introduction to Yoga Philosophy [w:] R.B.Ch. Vasu, The Yoga Sastra 
consisting of an Introduction to Yoga Philosophy; Sanskrit Text with English Translation 
of The Shiva Samhita and of the Gherandha Samhita, Allababad 1915, s. 2.

40 Jednym z pierwszych joginów, którzy podjęli próbę zracjonalizowania jogi oraz pokazania 
jej jako systemu naukowego, był Swami Kuvalayananda (1883–1966). Był on też pionierem 
naukowych badań nad jogą, osobą w dużej mierze odpowiedzialną za jej medykalizację. 
O problemach tych pisze szczegółowo J.S. Alter, Yoga in Modern India. The Body Between 
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hatha jogin nie tylko już się nie mieści, ale jest traktowany wręcz jako „ogrom-
na przeszkoda na drodze postępu tej nauki [czyli jogi – A.Ś.]”41.

Vasu stosuje więc w swoich pracach różne zabiegi, aby od razu ukierunkować 
myślenie czytelników o hatha jodze i jednocześnie zniechęcić ich do ewen-
tualnego eksperymentowania z jej praktykami. Zabiegi te można, jak sądzę, 
zamknąć w trzech strategiach powielanych powszechnie zarówno w Indiach, 
jak i poza granicami subkontynentu. Są one widoczne również i w polskiej 
narracji, toczącej się wokół jogi na przełomie wieków. Strategie te określiła-
bym jako: deprecjonowanie, przestrzeganie/straszenie oraz cenzurowanie. Za 
przykład pierwszej niech posłuży najbardziej dla hatha jogi reprezentatywna 
(co nie znaczy najważniejsza) praktyka – asany. Te Vasu utożsamia z ćwicze-
niami gimnastycznymi i uznaje je za bezwartościowe z punktu widzenia roz-
woju duchowego, choć mogące przynieść określone korzyści psychofizyczne. 
We wstępie do przekładu Gherandasamhity Vasu pisze: „[…] rozmaite asany 
[opisane – A.Ś.] w książce są ćwiczeniami gimnastycznymi korzystnymi dla 
ogólnego stanu zdrowia, spokoju umysłu i wyciszenia namiętności”42. Gene-
ralnie jednak praktyki hatha jogi uznaje za niebezpieczne i – to druga strate-
gia – przestrzega (a nawet starszy) potencjalnych zainteresowanych (jak ich 
określa – „nieświadomych joginów-samouków”) przed ryzkiem „degeneracji 
do [poziomu – A.Ś.] hatha jogi”. Wspomina nawet o pewnej kobiecie, która 
przeczytawszy Bhagawadgitę, rozpoczęła samodzielną intensywną praktykę 
pranajam. Ponieważ jednak nie zrozumiała wszystkiego, w krótkim czasie osza-
lała43. W trosce o moralność społeczną Vasu cenzuruje także własne przekła-
dy i usuwa z nich opisy niektórych technik hatha jogi. Wzorcowym przykła-
dem jest tu wadźroli mudra44. Jej opis (mało zresztą konkretny, a z pewnością 
niepozwalający na samodzielne wykonanie praktyki) w swoim tłumaczeniu 
Śiwasamhity zastąpił Vasu uwagą: „Wadźroli mudra opisana w niniejszym 
rozdziale w oryginalnym tekście tutaj została pominięta, gdyż jest to obsce-
niczna praktyka, na którą pozwalali sobie tantrycy z niskich klas”45.

Science and Philosophy, Princeton 2004, a o niektórych aspektach A. Świerzowska, Od prany 
do energii. Duchowość w dyskursie naukowym, „Przegląd Religioznawczy” 2008, 3/229.

41 R.B.Ch. Vasu, The Introduction to Yoga Philosophy, s. 2–3. 
42 Idem, The Gherandha Samhita [w:] idem, The Yoga Sastra, s. III.
43 Idem, The Introduction to Yoga Philosophy, s. 42. 
44 Praktyka, w czasie której jogin wsysa prąciem kobiecą wydzielinę lub inny płyn (w róż-

nych tekstach pojawiają się różne warianty praktyki). Szczegółowo o praktyce pisze J. Mal-
linson, Yoga and Sex: What is the Purpose of Vajrolīmudrā (The texts of the paper giv-
en at the University of Vienna’s Yoga in Transformation Conference on September 20th 
2013), https://www.academia.edu/4652312/Yoga_and_Sex_What_is_the_Purpose_of_
Vajrol%C4%ABmudr%C4%81 [dostęp: sierpień 2015].

45 R.B.Ch. Vasu, The Shiva Samhita [w:] idem, The Yoga Sastra, s. 51. 
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O ile jednak w Indiach argumenty te i podobne były wykorzystywane jako 
swego rodzaju narzędzie do pomocy w modernizacji tradycji jogi, oczyszcze-
nia jej z wszelkich zabobonów i nadaniu jej naukowego charakteru, o tyle tra-
dycja teozoficzna używała ich w odmiennym celu. W tym wypadku chodziło 
bowiem o stworzenie kontrastowego tła dla głoszonego przez teozofów poglą-
du, że nauczana przez Towarzystwo joga jest jedyną prawdziwą i autentyczną, 
oraz jako jedyna jest zakorzeniona w niczym nieskażonym źródle tradycji. Było 
to zgodne z powszechnym w środowiskach ezoterycznych przekonaniem, że ich 
inicjowani członkowie mają bezpośredni dostęp do wiedzy nadprzyrodzonej 
(a więc autentycznej), dzięki istnieniu swego rodzaju „kanału informacyjnego”, 
łączącego wtajemniczonych z nadnaturalnymi dyspozytariuszami owej wiedzy46. 
W ten sposób głoszone nauki nie tylko traktowano jako zgodne z tradycją, ale 
wręcz uznawano je za realizację najpierwotniejszej i najczystszej jej wersji. We 
wszystkich innych zaś widziano jedynie wypaczoną wersję pierwowzoru. Do-
kładnie tę myśl powtarza Świtkowski, pisząc o hatha i radźa jodze: 

Hathajoga nie należy w ogóle do siedmiu p i e r w o t n y c h  ścieżek indyjskich47 i p o -
w s t a ł a  d o p i e r o  z n a c z n i e  p ó ź n i e j ,  g d y  p o d  w p ł y w e m  Ta n t r i -
k o w  f i l o z o f j a  i n d y j s k a  p o c z ę ł a  p r z y b i e r a ć  z a b a r w i e n i e  c o -
r a z  b a r d z i e j  m a t e r i a l i s t y c z n e. Pominąwszy tedy hathajogę, każda z tych 
ścieżek prowadziła do zjednoczenia jaźni wyższej z niższą, czyli właśnie do jogi. Żad-
na z nich jednak nie była tak wszechstronna, nie dawała tak doskonałego rozwoju 
wszystkich władz wyższych człowieka jak Radżajoga48.

W innym zaś miejscu, przy okazji rozważań na temat kundalini i skutków 
manipulowania nią, wprost mówi o powrocie tradycji ezoterycznej do naj-
pierwotniejszego i niezanieczyszczonego źródła wiedzy (w tym wypadku in-
dyjskiej): „Przytoczę […], co mówi o kundalini nowszy okultyzm europejski 
na podstawie p i e r w o t n e j ,  n i e  s k a ż o n e j  j e s z c z e  m a t e r i a l i -
z m e m ,  t r a d y c j i  e z o t e r y c z n e j  i n d y j s k i e j ”49.

Negatywny obraz hatha jogi, nakreślony przez Świtkowskiego w podręczni-
ku Wstęp w światy nadzmysłowe, może wydać się problemem drobnym, wręcz 
marginalnym. Pokazuje on jednak bardzo wyraźnie jedną istotną kwestię, 

46 M. Rzeczycka, Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX–początku XX wie-
ku, Gdańsk 2010, s. 27. 

47 Zdaniem Świtkowskiego pierwotne ścieżki indyjskie to te wymienione w Bhagawadgi-
cie, czyli sankhja joga, karma joga, dźniana joga, karmasanjasa joga, atmasamjama joga, 
bhakti joga i najdoskonalsza radźa joga.

48 J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe…, s. 29, wyróżnienie – A.Ś.
49 Idem, Kwiaty lotosu i kundalini…, s. 29, wyróżnienie – A.Ś. 
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która nie była do tej pory przedmiotem badań. Otóż wizja jogi przedstawio-
na przez Świtkowskiego (traktowanego tu, jak wspominałam na wstępie, jako 
swego rodzaju reprezentanta polskiego środowiska zainteresowanego jogą) 
jest bardzo mocno zakorzeniona w międzynarodowym, ezoterycznym dys-
kursie przełomu wieków. Ta „polska joga” (czyli joga już zinterpretowana 
i zaadoptowana do polskich realiów społeczno-religijno-kulturowych) sta-
nowi więc od samego początku część zjawiska o szerokim, światowym wręcz 
zasięgu, określanego jako transnational yoga50. Świadomość tych związków 
(a niniejszy artykuł pokazuje jedynie niektóre z nich) okazuje się istotna dla 
zrozumienia historii i kształtu jogi w Polsce, a badania nad tą problematyką 
muszą uwzględniać ów bardzo szeroki kontekst. 
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