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Wstęp 

Tytuł tej książki: Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? nasuwa oczywiste skojarzenia 
ze słynnym pytaniem Leibniza: „dlaczego istnieje raczej coś niż nic?”. Lecz rozważa-
nia zawarte w niniejszej pracy nie będą prostym komentarzem do tego zdania. Jedyne, 
co będą chciała wykazać, to fakt, że myśliciele indyjscy przyjmowali istnienie absolut-
nej rzeczywistości – sat – jako pojęcie racji dostatecznej1. Wszystkie rozważania będą 
prowadzone przede wszystkim na podstawie fragmentów klasycznych Upaniszad, 
interpretowanych z perspektywy adwaita-wedanty, doktryny „niedwójni”. Według 
wykładni tej szkoły, tylko byt absolutny – sat – jest rzeczywiście istniejący, a rzeczy-
wistość empiryczna, jako będąca jedynie jego przedstawieniem, jest wartościowana 
jako mająca niższy status ontologiczny. Wymiar sat jest wymiarem pozaempirycznym, 
niemożliwym do adekwatnego określenia ani ujęcia w jakiekolwiek kategorie. Naj-
częstszymi terminami technicznymi, używanymi w filozoficznym języku Indusów na 
określenie bytu absolutnego jest ˜tman, gdy przyjmujemy perspektywę podmiotową, 
oraz brahman, gdy przyjmujemy perspektywę opisu rzeczywistości w jej wszechtotal-
ności. Według adwaity, zachodzi pełna tożsamość pomiędzy atmanem a brahmanem, 
możemy tu zatem mówić o bardzo radykalnym monizmie. Dlatego nie ma ostatecznie 
różnicy ontologicznej, a ściślej mówiąc – metafizycznej2, pomiędzy wymiarem abso-
lutnym i empirycznym; jest to raczej wartościowanie z poziomu epistemicznego. Jak 
będę się starała wykazać, byt absolutny jest nie tylko czystym, pełnym istnieniem, 
świadomością, ale także zasadą podmiotowości. Myśliciele indyjscy przypisywali sta-
tus istnienia tylko rzeczywistości podmiotowej, a rzeczywistość empiryczną uważali za 
działającą i bytującą, nie ze względu na siebie samą, ale z uwagi na istnienie podmio-
tu3. I dlatego ów podmiot, którego istota według adwaity jest pozaempiryczna, jest 
                                                        

1 „Dotychczas mówiliśmy li-tylko jako fizycy, teraz należy wznieść się do metafizyki, posługując się tą 
nie dość wykorzystaną wielką zasadą, która głosi, że nic nie powstaje bez racji dostatecznej, czyli że nie 
dzieje się nic, w odniesieniu do czego ktoś znający rzeczy nie mógłby podać racji dostatecznej, tłumaczą-
cej, dlaczego dzieje się właśnie tak, a nie inaczej. Po przyjęciu tej zasady mamy prawo zadać pytanie 
pierwsze, które tak będzie brzmiało: Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Nic nie jest przecież prostsze 
i łatwiejsze niż coś. Co więcej, dopuściwszy, że rzeczy powinny istnieć, trzeba podać rację, dlaczego po-
winny istnieć tak, a nie inaczej”. G.W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, tłum. S. Cichowicz, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 288. 

2 Doskonałą analizę pojęć: metafizyka/ontologia przeprowadza Władysław Stróżewski w swojej książ-
ce Ontologia, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 19–23.  

3 „Tak odwraca się zwykły sens słowa byt. Byt, który dla nas jest pierwszym, sam w sobie jest czymś 
wtórnym, tzn. jest tym, czym jest jedynie w «odniesieniu» do pierwszego bytu. Nie jest tak, jak gdyby ślepy 
porządek sprawiał, by ordo et connexio rerum musiały się dostosowywać do owych ordo et connexio ide-
arum. Realność, zarówno pojedynczo wziętej rzeczy, jak również realność całego świata, pozbawiona jest 
w sposób istotny (w naszym ścisłym sensie) samodzielności (Selbständigkeit). Nie jest w sobie czymś 
absolutnym i czymś, co wtórnie wiąże się z czymś innym, lecz w absolutnym sensie jest niczym, nie ma 
wcale żadnej «absolutnej istoty», ma znamię (Wesenheit) czegoś, co zasadniczo jest jedynie czymś inten-
cjonalnym, jedynie czymś uświadamianym, świadomościowo przedstawionym, pojawiającym się (Ersche-
inendes)”. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tom I, (94), Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 151. 
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racją dostateczną do wytłumaczenia doświadczania, a przez to istnienia, rzeczywistości 
przedstawionej4. Rzeczywistość empiryczną postrzegamy, z natury rzeczy, w jej wy-
miarze przedmiotowym, a to musi zakładać istnienie podmiotu. Objaśnienie tej tezy 
będzie jednym z głównych tematów, wokół którego będą się ogniskowały rozważania 
kolejnych rozdziałów prezentowanej książki.  

Kolejną tezą, jaką będę chciała wykazać na podstawie tekstów śruti, interpretowa-
nych z perspektywy adwaita-wedanty, jest przeświadczenie o całkowicie nirgunicznym 
charakterze bytu absolutnego. Absolutowi nie przysługują per essentiam żadne atrybu-
ty (guõa), opis tej rzeczywistości jest w pełni apofatyczny. W sensie filozoficznym 
wszystkie przedstawienia, doświadczane jako niezależne, empiryczne byty, to jedynie 
postaci, refleksy istniejące wyłącznie dzięki temu, co nieuwarunkowane. W wymiarze 
religijnym przeważnie tym subtelnym postaciom jest przypisywany boski status i one 
są doświadczane przez czcicieli jako tożsame z bytem najwyższym i jako Bogu (Iśwa-
rze, Puruszy) jest im oddawana cześć. Według wykładni najstarszych Upaniszad i ko-
mentującej ich adwaity, wszelkie interpretacje teistyczne5 są wtórne, gdyż rzeczywi-
stość najwyższa jest poza jakimkolwiek orzekaniem i upostaciowieniem. Lecz choć ów 
wymiar transcendentny jest pozaempiryczny, to nie znaczy, że nie jest istniejący. 
Wprost przeciwnie, tylko o nim można orzekać jako o absolutnie istniejącym – sat.  

Aby w miarę spójnie przedstawić powyższe zagadnienia, najwięcej miejsca w tej 
książce poświęcę analizie konstruowania się pojęcia podmiotu w klasycznych Upani-
szadach. Umożliwi to nam ukazanie, które pojęcia będą się odnosiły do podmiotu poj-
mowanego jako zasada podmiotowości, które będą jego najbardziej źródłowymi przed-
stawieniami, a które będą odgrywać – zwłaszcza w miarę rozwoju dyskusji 
filozoficznej w Indiach – coraz bardziej doprecyzowywaną rolę narzędzi poznawczych. 
Poza hermeneutyczną analizą Upaniszad, w której będę się starała omawiać jedne 

                                                        
4 „Pytanie «Dlaczego jest w ogóle byt, a nie raczej nic?» jest dla nas pierwsze ze względu na rangę naj-

pierw jako pytanie najogólniejsze, następnie jako najgłębsze, w końcu jako najbardziej źródłowe. Pytanie to 
sięga najdalej. Nie zatrzymuje się przy jakimkolwiek bycie. Obejmuje wszelki byt, tzn. nie tylko to, co 
w najszerszym sensie istnieje teraz, lecz także to, co było dawniej i co będzie w przyszłości. Granicę jego 
zakresu wyznacza dopiero to, co po prostu i nigdy nie bytuje, nic”. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafi-
zyki, s. 8, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.  

5 Odnosząc się do koncepcji filozoficznych powstałych w Indiach, opisujemy je w kategoriach ukutych 
w europejskim kręgu kulturowym. Niesie to z sobą bardzo wiele nieporozumień. Najwięcej nieporozumień, 
prowadzących do zakłamań, bierze się z używania terminu „teizm”. Jak wiadomo, w naszym kręgu kultu-
rowym jest to termin pochodny od greckiego słowa theos. W interpretacji chrześcijańskiej, która w tym 
względzie wywarła ogromny wpływ na całą europejską myśl filozoficzną, przez pojęcie theos rozumie się 
Boga Stwórcę, który poprzez creatio ex nihilo powołał świat do istnienia. Bóg jest zatem tożsamy z bytem 
absolutnym. W tym sensie pojęcie Boga w systemach wyrosłych na Subkontynencie Indyjskim nie wystę-
puje. Zazwyczaj zakłada się, że rzeczywistość jest odwieczna, a jakiś Twórca, czy Zarządca jest jedynie jej 
strażnikiem lub gwarantem praw. I dlatego pojęcie absolutu nie jest tożsame z Bogiem, lecz z nieuwarun-
kowanym wymiarem rzeczywistości pojmowanej jako jej zasada. Nie znaczy to jednak, iż w tych syste-
mach odrzucano pojęcia transcendencji, jako również przedmiotu doświadczeń mistycznych. Lecz te do-
świadczenia są w tym sensie „nie-teistyczne”, że zakładają istnienie poziomu „wyższego”, będącego zasadą 
i źródłem wszystkiego, co jest postrzegane jako istniejące. Tylko w takim kontekście używam terminu 
„teizm” odnośnie do filozoficznych koncepcji indyjskich. Można w tym miejscu dodać, iż w tekstach filo-
zoficzno-religijnych Indii występuje termin deva – „bóstwo”, „świetlisty” – które pochodzi od tego samego 
rdzenia indoeuropejskiego, co theos. Lecz dewowie są powszechnie przedstawiani jako emanacje lub 
przedstawienia bytu absolutnego.  
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fragmenty Upaniszad przez odwołania do innych, będę się również odwoływać do 
komentarzy, przede wszystkim tych, które przynależą do najstarszej tradycji adwaita- 
-wedanty, zwłaszcza do Gaudapady i komentarzy Śankary. Analiza koncepcji podmio-
tu będzie przedstawiana w kontekście rozważań antropologicznych, metafizycznych 
czy niekiedy również egzystencjalnych. Badanie tak zakreślonego przedmiotu, jeżeli 
dotyczy on zwłaszcza klasycznej myśli indyjskiej, nie jest możliwe bez odwołania się 
do koncepcji kosmologicznych. Dlatego nim przystąpię do przedstawienia i tam, gdzie 
to możliwe do porządkowania różnych pojęć odnoszących się do koncepcji podmiotu 
w Upaniszadach, przedstawię analizę wyjściowego dla tych rozważań hymnu z X 
mandali Rigwedy, hymnu Nasadijasukta – O zaistnieniu świata.  

Będę się odwoływać zarówno do najstarszych tekstów wedyjskich, jak i do kla-
sycznych do nich komentarzy, na których opiera się szkoła adwaita-wedanty. Teksty te 
dzieli mniej więcej tysiąc pięćset lat. Analiza, w pełni już świadomych założeń filozo-
ficznych adwaity, jest dokonywana na podstawie kanonicznej upaniszady Mandukji 
(IV–III w. p.n.e.) oraz na klasycznym do niej komentarzu Gaudapady (VI w. n.e.) za-
wartym w jego dziele Mandukjakarika. To właśnie dzieło Gaudapady inicjuje bramiń-
ską szkołę filozoficzną adwaita-wedanty – „niedwójni”. Jest to szczególny monizm, 
który wyłącznie o absolutnym wymiarze rzeczywistości (˜tman) orzeka, iż jest istnie-
jący – sat. Natomiast świat doświadczalny jest w tym systemie określany zarówno jako 
sat – istniejący, jak i asat – nieistniejący oraz anirvacanŸya – nieorzekalny w jakich-
kolwiek kategoriach. Jak zobaczymy, podstawowy problem, jaki się tu pojawia, to 
objaśnienie relacji pomiędzy absolutnym, niczym nie uwarunkowanym, niezmiennym 
odwiecznym bytem (analogicznym do bytu parmenidejskiego) a światem wielości, 
zmienności i różnorodności postrzeganym w doświadczeniu. W szkole adwaity, która 
jak każdy indyjski system jest ostatecznie soteriologią, główny nacisk przy próbie roz-
wiązania tego problemu zostaje położony na analizę samego aktu poznawczego, gdyż 
to w wyniku błędnego nałożenia rzeczywistości przedmiotowej na podmiotową wyła-
nia się świat doświadczalny, a to skutkuje uciążliwym wikłaniem się w sansarę. Wy-
zwolenie – moksza – jest rozumiane jako wynik bezpośredniego rozpoznania, jako 
wgląd w naturę rzeczywistości. 

Jedynie o czystej świadomości – sat możemy powiedzieć, że naprawdę istnieje. 
Jednak o jej przejawach, korelatach, nie możemy powiedzieć, iż nie istnieją, gdyż 
z niej właśnie wypływają, ich sensowność jest uwarunkowana bytem samoistnym, 
zatem „istnieją i nie istnieją” zarazem. Nie przesądzamy w ten sposób o ich charakterze 
metafizycznym, tylko opisujemy je ze względu na sam proces poznawania. Po dokona-
niu redukcji pozostaje czysta świadomość jako residuum, natomiast sam świat realny 
właściwie znika z pola widzenia, pozostają tylko sensy świata, sensy rzeczy. Antycy-
pacji takich rozwiązań będziemy poszukiwać w tekstach śruti, w Upaniszadach.  

Wszystkie darśany bramińskie, konstruując strukturę swoich systemów filozoficz-
nych, odwołują się do pojęć bądź już ukształtowanych, bądź jeszcze nie w pełnej for-
mie zaprezentowanych w kanonie śruti. Teza ta jest otwarcie przyjętym założeniem na 
gruncie tradycji indyjskiej, weryfikowanym w trakcie krytycznych badań filozoficz-
nych. Ale – co jest powszechnie wiadome – rozstrzygnięcia poszczególnych szkół 
często diametralnie się różnią co do założeń ontologicznych, choć odwołują się często 
do tych samych tekstów bądź nawet tych samych ich fragmentów. Dlatego niezwykle 
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istotne będzie prześledzenie pod tym kątem samych tekstów śruti, w tym głównie Upa-
niszad, jako zwieńczających i podsumowujących rozważania kanonu wedyjskiego.  

Poszczególne rozdziały będą pokazywały, jak rozumiano i jak traktowano różne po-
jęcia, które odnoszą się do podmiotu świadomościowego, aktywnego, odpowiedzialne-
go zarówno za migrowanie w sansarze, jak i będącego instrumentem prowadzącym do 
wyzwolenia. Niekiedy będą to rozważania odnoszące się do totalnie pojmowanego 
podmiotu, a inne terminy będą wskazywać na podmiot ograniczony do pewnych funk-
cji, pewnych sfer działań czy pewnych postaw ujawniających się nie na wszystkich 
poziomach świadomości. 

Na kanwie tych rozważań będę się również starała wykazać pierwotność pojęcia 
podmiotu względem przedmiotu zarówno w porządku kosmogonicznym, metafizycz-
nym, epistemicznym, jak i – oczywiście – soteriologicznym, gdyż wszystkie tego typu 
pytania, będące impulsem do tego typu analiz, rodzą się tylko i wyłącznie w człowie-
ku, pojmowanym zarówno jako podmiot szukający, jak i będącym sam dla siebie sa-
mego uzasadnieniem. Wszystkie tezy zawarte w tekstach indyjskich są oparte na do-
świadczeniach introspekcyjnych, badaniach warunków zachowania i percypowania 
rzeczywistości, która dana jest w procedurach medytacyjnych danego praktykującego. 
Opisując zarówno procedury dochodzenia do źródła i zasady rzeczywistości, jak 
i podmiotu poznającego, upaniszady często uciekają się do metody, którą moglibyśmy 
nazwać „prefenomenologiczną”. Okazuje się bowiem, iż kolejne poziomy redukcji 
dotyczą przedmiotu, który okazuje się ostatecznie czystym podmiotem – atmanem. 
Badanym przedmiotem jest to, co najbardziej podstawowe w podmiocie badanym, 
czyli świadomość. Świadomość intencjonalnie wyłaniająca z siebie kolejne noematy, 
a w swej naturze, u swego źródła, skierowana tylko na siebie samą. Proces poznawania 
owej świadomości jest procesem samopoznania. Badając warunki przejawiania się 
świata, poznajemy warunki naszej istoty, która okazuje się bytem świadomym i samo-
świadomym. Badanie, doświadczanie jest zatem pewnym sposobem, modelem życia. 
Doświadczający podmiot jest konstytuowany w doświadczeniu, a jego źródłowość 
w ostatecznym, niczym nie zapośredniczonym doświadczeniu. Można w tym miejscu 
przywołać stwierdzenie Edmunda Husserla zawarte w pierwszym tomie Idei, iż konsty-
tucja podmiotu, w tym wypadku atmana, podmiotu poznającego, zawiera wszystkie 
opisy świadomości.  

Wynika z tego, iż kolejne etapy przejawiania się świata są konstytuowane przez 
świadomy podmiot. Podmiot intencjonalnie nakierowuje się na swoje własne konstruk-
ty, jednocześnie wskazując, że intencja poznawania, a również w jakiś sposób konsty-
tuowania, zawiera się w warstwie głębszej. Postępując w ten sposób, świadomość – 
szukając swego „wnętrza” – zatacza kolejne, koliste ruchy, które stopniowo doprowa-
dzają do poziomu, gdzie podmiot, czyli świadomość intencjonalnie kieruje się tylko na 
siebie. W porządku kosmogonicznym wychodzimy od zasady podmiotowości, by w 
sekwencji soteriologicznej uznać ostatecznie istnienie jedynie czystego podmiotu, 
którego jednym z imion jest „Ja”. Rzeczywistość przedstawiona, o której można po-
wiedzieć: „to”, przestała już być przedmiotem doświadczenia. Dlatego istnieje raczej 
„Ja” niż „to”. Absolutnie istnieje tylko sat, pojęte jako zasada podmiotowości i świa-
domości. 
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Wielką dla mnie pomocą przy pisaniu tej książki były liczne rozmowy z moimi 
współpracownikami, przyjaciółmi, studentami. Bez nich nie zwróciłabym uwagi na 
wiele wątków, których analiza jest istotną częścią tej pracy. Wszystkim bardzo dzięku-
ję. Ale przede wszystkim chcę podziękować Profesor Beacie Szymańskiej. Bez długich 
z nią rozmów o filozofii, bez jej wsparcia, ta książka w ogóle nie mogłaby powstać. 
Beatko, dziękuję.  



Nasadijasukta  
– Hymn o zaistnieniu świata 

Fundamentem śruti, wedyjskiego Objawienia, jest zbiór 1028 hymnów Rigwedy, ze-
branych w dziesięć kręgów – maõýala. Najmłodsza z nich, X mandala, to hymny 
o niezwykle istotnej treści dla całej późniejszej myśli indyjskiej. Hymny te w dużej 
mierze odnoszą się przede wszystkim do przedstawienia rozmaitych koncepcji kosmo-
gonicznych i kosmologicznych. Choć na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać nie 
do końca spójne, to jednak wszystkie one nie przedstawiają tak popularnej w kręgu 
filozofii europejskiej – zwłaszcza tej odwołującej się do myśli chrześcijańskiej – kon-
cepcji creatio ex nihilo. Zazwyczaj wskazuje się na jakąś istność czy jakiś pierwiastek, 
jakąś arche, z której wyłonił się świat doświadczalny. Przyjmowano w to miejsce wo-
dę, ognisty żar (X 190), wiatr (X 168), niebyt (X 72), Złoty Zarodek – Hiranjagarbhę 
(X 121) czy boską mowę – Wać (X 125). Najsłynniejszymi hymnami kosmologiczny-
mi są: Hymn o Praczłowieku – Puruszasukta (X 90) i Hymn o zaistnieniu świata – Na-
sadijasukta (X 129). Hymn o Praczłowieku przedstawia stworzenie świata z Puruszy – 
makroantroposa, złożenie samego siebie sobie w ofierze. W wyniku ofiary powstaje 
cały świat, z ukształtowanym już, a przez to boskim porządkiem1. Analizą hymnu Na-
sadija zajmuję się w tym rozdziale.  

Wszystkie te hymny oraz cały kanon śruti, jak powszechnie wiadomo, tradycja in-
dyjska uznawała za mające charakter absolutnie autorytatywny. Ich nieomylność miała 
między innymi wypływać z tego, iż nie przypisywano im autora, którym byłby jakiś 
człowiek. Ich odwieczne treści – jak przyjmuje tradycja – zostały jedynie „zobaczone” 
przez natchnionych mędrców – ®ÿi i dopiero przez nich, w języku dostępnym nie tylko 
wieszczom, zostały przekazane i wyśpiewane.  

Dla całej myśli indyjskiej, i to zarówno tej, która była bardziej zainteresowana roz-
ważaniami filozoficznymi, jak i religijno-teologicznymi, przesłanie hymnów stanowiło 
absolutny fundament. Na rozwój całej późniejszej myśli indyjskiej można patrzeć jak 
na odwołanie wprost, omawianie czy komentowanie koncepcji, które pojawiły się już 
w zbiorach hymnów – sanhitach. W ten to sposób należy interpretować zarówno na-
kładanie się kolejnych partii samego śruti, jak i rozwijanie ich treści w następujących 
po nich darśanach – systemowych syntezach filozofii bramińskiej. 

Istnieje bardzo wiele tłumaczeń i interpretacji Nasadija, także w języku polskim2, 
postanowiłam jednak przedstawić również swoją wersję i interpretację. Głównym po-
wodem jest to, iż wydaje mi się, że w dotychczasowych tłumaczeniach umknął jeden 
problem, który dla rozważań prowadzonych w tej książce jest niezwykle ważny. Naj-

                                                        
1 Dokładną analizę Puruszasukty zamieściłam w swojej książce Karman i dharma. Wizja świata w filo-

zoficznej myśli Indii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003. 
2 Najpełniejsza i najciekawsza interpretacja została opracowana przez Joannę Jurewicz w pracy Ko-

smogonia Rygwedy. Myśl i metafora, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001. 
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ogólniej, jeszcze przed szczegółową analizą, mogę go określić jako wskazanie na 
przejście od stanu istnienia – sat – do stanu bytowania – bhava. I tak pierwszy – nie 
w znaczeniu porządku czasowego, lecz w znaczeniu absolutnym, źródłowym – wymiar 
rzeczywistości zawsze będzie oddawany przez formy językowe utworzone od rdzenia 
as – istnieć. Formy te mogą być rzeczownikowe, czyli imiesłowy, na przykład sat – 
istniejący, lub czasownikowe, zazwyczaj ˜sŸt – zaistniało; czasem występuje równo-
cześnie imiesłów dookreślony przez formę czynną czasownika, dzięki czemu para-
dygmat zostaje wzmocniony. Denotujący drugi wymiar rzeczywistości termin bhava, 
jako pochodzący od rdzenia bh¨ – być, bytować, jest w pewien sposób pojęciem 
umownym. Bhava ogólnie odwołuje się do rzeczywistości ujawniającej swój charakter 
przedstawieniowy, przedmiotowy i zawsze dynamiczny. Omówieniu szczegółowych 
relacji pomiędzy wymiarami sat a bhava zostaną poświęcone właściwie wszystkie 
analizy i komentarze w prezentowanej pracy. Ze względu na charakter tych rozważań 
poniższa analiza będzie bardziej szczegółowo odnosić się do pierwszych strof hymnu. 
Przedstawiam tu też swoją wersję tłumaczenia tytułu hymnu, ale pozostawiam go rów-
nież w formie tradycyjnie przyjmowanej bądź przez wskazanie numeru: X 129, bądź 
przez przytoczenie pierwszych słów sanskryckiego oryginału jako Nasadijasukta. Do 
przedstawienia własnej wersji tłumaczenia Nasadija przekonała mnie również analiza 
koncepcji kosmologicznych w klasycznych Upaniszadach, które wprost odwołują się 
do zaprezentowanego tu schematu. 

n˜sad ˜sŸn no sad ˜sŸd tad˜nim 
n˜sŸd rajo no vyom˜ paro yat 
kim ˜varŸva× kuha kasya þarmann 
ambha× kim ˜sŸd gahanaÕ gabhŸram (1). 

Wówczas nie istniało istniejące ani nieistniejące, 
Nie istniały przestworza ani niebiosa powyżej, 
Co (czy) zakrywało? Gdzie? Pod czyją opieką? 
Czy istniała woda głęboka, otchłań? 

Kluczowa, według mnie, fraza w tym hymnie to: na sat ˜sŸt na asat ˜sŸt – jako ist-
niejące istniało i jako nieistniejące nie istniało. Należy zwrócić uwagę na precyzję 
języka oryginału. Sat jest rozumiany jako stan istnienia, a asat jako stan nieistnienia. 
Lecz zarówno to, co zostało określone jako istniejące, jak i to, co zostało określone 
jako nieistniejące, jest opisane jako to, co zaistniało – ˜sŸt. Wszystkie trzy terminy sat, 
asat i ˜sŸt są derywatami od tego samego rdzenia as – istnieć. Interpretuję to w ten 
sposób, iż denotują one ten sam wymiar rzeczywistości. Schemat ten będzie kontynu-
owany w klasycznych Upaniszadach, gdzie występująca już tutaj klasyczna formuła: 
idam agre ˜sŸt, będzie rozwijana; dookreślany będzie zwłaszcza termin idam (to)  
– w hymnie jest pod niego podstawiane sat i asat.  

W omawianym hymnie najważniejsza jest pierwsza strofa wskazująca na jakiś stan 
pierwotny, źródłowy. Trudno powiedzieć, czy jest to stan przedkreacyjny, czy raczej 
stan istnienia, będący pełną potencjalnością, zarówno do przejawiania, jak i do pozo-
stawania w stanie nieprzejawionym. Wskazuje na to pozorna sprzeczność użycia 
dwóch terminów: sat – istniejące i asat – nieistniejące, dookreślone przez czasowni-
kową formę (na) ˜sŸt. Można to interpretować w taki sposób, iż nie przejawiało się, to 
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znaczy nie istniało jako przejawione, ujmowalne w kategorie, poznawalne w wyniku 
aktów poznawczych, zarówno to, co istniejące – poznawalne, jak i to, co nieistniejące – 
niepoznawalne. Jest to bardzo mocna teza filozoficzna wskazująca, iż stan pierwotny 
ma w sobie potencjalną zdolność zarówno do przejawiania się, jak i nieprzejawiania 
się. Można by to potraktować jedynie jako metaforę, ale wydaje się, że kryje się za nią 
bardzo pogłębiona refleksja filozoficzna. Wskazuje się, iż o stanie pierwotnym nie 
tylko nie możemy powiedzieć, że jego istnienie wymyka się poznaniu i kategoryzacji, 
ale też nie możemy odpowiedzialnie powiedzieć, iż określenie tego jako stanu nieist-
nienia, nieprzejawiania się, jest w pełni adekwatne. Natura stanu pierwotnego nie może 
być zatem oddana żadnymi zdaniami asertorycznymi. Żadne zdanie orzekające o stanie 
istnienia bytu pierwotnego nie przesądza o jego prawdziwości. O tym wymiarze rze-
czywistości nie możemy prawomocnie orzec, ani że jest istniejący, ani że nie jest ist-
niejący, ani że istnieje jako przejawiony, ani że istnieje jako nieprzejawiony. Używając 
języka kategorii metafizycznych, nie możemy nic adekwatnie orzec o tym stanie, lecz 
jedynie z poziomu epistemicznego wskazać, w jaki sposób to, co ostatecznie nieorze-
kalne, jest poznawane i doświadczane.  

W całej późniejszej myśli bramińskiej, w której refleksja filozoficzna rozpoczyna 
się w okresie powstania omawianego przez nas hymnu, nakładają się na siebie katego-
rie metafizyczne i epistemiczne, oddawane bardzo często tymi samymi terminami. 
Termin sat denotuje zarówno to, co istniejące, jak i to, co prawdziwe, a asat zarówno 
to, co nieistniejące, jak i to, co nieprawdziwe. Trudno osądzić na ile, na samym po-
czątku rozwoju idei, zabieg ten był zamierzony, ale wydaje się, iż nieodróżnianie po-
ziomu metafizycznego od epistemicznego – co w najstarszych tekstach mogło być 
zabiegiem celowym – doprowadziło do największych aporii w indyjskiej refleksji filo-
zoficznej i do większości błędnych interpretacji. 

Indyjska myśl filozoficzna (o wiele bardziej będzie to widoczne w tradycji buddyj-
skiej) rozpatruje naturę rzeczywistości z perspektywy tego, w jaki sposób i na ile jest 
ona adekwatnie dana w doświadczeniu. Zatem pierwotne pytania i próby odpowiedzi 
na nie wychodzą z poziomu epistemicznego. To, o czym możemy orzekać, używając 
kategorii epistemicznych i wydawać na tym poziomie prawomocne sądy, może być 
prawdziwe tylko o tyle, o ile dotyczy opisu sposobu, w jaki daną rzeczywistość pozna-
jemy w akcie poznawczym. Jak wiemy, akt poznawczy – o czym więcej będę pisać na 
dalszych stronach tej książki – jest zapośredniczony przez kategorie, a poznanie rze-
czywistości przez zapośredniczenie nie pozwala wniknąć w rzeczywistość absolutną. 
Zdanie to, na poziomie sanhit jeszcze intuicyjne, stanie się już jasno wyartykułowaną 
i precyzyjną tezą, zwłaszcza dla szkoły adwaita-wedanty. Terminy, które są prawo-
mocnymi kategoriami na poziomie epistemicznym, zaczynają jakby żyć własnym ży-
ciem, w pewnym sensie się absolutyzują i zaczynają być traktowane jako dotyczące 
wymiaru metafizycznego. I właśnie niezauważenie tego przesunięcia i nieprecyzyjne 
używanie odpowiednich terminów i kategorii prowadzi do najbardziej fundamental-
nych aporii oraz największych pomyłek interpretacyjnych. Dokładniej będę o tym 
pisać dalej. W każdym razie ten mechanizm przesunięcia, który wydaje mi się charak-
terystyczny dla myśli indyjskiej, bywa obecny także w systemach europejskich. 
W tradycji indyjskiej występuje on od samego początku, gdyż od początku klasyczne 
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teksty – w sposób zupełnie świadomy – posługują się tymi samymi terminami, denotu-
jąc raz opis epistemiczny, a raz wymiar metafizyczny. 

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w hymnie Nasadija. Z pierwszej strofy 
wynika, iż nie możemy adekwatnymi kategoriami opisać natury bytu pierwotnego. Ów 
stan pierwotny – oddawany tu terminami sat i asat – odnosi się do pojęcia znanego 
z filozofii europejskiej jako arche. Tę zasadę należy interpretować podobnie jak 
w starożytnej myśli greckiej, jako odnoszącą się zarówno do natury bytu pierwotnego, 
do jego źródła, do zasady, jak i do całej rzeczywistości3. W późniejszej, po presokraty-
kach, myśli greckiej te odmienne rozumienia arche były już odróżniane i zasada nie 
zawsze była tym samym, co rzeczywistość. W klasycznej myśli indyjskiej wszystkie te 
znaczenia będą się wciąż na siebie nakładać. Jak zobaczymy, w ten sposób interpreto-
wane będzie zwłaszcza pojęcie brahmana.  

Zgodnie zatem z przyjętym tu schematem kosmogonicznym, wszelkie pojęcia, któ-
re będą się odnosiły do poziomu określanego poprzez derywaty od rdzenia as, denotują 
arche4, rozumianą tu głównie jako zasada i źródło. W drugiej linii strofy czytamy, iż 
nie istniały przestworza – rajas ani żaden wymiar rzeczywistości ponad nimi. Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, iż obydwa terminy: rajas i vyom˜, odnoszą się dokładnie 
do tej samej postaci rzeczywistości. I chyba rzeczywiście jest to, z jednej strony, odwo-
łanie się do metaforycznych ujęć jakiejś praprzestrzeni, wskazanie, iż tej pierwotnej 
rzeczywistości nie można ująć w najbardziej nawet ogólne kategorie przestrzenne. Ale 
z drugiej strony, próba opisania tego dwoma terminami może sugerować, iż jednak 
jakieś kategorie potencjalnie są już zawarte w wymiarze najbardziej pierwotnym. Bar-
dzo ciekawe rozważania na temat samego pojęcia rajas przedstawia Joanna Jurewicz5, 
ale nie należy też zapominać o etymologii tego pojęcia. Rajas pochodzi od rdzenia rañj 
– zabarwiać, rozjaśniać, czerwienić, rumienić, powodować impuls, ruch. W późniejszej 
filozofii jest to termin techniczny wprowadzony przez system sankhji na określenie 
guny odpowiedzialnej za ruch, za dynamikę, za rozróżnienia. I gdy w ten sposób popa-
trzymy na złożoność samego terminu rajas, dostrzeżemy również złożoność rzeczywi-
stości, którą denotuje – podstawą jej istoty jest dynamika i kategoryzacja. 

Fraza parame vyoman pojawi się w tym hymnie po raz drugi w ostatniej strofie, ale, 
jak zobaczymy, w trochę węższym znaczeniu. Tu wydaje się, iż odwołuje się ona do 
jakichś ogólnie pojętych pustych przestworzy, które mogą obejmować wszystko. Ale 
stwierdzenie, że ów stan pierwotny jest nieistniejący zarówno jako rajas, jak i parame 

                                                        
3 „W epoce pierwszego i decydującego rozkwitu filozofii zachodnioeuropejskiej, u Greków, w którego 

następstwie zaczęto prawdziwie zapytywać o byt jako taki w całości, byt zwano physis. To podstawowe 
greckie określenie bytu zwykło się tłumaczyć jako «natura». Używa się łacińskiego przekładu natura, co 
właściwie znaczy «urodzić się», «narodziny». Lecz ten łaciński przekład wypiera już pierwotną treść grec-
kiego słowa physis, niweczy jego właściwą siłę nazywania. (...) My jednak pomijamy teraz przebieg całego 
tego zniekształcenia i upadku i próbujemy na nowo zawładnąć nieuszczuploną siłą nazywania. (...) Leksy-
kalnie physis oznacza wzrastać, powodować wzrost. (...) Owego wschodzenia i przewyższania-siebie-w-
sobie nie należy brać za proces, który obserwujemy wśród innych procesów w obrębie bytu. Physis jest 
byciem samym, na mocy którego byt staje się obserwowalny i taki pozostaje” [podkreślenie – MK].  
M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, tłum. R. Marszałek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000,  
s. 18–19.  

4 Odróżnienia pojęć arche i aitia używam w klasycznym, Arystotelesowskim, rozumieniu. 
5 J. Jurewicz, dz.cyt., s. 25–26. 
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vyoma, bardzo dobitnie wskazuje, iż autor tego hymnu chciał podkreślić, że nie może-
my adekwatnie wskazać na odrębne wymiary rzeczywistości – to nie jest tak, iż istnieje 
jakiś świat przejawiony i nieprzejawiony. Nie można też jednak przesądzić, że istnieje 
pusty przestwór i uporządkowana przestrzeń. 

W trzeciej linii pojawia się fraza: kiÕ ˜varŸvar – „co” lub „czy” zakrywało. Nie 
można jednoznacznie przetłumaczyć zaimka kim, nie wiemy zatem, czy pytanie jest 
o „co”; jeśli tak, to sam proces zakrywania, przesłaniania, jest przesądzony. Jeżeli 
przyjmiemy odczytanie jako „czy”, to nawet sam charakter tego procesu jest niewyja-
śniony, podany w wątpliwość. Niemożność jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie 
wynika również z zawieszenia sądu na temat natury tej rzeczywistości, jaka wyłania się 
z poprzednich fraz. ·varŸvar pochodzi od słowa ˜ v® – zasłaniać, otaczać, odgradzać, 
powstrzymywać, ukrywać. Od tego rdzenia w późniejszym języku filozoficznym są 
urabiane terminy denotujące świat przedstawiony jako zakrywający poprzez swą nie-
wytłumaczalną wewnętrzną dynamikę rzeczywistość absolutną.  

Nasuwają się, oczywiście, w tym kontekście skojarzenia z terminem m˜y˜. M˜y˜, 
jak wiadomo, pochodzi od rdzenia m˜ – wymierzać, odróżniać; denotuje nieustanne 
procesy oddzielania, zakrywania, przysłaniania pewnych postaci, a równocześnie pro-
jektowania innych aspektów rzeczywistości. Pojęcie to odegra główną rolę w filozofii 
adwaity i będzie wskazywało na niewytłumaczalny charakter rzeczywistości, która 
w wyniku jakiegoś, nie do końca możliwego do wyjaśnienia, ale odwiecznego procesu, 
przesłania wymiar absolutny. 

Kolejne pytania, jakie zadaje autor hymnu, są – w porównaniu z poprzednimi fun-
damentalnymi pytaniami metafizycznymi – relatywnie bardziej szczegółowe. Te pyta-
nia są już zadawane jakby z poziomu podmiotu, który akceptuje siebie – pytającego, 
zadziwionego, wątpiącego – egzystującego na poziomie przedstawionym, ale wyraża-
jącego swoje wielkie zagubienie. Dla mnie pytanie: „pod czyją opieką?”, jest drama-
tycznym zawołaniem, wręcz błaganiem, by wskazać na jakiegoś ustawodawcę, stwo-
rzyciela, gwaranta praw, kogoś, kto może nam „z góry” objaśnić, powiedzieć, jak 
mamy postępować, do kogo można się zwrócić zawsze, gdy są jakieś wątpliwości. 
Istnienie takiej istoty, lub choćby ściśle określonego i wyraźnie sprecyzowanego ze-
społu praw, daje poczucie bezpieczeństwa; w przeciwnym razie pytający zostaje pozo-
stawiony samemu sobie. W tym pytaniu pobrzmiewa nawet lęk, czy ktoś taki istnieje 
i czy istnieje jakiś inny wymiar rzeczywistości poza tym, z którego perspektywy te 
wątpliwości są wyrażane. Więcej na temat natury tego egzystencjalnego lęku znajdzie 
Czytelnik w rozdziale o manasie. 

Następnie pojawia się pytanie, czy może ów stan przedstawiony bierze swój począ-
tek z jakichś „wód”. Występuje tu pojęcie ambhas – dosyć rzadki termin oznaczający 
wody, które są zazwyczaj określane jako ˜pas. Ale posłużenie się tym terminem może 
wskazywać na dwie, wzajemnie się uzupełniające intuicje. Z jednej strony, odwołuje-
my się do żywiołu wód, które z samej swej natury są najbardziej amorficzną formą, 
właściwie nieuchwytną, i właśnie ze względu na tę swoją nieokreśloność mogą poten-
cjalnie przybierać różne formy. Z drugiej strony, użycie terminu ambhas, co można 
łączyć z terminem amb˜ – matka, wskazuje na ich twórczy, rodzący, życiodajny cha-
rakter. Powróćmy do frazy „pod czyją opieką?”. Zaraz po niej pojawia się pytanie o to, 
czy może początek istniał w formie nieokreślonej, żeńskiej energii przedstawianej jako 
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życiodajne wody. Wprawdzie te wody są prezentowane jako niebezpieczne, tajemnicze 
– tak można by tłumaczyć ową głębię – ale mimo wszystko pytający ma się czego 
uchwycić, ma się na czym oprzeć.  

na m®tyur ˜sŸd am®tam na tarhi 
na r˜triy˜ ahna ˜sŸd praketa× 
˜nŸd av˜taÕ svadhay˜ tad ekam 
tasm˜d dh˜nyam na para× kiÕ can˜sa (2). 

Śmierć wówczas nie istniała ani nieśmiertelność 
Nie istniało rozróżnienie na noc ani na dzień. 
To jedno swą mocą bez tchu oddychało 
Poza nim nic innego nie istniało. 

Jeżeli konsekwentnie będziemy się trzymać schematu idam agre ˜sŸt, to musimy 
przyjąć, że również druga strofa opisuje naturę bytu pierwotnego, gdyż występują tu 
czasowniki ˜sŸt i ˜sa. Brak istnienia kategorii śmierci i nieśmiertelności wydaje się 
bardzo oczywisty. Jest to, z jednej strony, odwołanie się do braku kategorii czasowych 
wyznaczonych przez narodziny i śmierć. Ale z drugiej jest to także brak rozróżnienia 
na istnienie w świecie doczesnym i w jakimś wymiarze zaświatów. Takie sformułowa-
nie może wskazywać na to, że obecne w tradycji europejskiej rozróżnienie na rzeczy-
wistość transcendentną i immanentną nie jest adekwatne dla rozważań filozoficznych, 
które będą kontynuowane w różnego rodzaju monizmach bramińskich, a zwłaszcza 
w szkole adwaity. O atmanie Upaniszady często będą mówić, iż jest zarówno we-
wnątrz – antar, jak i na zewnątrz – bahis każdej istoty, co można interpretować, że jest 
on zarówno transcendentny, jak i immanentny. Może nawet już tu biorą swój początek 
późniejsze rozważania, iż o rzeczywistości absolutnej, zwanej atmanem, nie można 
powiedzieć, że jest wyzwoleniem czy wędrowaniem, gdyż wszystko to są kategorie 
opisujące dany porządek z poziomu świata przedstawionego, a ta rzeczywistość nie jest 
ani taka, ani taka – neti, neti.  

Wydaje się jednak, iż w tym hymnie przede wszystkim chodzi o wskazanie na brak 
kategorii czasowych, podczas gdy w poprzedniej strofie brak przestworzy i niebios 
dowodzi braku kategorii przestrzennych, nie istnieje bowiem znak rozpoznawczy  
– praketa pomiędzy tym, co jasne – dniem, a tym, co ciemne, przysłonięte, zakryte  
– nocą. Znów mamy tu wskazanie na absolutną potencjalność natury bytu pierwotnego, 
który dlatego jest niepoznawalny, że przekracza sam akt poznawczy. Charakter aktu 
poznawczego wskazuje na rozróżnienie na to, kto poznaje, i to, co jest poznawane bądź 
niepoznawane. Do dokonania takiego aktu jest potrzebna kategoria różnicy, oddziele-
nie tego, co poznawalne, co jest przedmiotem samego aktu, jasne, od tego, co w dyna-
micznym akcie jest „odsunięte”, zatem również nie pozostaje w świetle poznania. Sło-
wo praketa odwołuje nas wprost do aktu poznawczego, gdyż oznacza: „to, co się 
jawi”, „to, co jest widzialne, odróżnialne”, a później wskazuje zarówno sam akt per-
cepcji, wiedzę, jak i znak odróżniający. 

Przejdźmy teraz do dwóch kolejnych wersów tego hymnu. Pojawiają się pierwsze 
pozytywne określenia. Rzeczywistość, którą opisujemy, została nazwana tad ekam – 
„to jedno”. Określenie to podsumowuje całe dotychczasowe rozważania, iż cała rze-
czywistość przejawiona i nieprzejawiona, uwarunkowana i nieuwarunkowana, pozna-
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walna i niepoznawalna jest wszechogarniającą Jednością. Poza nią nie ma nic innego; 
ona antycypuje wszystkie późniejsze, które mają się z niej wyłonić kategorie, oraz je 
transcenduje. 

Paradoksalność, a także i pełna potencjalność owego tad ekam zostaje dookreślona 
kolejnymi terminami, które denotują ów pełny sprzeczności byt absolutny. To Jedno 
oddychało – ˜nŸd. Słowo ˜nŸd pochodzi od rdzenia an, od którego są urabiane później-
sze, tak ważne w myśli indyjskiej terminy, jak: pr˜õa – oddech życiodajny czy ˜tman  
– wszechrzeczywistość o charakterze podmiotowym, subiektywnym. Tak więc jest 
powiedziane wprost, że wszechrzeczywistość żyje. Rzeczywistość nie jest martwą 
materią wymagającą jakiegoś świadomego Stwórcy, który miałby ją ożywić. Proces 
oddychania jest później utożsamiany wprost z wymiarem świadomości – cit, jest to 
zatem rzeczywistość nie tylko ożywiona, ale także świadoma. Ów proces oddychania 
jest opisany jako av˜tam – „bezwietrznie”, „bez tchu”. Nie jest to zwykły, znany 
z codziennego doświadczenia akt oddychania, lecz wskazanie na proces przekroczenia 
przyjętych – z poziomu rzeczywistości, z jakiej dokonywany jest opis – umownych 
kategorii. Absolutność tej rzeczywistości jest jakby skorelowana z jej paradoksalnym 
charakterem wskazującym, że wszelkie zdania asertoryczne nie są adekwatne, aby ją 
opisać. Nie znaczy to jednak, iż istnieje jakiś wymiar rzeczywistości, który przekracza 
poziom niemożliwy do opisania. Nie możemy zatem powiedzieć, iż byt absolutny jest 
tylko wymiarem transcendentnym, gdyż on nawet przekracza tego typu kategorie. 

Aby byt absolutny mógł przekraczać wszelkiego rodzaju kategorie, winien być wy-
posażony w zdolność, która mu to umożliwia. W tekście hymnu siła to umożliwiająca 
została wyrażona terminem svadh˜. Słowo svadh˜ oznacza swą (sva) własną moc, 
pozycję, możność. Jest to zatem immanentna siła, która może się przejawiać jako moc 
twórcza. Również istotne jest to, że dzięki svadh˜ absolut może się przejawiać, ale nie 
musi. Tak więc termin svadh˜ moglibyśmy rozumieć jako wolę, ale jeżeli jest to cecha 
przyrodzona absolutowi, to i ona musi być absolutna. Zatem svadh˜ zdaje się zarazem 
wolnością, możnością do przejawiania się, do ukazywania pełni paradoksów natury 
absolutu, ale jeżeli jest w pełni wolna, to ma także możność do zanegowania oraz 
przekroczenia tej negacji. Poprzez swą moc przejawiania svadh˜ daje możność pozna-
nia. Wydaje się nie bez znaczenia, iż termin svadh˜ jest rodzaju żeńskiego. (O opozycji 
pomiędzy pojęciami męskimi i żeńskimi będzie mowa w kolejnych rozdziałach). 
Svadh˜ jest mocą, dzięki której pojawiają się pierwsze próby pozytywnego określenia 
natury bytu absolutnego. Zatem z punktu widzenia natury absolutu svadh˜ jest jego 
wewnętrzną mocą, ale z punktu widzenia opisu tej natury jest pierwszym określeniem 
odnoszącym się wprost do wymiaru epistemicznego. Svadh˜ nie jest jakąś mocą z ze-
wnątrz, ona przynależy do wymiaru rzeczywistości absolutnej. Wskazuje na to ostatnia 
fraza drugiej strofy, w której czytamy, iż poza tym jednym – tad ekam, z należącym 
doń inherentnie svadh˜ – nic innego nie istniało. Jest tu użyty czasownik pochodzący 
od rdzenia as, co wskazuje, iż cały czas mówimy o wymiarze arche. W tym momencie 
analizy tego hymnu istotne niezwykle wydaje się to, że jeżeli svadh˜ jest wolą, mocą 
przejawiania, poznawania – a wszystko odbywa się w obrębie tad ekam – to ów pier-
wotny proces poznawczy może być rozumiany jedynie jako proces samopoznania. 

tama ˜sŸt tamas˜ g¨¹ham agre 
`praketaÕ salilaÕ sarvam ˜ idam 
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tuchyen˜bhv apihitaÕ yad ˜sŸt 
tapasas tan mahin˜j˜yaitaikam (3). 

To na początku istniało jako ciemność okryta ciemnością, 
To wszystko dookoła jako woda niezróżnicowana 
To, co miało powstać (˜bhu) istniało jako otoczone pustką. 
To jedno narodziło się z mocy żaru. 

Początkowe słowa tej strofy są kontynuacją wcześniejszych rozważań dotyczących 
opisu bytu pierwotnego, gdyż mamy tu powtórzony schemat idam agre ˜sŸt. Pojawia 
się tu słowo „ciemność” – tamas, dookreślone przez sformułowanie tamas˜ g¨¹ham – 
okryte ciemnością, skryte za ciemnością. Ta ciemność zostaje przyrównana do nie-
zgłębionej wody, w której nie można było niczego wyróżnić; znów pojawia się termin 
praketa – znak, szczególność, znak rozpoznawczy. Frazę tę można interpretować za-
sadniczo na dwa sposoby. Pierwszy, najbardziej oczywisty, to przyjęcie pojęcia tamas 
jako symbolu braku światła, wiedzy, poznania. Ale ów tamas jest okryty tamasem, 
ciemność skrywa ciemność. Wskazuje to na brak poznania, a że wszystko odbywa się 
w obrębie pierwotnej Jedni, to jakby na brak samopoznania. Jest to przyrównane do 
niezgłębionej, ciemnej wody, amorficznej, pozbawionej światła masy. Można w tym 
miejscu ponownie skonstatować, iż brak poznania jest równoznaczny z brakiem samo-
poznania, samookreślenia. Do tego, co może oznaczać ta konstatacja, powrócę w póź-
niejszych rozważaniach.  

Druga możliwość interpretacji pojęcia tamas będzie możliwa po omówieniu sche-
matu kosmologicznego w Upaniszadach. Termin tamas w obrębie frazy idam agre ˜sŸt 
występuje w kanonie raz, i to w późniejszym tekście – w Maitri.  

Omawiana trzecia strofa hymnu jest kluczowa dla schematu kosmogonicznego. 
W tej właśnie strofie mamy przejście od wymiaru rzeczywistości denotowanej przez 
pochodne od rdzenia as – istnieć – do rzeczywistości denotowanej przez pochodne 
rdzenia bh¨ – stawać się – i innych rdzeni czasownikowych obrazujących dynamiczny, 
dający ująć się w kategorie poznawcze aspekt rzeczywistości. Owa pierwotna, niezróż-
nicowana jedność zaczyna wykazywać oznaki potencjalnego zróżnicowania. Pojawia 
się zapowiedź, że coś ma powstać. To, co ma powstać – ˜bhu, co ma się przejawiać, 
być rozpoznawalnym i poznawać, jeszcze jest w stanie istnienia – ˜sŸt, czyli jeszcze 
wciąż przynależy do wymiaru pierwotnego. Potencjalna dynamika i zmiana inherentnie 
tkwią w naturze bytu pierwotnego i jeżeli nie możemy go adekwatnie określić, gdyż 
postrzegamy go jako niezróżnicowaną jedność, świadczy to jedynie o niemożności 
rozpoznania jego natury, a nie przesądza o istocie samego bytu.  

Wymiar rzeczywistości, istniejący jako niepoznawalny przez jakiekolwiek katego-
rie, jest wszytkim – sarvam ˜ idam. Jeżeli autor hymnu próbuje orzekać o tym wymia-
rze nieprzejawionym, to używa paradoksalnych sformułowań, które wskazują na po-
tencję do przejawiania się i różnicowania. To, co ma powstać, nastąpić, zostaje 
wyrażone terminem ˜bh¨. Termin ów można interpretować na dwa sposoby, z jednej 
strony jako ˜bh¨ – to, co ma być, to, co ma powstać, jak i ˜bhu – to, co jeszcze nie 
powstało. Wydaje mi się, iż można się pokusić o taką interpretację, że te dwa, tak 
sprzeczne, znaczenia nie tylko się nie wykluczają, ale też uzupełniają. Znamienne, iż 
termin ten pochodzi od rdzenia bh¨, który jest kluczowym – jak to wielokrotnie mówi-
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liśmy – słowem denotującym dziedzinę bytowania, stawania się, działania. Jest to rze-
czywistość określana w relacjach czasowo-przestrzennych. Jedna z interpretacji słowa 
˜bh¨/u orientuje się w stronę przyszłości, a druga orzeka o przeszłości. Termin ˜sŸt, 
choć formalnie jest to czas przeszły, rozumiem – w związku z treścią, jaką w sobie nosi 
– jako wskazujący przede wszystkim na istnienie, ale również jako odnoszący się do 
stanu wykraczającego poza kategorie czasowe. Nie jest to absolutna teraźniejszość, 
rozumiana momentalnie, lecz raczej absolutne istnienie, o którym orzeka się jednak 
jako o czymś przeszłym, w znaczeniu zapomnianym z poziomu, wymiaru bh¨, ale 
idealnym i istniejącym jako wzorzec oraz punkt odniesienia wszelkich rozważań.  
I w tej właśnie strofie mamy połączenie słów pochodzących od tych dwóch rdzeni, 
gdyż możemy to czytać: W absolutnej, istniejącej rzeczywistości można wyodrębnić 
coś, „wymiar”, „kategorię”, „cząstkę” tego, co ma w sobie potencję do przejawiania 
się, powstawania i zanikania. Obrazy, w późniejszych Upaniszadach denotujące proces 
powstawania i zanikania świata, opisuje się frazami odnoszącymi się do takich właśnie 
intuicji, jak choćby w Mandukji. Wskazaniem na to, iż ów proces jest jednak cały czas 
w potencji, że nie przeszedł do etapu aktualizacji, może być użycie terminu tuchyena  
– „pustką”. Jeszcze nic w sposób oczywisty się nie przejawia, to znaczy na pewno 
przemiany nie są jawne, dlatego wydają się puste. Puste, czyli jako „ciemność okryta 
ciemnością” – tama tamas˜ g¨¹ham, co najogólniej interpretowaliśmy jako brak światła 
poznania, ale też, co za tym idzie, odróżniania, gdyż nie można w tym wyróżnić żad-
nych znaków szczególnych – apraketam. 

W ostatniej linii omawianej strofy mamy już wyraźnie opis pierwszego etapu ko-
smogonii. To, co istniało jako ciemność, ale w czym potencjalnie zawierało się światło 
rozróżniania, czyli poznawania, zostaje nazwane tad ekam i to „jedno się narodziło”  
– aj˜yata. Słowo aj˜yata wyraźnie odnosi się do dziedziny powstawania – bhava. Te-
raz już następne etapy będą dotyczyły wyłaniania się kolejnych przejawów czy procesu 
przemiany jedności, określonej terminem tad ekam. Interpretując powyższe strofy 
w terminach szkół wedanty, można by powiedzieć, iż pierwotny stan absolutny jest 
natury nirgunicznej, poza jakimkolwiek orzekaniem. Relację pomiędzy poziomem 
absolutnym a przedstawionym określa się w tej szkole terminem vivarta, to zaś, co się 
w wyniku tego nałożenia przedstawiło, wyłoniło, określamy terminem (rzeczywistej) 
przemiany – pariõ˜ma. Czynnikiem powodującym przejście z jednego etapu w drugi 
jest tapas – gorąco, żar, jaśnienie, żarzenie. 

W różnych późniejszych nurtach tradycji indyjskiej pojęcie tapasu odpowiada ogni-
stemu gorącu, które wytwarza się w wyniku żaru ascetycznego i przez swą inherentną 
moc ogniową powoduje przekształcanie się podmiotu poznającego w stanie medytacji. 
Pierwotnie tapas odwołuje nas do żaru pierwszej ofiary kosmogonicznej, w wyniku 
której przejawia się świat. Później staje się głównym czynnikiem w procedurze jogicz-
nej, w której adept, przekształcając, ujarzmiając i harmonizując siebie, odtwarza na 
nowo, przywraca równowagę w odzwierciedlającym mikrokosmos makrokosmosie. 
I właśnie w wyniku mocy – mahina – żaru zrodziło się to Jedno, które jest wciąż 
wszechogarniającą, ale już jednak w pewnym paradoksalnym sensie określoną jedno-
ścią. Narodzenie się tego Jednego, jako wyłonionego wskutek rozżarzenia tapasem, 
można w świetle późniejszych tekstów zinterpretować w kategoriach aktu poznawcze-
go. Sam proces poznania może być otwarciem zarówno na mokszę, jak i na wędrowa-
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nie w sansarze. To otwarcie wynika z samej natury aktu poznawczego, który – jak 
wiadomo – może być zarówno prawdziwy – wówczas prowadzi do wyzwolenia, jak 
i błędny – wtedy prowadzi do doświadczania świata wielości, bytowania, działania. To 
Jedno, tak jak byt pierwotny, zawiera w sobie paradoksy i sprzeczności tej samej natu-
ry. I jak w sposób adekwatny nie możemy określić natury bytu pierwotnego, tak samo 
nie możemy w logiczny, nieprowadzący do żadnych sprzeczności sposób określić cha-
rakteru świata przedstawionego. Może również z takiej perspektywy należy tłumaczyć 
termin „nieorzekalny” – anirvacanŸya, który jest jednym z podstawowych atrybutów 
świata empirycznego. 

k˜mas tad agre sam avartat˜dhi 
manaso reta× prathamaÕ yad ˜sŸt 
sato bandhuÕ asati nir avindan 
h®di pratŸÿy˜ kavayo manŸÿ˜ (4). 

Pragnienie na początku ogarnęło to,  
Co istniało jako pierwsze nasienie myśli. 
Związek istnienia w nieistniejącym  
Znaleźli poeci, mądrością w sercu szukając. 

Kiedy omawiamy hymn, przede wszystkim skupiając się na rekonstrukcji koncepcji 
filozoficznych, nie możemy zapomnieć o specyfice języka, jakim autor się posługuje. 
Nasadija, chociaż niesie z sobą bardzo bogate treści filozoficzne, jest przepięknym 
hymnem poetyckim, w którym głębokie rozważania filozoficzne przybierają niekiedy 
formę metafor, obrazów, dzięki czemu odwołuje nas do intuicji. Pewne terminy, póź-
niej w poszczególnych systemach ściśle definiowane, w omawianym tekście nie są 
używane jeszcze tak precyzyjnie. 

Uwaga ta odnosi się w tym miejscu przede wszystkim do terminu manas. Jak wia-
domo, w darśanach jest on dokładnie zdefiniowany. W sankhji, jako jedna z tattw, 
pełni funkcję zmysłu wewnętrznego, koordynującego i syntetyzującego działania zmy-
słów zewnętrznych. Nieco inaczej jest rozumiany w jodze, gdzie jest jednym z modi 
ćitty, podobnie w adwaita-wedancie, gdzie jest jednym z modi antahkarany. Wyraźnie 
jest zdefiniowany też w szkołach njaji-waiśesziki, gdzie funkcjonuje jako pośrednik 
pomiędzy wszechprzenikliwym atmanem a innymi bytami. Jak wiadomo, w tych 
wszystkich darśanach przyjmuje się działanie innych jeszcze kategorii odpowiedzial-
nych za poznawanie, doznawanie, takich jak buddhi, ćitta, ahankara. Termin manas 
pochodzi od rdzenia man – myśleć, mniemać – a w tym hymnie odnosi się do szeroko 
pojętej dziedziny myślenia, poznawania, uświadamiania. W tak rozległej dziedzinie 
myślenia zawierałby się także niedookreślony impuls poznawczy, reakcja na niego, 
wątpliwość, osądzanie, poznawanie, dookreślanie. I w ten właśnie sposób interpretuję 
manas w tym hymnie. Podobnie będzie z pojęciem maõŸÿ˜, który będzie się odnosił 
zarówno do myśli, jak i mądrości, koncepcji, idei. W tym miejscu warto jeszcze zazna-
czyć, że choć termin manas jest ogólnie związany poznawaniem, to w darśanach jest 
oddzielony od czystego podmiotu, którego podstawę, a czasem jedyną charakterystykę, 
stanowi świadomość; ów podmiot jest zazwyczaj nazywany: ˜tman bądź puruÿa. 

Słowo k˜ma denotuje pragnienie, pierwotny impuls przejawiania się, działania, 
ogólnie mówiąc – bytowania. Ten impuls pojawia się w samym początku (agre), ini-
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cjuje pierwsze poruszenie, ruch. Ruch jest możliwy, gdyż dzięki żarowi ascezy, rozu-
mianemu jako proces odpowiedzialny za procedury samookreślające i poznawcze, 
pojawia się przestrzeń, miejsce do działania. Gdy to pierwotne Jedno – ekam, które 
miało powstać – ˜bh¨, wyszło ze swej dziedziny, otoczyło sobą pewną przestrzeń  
– stworzyło, a raczej wyznaczyło miejsce do rozwijania aktywności. Pragnienie sam 
avartata – ogarnęło, otoczyło, zakryło, przykryło jakieś tad – „to”, które zostanie obja-
śnione w dalszej części zdania. Sam avartata to imperfectum od rdzenia sam v®t, po-
krewnego temu, od którego pochodzi słowo ˜varŸvar, występujące w pierwszej strofie. 
Słowo ˜varŸvar mieliśmy już w pytaniu, „czy coś, czy w ogóle cokolwiek zakrywało” 
ów pierwotny stan istniejący zarówno jako sat, jak i asat. O ile pierwsza strofa nie 
przesądzała, jak należy interpretować kim – czy jako „co”, czy jako „czy” – o tyle 
w czwartej strofie można się pokusić o interpretację, iż istniało coś, co zakrywało moż-
liwość rozpoznania natury nieprzejawionego bytu. Przypomnijmy, że od tego samego 
rdzenia pochodzi na przykład słowo saÕv®tti, denotujące w systemach monistycznych 
wymiar rzeczywistości przedstawionej, „nałożonej” na wymiar absolutny. 

W trzeciej strofie mieliśmy określenie przejścia od wymiaru sat do bhava. I znów 
w strofie czwartej mamy dookreślenie tego pierwotnego wymiaru, gdyż jest powie-
dziane, iż to istniało jako „pierwsze nasienie myśli” – manaso reta× prathamam. Wy-
raźnie mamy w tym miejscu dopowiedzenie, że rzeczywistość ma naturę świadomości; 
do tego odnosi się pierwsza strofa omawianego hymnu. W czwartej zaś strofie mamy 
już nasienie myśli, jakąś kategorię, która wyodrębniła się w wyniku procesów prowa-
dzących do samookreślenia, samopoznania. 

Jeżeli rozpatrujemy ten hymn jako opis przejawiania się rzeczywistości w wyniku ak-
tu samopoznania, to możemy wyodrębnić kategorie pełniące funkcje podmiotu 
i przedmiotu poznania. W omawianych powyżej wersach była mowa o nakładaniu się 
ciemności na ciemność czy potencjalności bytowania – ˜bh¨ – na jedność – ekam. W tej 
strofie przeciwstawienie przedmiotu poznania podmiotowi poznania jest już wyraźniej-
sze, gdyż zostało „oświetlone” potęgą żaru – tapas. Zatem pragnienie ogarnia, zakreśla, 
czyli wyznacza to, co jest pierwszym nasieniem myśli. W poprzedniej strofie za mecha-
nizm zakrywania odpowiadało ˜bh¨, tutaj k˜ma, wcześniej zostało to określone enigma-
tycznym tad ekam, tutaj zostaje doprecyzowane poprzez manaso reta×. 

W tym właśnie miejscu kończy się opis obrazu absolutu jako rzeczywistości istnie-
jącej ponad precyzyjnymi kategoriami poznawczymi. Kolejne fragmenty starają się 
proces przejawiania się rzeczywistości opisywać z perspektywy podmiotu poznające-
go, działającego w domenie rzeczywistości przedstawionej. Pierwsi do owej prawdy 
dotarli poeci – kavi. Kawi to natchnieni wieszczowie, którzy w poznaniu nie odwołują 
się do dyskursywnego rozumu, lecz starają się dotrzeć do prawdy w niczym nie zapo-
średniczony sposób. Taki rodzaj poznania czy raczej doświadczenia stanie się wzorcem 
dla wszystkich późniejszych myślicieli indyjskich. Jesteśmy już w domenie rzeczywi-
stości przedstawionej, czyli możemy nie tylko umownie, metaforycznie mówić o miej-
scach, przestrzeniach, kategoriach. Miejscem, w którym dokonuje się ów akt niczym 
nie zapośredniczonego poznania, jest serce. Jest to zwrot bardzo często powtarzany 
w Upaniszadach, mówi się, że siedzibą atmana jest h®day˜k˜þa, przestrzeń serca. Po-
wszechnie wiadomo, iż w Indiach to właśnie serce jest postrzegane jako centralny 
ośrodek poznawania, doznawania, odczuwania. To powszechne dla całej tradycji in-
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dyjskiej przeświadczenie znajdujemy już w hymnach6. Tu też znajduje się rozróżnie-
nie, tak rygorystycznie przestrzegane we wszystkich darśanach – choć wiadomo, iż ich 
pojmowanie procedur poznawczych będzie się różnić zależnie od przyjmowanych 
założeń ontologicznych – oddzielenie podmiotu świadomościowego, nazywanego za-
zwyczaj terminem ˜tman od władz poznawczych, które w Nasadiji denotuje termin 
manas. Manas jest tylko narzędziem, pierwotnym zapośredniczeniem, principium 
wszelkich narzędzi poznania, ale też zakrywania i ograniczania. Manas jako narzędzie, 
odpowiednio użyte, tak jak uczynili to poeci, może doprowadzić do realizacji poznania 
prawdziwego.  

Należy w tym miejscu poddać dokładniejszej analizie terminy sat i asat, od których 
rozpoczyna się hymn. Na początku przedstawiłam tezę, iż obydwa te terminy należy, 
z perspektywy metafizycznej, rozumieć w pewnym sensie pozytywnie. Terminu asat 
nie traktuję jako wskazującego na absolutne nieistnienie, lecz raczej jako stwierdzenie, 
iż absolut dlatego jest absolutem, że może istnieć zarówno w formie nieprzejawionej – 
asat, jak i w formie przejawionej – sat, który także może powstać – ˜bh¨ – i bytować 
jako bhava. Z perspektywy epistemicznej jest to podkreślenie niemożności poznania 
bytu absolutnego, ale ta niemożność poznania też nie jest ostatecznie absolutna, gdyż 
przecież ów sat/asat jest dostępny poznaniu wyzwalającemu. Takie rozumienie asat 
będzie wprost poświadczone przez upaniszadę Ćhandogja i przez wiele kolejnych ko-
mentarzy, gdyż zasada ex nihilo nihil fit będzie właściwie bezdyskusyjnie przyjmowa-
na przez wszystkie darśany. Gdyby te terminy interpretować w duchu adwaity, to sat 
będzie denotować poziom absolutny, a dziedzina świata przedstawionego jest zarówno 
sat, gdyż przez ów najwyższy poziom jest warunkowana, jak i asat, gdyż nie jest 
wprost sat. Jest to anirvacanŸya, gdyż orzekamy o niej za pomocą narzędzi, jakie przy-
należą do kategorii manasu, czyli za pomocą kategorii zarówno określających, jak 
i ograniczających. W Nasadiji te trzy pojęcia razem: sat, asat, anirvacanŸya, jeszcze 
razem nie występują, choć – jak widzimy – hymn bardzo wyraźnie antycypuje nirgu-
niczny sposób orzekania. W pewnym uproszczeniu możemy powiedzieć, iż termin 
asat, bardziej niż sat, odnosi się do świata przedstawionego sobie w wyniku pierwot-
nego aktu samopoznania. Wtedy frazę, że poeci odnaleźli związek – bandhu – istnienia 
w nieistniejącym, można odczytać w ten sposób, iż choć staramy się dotrzeć do rze-
czywistości absolutnej, to rozpoczynamy ten proces i potem również go opisujemy 
z perspektywy rzeczywistości przedstawionej. Jak podaje upaniszada Mundaka 2.2.8: 
„Istnieją dwa brahmany, orzekany z punktu widzenia wiedzy wyższej i wiedzy niższej; 
a prawdziwe poznanie jest wtedy, gdy brahman zostaje dojrzany zarówno w tym co 
wyższe, jak i w tym, co niższe”. (Nie jest to tak mocna nirguniczna interpretacja, jak na 
przykład u Gaudapady).  

W tym miejscu należy jeszcze zwrócić uwagę na słowo bandhu, które stanie się 
terminem technicznym. W Brahmanach oznacza ono związek ekwiwalencji pomiędzy 
poszczególnymi elementami mikro- i makrokosmosu, jak na przykład: oko / słońce, 
oddech / wiatr, które w wyniku aktu rytualnego winny być odnalezione i zharmonizo-
                                                        

6 To przeświadczenie jest współcześnie podzielane przez przedstawicieli psychologii poznawczej: 
„Emocje, uczucia i regulacje biologiczne uczestniczą w tworzeniu umysłu, a najprostsze funkcje organizmu 
splatają się z najbardziej wyrafinowanymi poziomami intelektu”. A.R. Damasio, Błąd Kartezjusza, tłum. 
M. Karpiński, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2002, s. 9. 
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wane. A jak wiadomo, w Aranjakach procedura harmonizowania przy użyciu odpo-
wiednich bandhu przyjmuje formę zinterioryzowanego aktu rytualnego, by w Upani-
szadach poprzez akt upasany przybrać formę aktu medytacyjnego, prowadzącego do 
aktu samopoznania i ostatecznie poznania natury absolutu. Nawet w tak technicznym, 
wydawałoby się, szczególe hymn Nasadija antycypuje późniejsze koncepcje. 

tiraþcŸno vitato raþmir eÿ˜m 
adha× svid ˜sŸd upari svid ˜sŸt 
retodh˜ ˜san mahim˜na ˜san 
svadh˜ avast˜t prayati× parast˜t (5). 

Poprzecznie rozciągnięty ich promień 
Co istniało w dole, co istniało w górze 
Istnieli dawcy nasienia, istniały moce 
Moc na dole, dążenie na górze. 

Słowo raśmi jest zazwyczaj przekładane jako sznur, ale również jako lejce, po-
trzebne do powożenia rydwanem. Nasuwa się w tym miejscu porównanie ze słynnym 
hymnem o czasie z Atharwawedy – K˜las¨kta (XIX 53, 54)7. W tym to hymnie czas 
porównywany jest do rumaka powożącego siedmioma promieniami symbolicznie 
skonstruowany wóz, przemierzającego nieboskłon. Według komentarza Sajany, liczba 
siedmiu promieni czy lejców odsyła nas do obrazu rumaka z lejcami uwiązanymi do 
pyska, szyi i kopyt. Objaśnia on, że daje to liczbę sześć, co odnosi się do sześciu pór 
roku, z których każda składa się z dwóch miesięcy; w sumie mamy liczbę dwunastu 
miesięcy. Jest to wprost obliczanie roku księżycowego. Trzynasty miesiąc księżycowy 
to miesiąc dodatkowy, a także siódmy promień. W ten sposób kalendarz lunarny zosta-
je skorelowany z kalendarzem solarnym. Zgodnie z tą interpretacją, istnieje czas, 
w którym są wyraźnie wyróżnialne podziały; odnosi się to do świata księżyca. W póź-
niejszej myśli indyjskiej bardzo wyraźnie będzie powiedziane, że przejście od świata 
ziemskiego do zaświatów, które może już być rozumiane jako ostateczne wyzwolenie, 
wiedzie przez świat księżyca, dziedzinę rzeczywistości, będącej domeną umysłu, 
a zatem też dostrzegania wszelkich różnic i podziałów. Wymiar absolutny jest symbo-
lizowany jako dziedzina słońca. Tak więc termin raśmi, także tu, w Nasadiji, wyznacza 
związek pomiędzy tym, co przejawione i nieprzejawione, pomiędzy tym, co dostępne 
poznaniu, a tym, co przekracza możliwości poznawcze8.  

Termin vitata – rozciągnięty – bardzo wyraźnie denotuje już kategorię przestrzeni. 
W tym kontekście pojawiają się określenia wskazujące na relacje góra/dół. Są tu przed-
stawione dwie pary czynników: retodh˜s/mahim˜nas – dawcy nasienia/moce oraz: 
prayatis/svadh˜ – dążenie/moc, co wskazuje na wzajemną zależność pomiędzy pier-
wiastkami męskimi i żeńskimi. Relacja pomiędzy tymi czynnikami, o czym już była 
mowa, wpisuje się w bardzo powszechne w sanhitach rozważania kosmogoniczne. 

                                                        
7 Czas, rumak powozi siedmioma promieniami, o tysiącu oczach, niestarzejący się, bogaty w nasienie, 

Jego dosiadają natchnieni wieszcze, wszystkie stworzenia świata to jego kręgi. (1) 
Siedmioma kołami czas powozi, o siedmiu piastach, oś to nieśmiertelność, 
On prowadzi wszystkie stworzenia; czas bieży jako pierwszy z bogów. (2) 

8 Więcej na temat czasu w myśli indyjskiej pisałam między innymi w: Przekraczanie czasu w hindu-
izmie, [w:] Tajemnica czasu i religie, red. I. Trzcińska, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2005.  
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W tym miejscu warto odwołać się choćby do Puruszasukty i do wzajemnych związków 
pomiędzy puruszą a wiradźą. Powołując się również na fragmenty z innych sanhit, 
mamy tu koncepcję kosmogoniczną przedstawioną w formie metafory, w której ak-
tywność, działanie jest obrazowane jako czynnik żeński – umiejscawiany na dole, czę-
sto wprost kojarzony z ziemią, a dążenie, impuls – później bezpośrednio korelowany 
z czynnikiem świadomości – jest umiejscawiany na poziomie nieba czy przestworzy. 

Jeżeli będziemy konsekwentnie interpretować czasownik as jako denotujący stan 
rzeczywistego istnienia, to będzie oznaczało, iż pierwiastki męskie i żeńskie istnieją 
już w formie nieprzejawionej, latentnej, w samej strukturze bytu absolutnego. W tej 
strofie pojawia się pytanie. Poeci, którzy w wyniku niczym nie zapośredniczonego 
doświadczenia odnaleźli w nieistniejącym związek z istniejącym, pytają, czy to, co 
ujmują w formę metafor i obrazów, odnosi się do wskazania na czynniki, które preeg-
zystują, istnieją w wymiarze absolutnym. Jeżeli pozytywnie na to odpowiemy, to mo-
żemy również stwierdzić, iż mamy tu przykład rzeczywistej przemiany – pariõ˜ma – 
rzeczywistości absolutnej w świat przejawiony. Dyskusje na temat wiwarty i parinamy 
będą żywo dyskutowane w różnych szkołach wedanty, a pewnych rozstrzygnięć do-
czekają się u późniejszych wedantystów.  

ko addh˜ veda ka iha pra vacat 
kuta ˜j˜t˜ kuta iyaÕ vis®ÿ÷i× 
arv˜g dev˜ asya visarjanen ˜th˜ 
ko veda yata ˜babh¨va (6). 

Któż to zaiste wie, któż tutaj może to oznajmić? 
Z czego to się zrodziło, skąd to stworzenie? 
Bogowie potem, po tego stworzeniu; 
Któż wie, z czego to powstało? 

Jak wiele interpretacji tego hymnu, tak wiele interpretacji tej i kolejnej, ostatniej już 
strofy. Czy jest to konstatacja niemożności adekwatnego orzekania o naturze bytu nie-
przejawionego, czy forma brahmawidji – bardzo interesujący komentarz na ten temat 
znajdzie Czytelnik w przywołanej już Kosmogonii Rygwedy Joanny Jurewicz9. 
Z punktu widzenia naszych rozważań te różne interpretacje – gdy przyjmie się miesza-
nie poziomów metafizycznych i epistemicznych – nie wykluczają się nawzajem,  
a w pewnych miejscach nawet uzupełniają. 

To, co w tym miejscu wydaje się bardzo istotne, to wyraźne sformułowanie, iż 
oczekuje się wyjaśnienia tajemnicy stworzenia, która została przedstawiona „tu” – iha 
– konkretnie na ziemi, w najbardziej dosłownym poziomie rzeczywistości przedsta-
wionej. Rzeczywistości, którą poznaje się również za pomocą zmysłów, a jak doprecy-
zowują to darśany, wszelkie poznanie rozpoczyna się od poznania dokonywanego za 
pomocą zmysłów – indriya. Ale już w Upaniszadach – bardzo wyraźnie objaśnia to 
Aitareja – utożsamiono pojęcia devat˜ i indriya. Rolę tego, co w sensie mitologicznym 
jest nazywane bóstwami, rozumianymi najczęściej jako personifikacje sił natury, 
w procesie kosmogonicznego aktu samopoznania przejmują zmysły. I dlatego, według 
mnie, strofę szóstą należy czytać w taki sposób, że za pomocą zmysłów nie można 

                                                        
9 Dz. cyt. s. 37–38. 
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zrealizować niczym nie zapośredniczonego aktu poznania prawdziwego. Bóstwa – 
deva – a inaczej mówiąc zmysły – indriya – nie są adekwatnymi narzędziami do uzy-
skania wglądu w naturę rzeczywistości. One pojawiły się, wyłoniły w kolejnych, dosyć 
już „odległych” od rzeczywistości źródłowej etapach; dlatego mówi się, że bogowie 
zaistnieli „potem”, po stworzeniu. A pytanie o początek pojawia się wszak – iha – „tu”, 
na ziemi. Owe narzędzia są już odległą od źródła kategorią, odległym zapośrednicze-
niem i dlatego nie występuje tu pytanie o to, czy rzeczywistość absolutna, niczym nie 
uwarunkowana istnieje, gdyż o tym mówi nam każde doświadczenie, ale pytanie, „jak 
to, co postrzegamy, się narodziło” – ˜j˜ta, „jak powstało” – ˜babh¨va. 

Należy tu również zwrócić uwagę na słowo vis®ÿ÷i – stworzenie. Hymn wyraźnie 
wskazuje, iż stworzenie, wszystkie stworzone, przejawione byty, które same w sobie 
stanowią tajemnicę, są już dosyć odległym etapem procesu kosmologicznego, są wyni-
kiem wcześniejszych procedur. Taką właśnie interpretację przyjmie adwaita, dosyć 
bliskim takiemu ujęciu będą też Jogasutry Patańdźalego. W Jogasutrach Iśwara, rozu-
miany jako Bóg joginów, w wyniku procedury samopoznawczej ostatecznie okazuje 
się jedynie v®tti – zjawiskiem świadomości, zjawiskiem, które musi być powściągnięte.  

iyaÕ vis®ÿ÷ir yata ˜babh¨va 
yadi v˜ dadhe yadi v˜ na 
yo asy˜dhakÿa× parame vyoman 
so aðga veda yadi v˜ na veda (7). 

To oto stworzenie skąd powstało? 
Czy ktoś je ułożył, czy też nie? 
Ten, który spogląda na to z najwyższego nieba, 
On zaprawdę to wie albo i on nie wie. 

Tak jak w poprzedniej strofie, nadal padają pytania o przyczynę czy też rację stwo-
rzenia tego świata, w którym bytujemy, którego doświadczamy. W hymnie tym może-
my wyróżnić dwie części. Pierwsze strofy hymnu są bardzo subtelną metafizycznie 
analizą tajemnicy kosmogonii, strofy szósta i siódma zaś przede wszystkim dotyczą 
tajemnicy stworzenia, tajemnicy świata. Właściwie można by ten hymn również inter-
pretować, zaczynając od dwóch ostatnich strof, od pytań zadawanych przez konkretny 
podmiot pytający.  

Mamy tu pytania zarówno o źródło, jak i początek stworzonego świata. W kolejnej 
linii znajduje się wieloznaczny czasownik dadhe, pochodzący od rdzenia dh˜ – ukła-
dać, nadawać, porządkować. Sformułowane przy jego użyciu pytanie odnosi się już nie 
tyle do stworzyciela, ile do tego, czy istnieje jakiś gwarant porządku w doświadczanym 
świecie i czy w ogóle istnieją jakieś „odgórne” prawa. Autor hymnu mówi, iż istnieje 
jakaś wyższa istota, ktoś, kto patrzy na wszystko z góry. Ale czy ten, który to widzi 
i który może zna na to odpowiedź – choć i tu jest niepewność – jest odpowiedzialny za 
ten świat, czy tylko jest widzem poznającym z szerszej perspektywy? 

Trudno jednoznacznie podsumować, jakie ostatecznie wyłaniają się wnioski z ana-
lizowanego hymnu, tym bardziej iż jego ostatnie słowa zawieszają możliwość pozy-
tywnej odpowiedzi. Ale to, co jest tu najistotniejsze, stanowi podkreślenie niezwykłej 
wagi procesu poznawczego. Świat wyłania się w wyniku kosmogonicznego aktu sa-
mopoznania absolutu. Wynikałoby z tego, iż najbardziej fundamentalną naturą absolu-
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tu jest świadomość, która zostanie wyrażona w późniejszych tekstach terminem cit. Teza 
ta stanie się podstawą metafizyki bramińskiej – bez świadomości nie ma przejawiania się 
rzeczywistości. Ale ów akt samopoznania – paradoksalnie – wymaga od podmiotu po-
znającego (i nie jest ważne, czy jest to podmiot uniwersalny, czy indywidualny), spojrze-
nia na siebie jakby z zewnątrz, użycia kategorii, narzędzi poznawczych. Ale te kategorie 
wskazują już tylko na pewne aspekty, nie obejmują zatem całości. Objaśnienie charakte-
ru owego napięcia pomiędzy wolą samopoznania, samookreślenia a procesami poznaw-
czymi, które staną się zapośredniczeniem, a przez to ograniczeniem, stanie się najwięk-
szym wyzwaniem dla czołowych darśan bramińskich. Świat powstał w wyniku aktu 
samopoznania, tak więc jego natura również może być odkryta jedynie w wyniku aktu 
poznawczego. To kolejna przewodnia teza. 

W następnym rozdziale przyjrzymy się, jak te wątki – zarysowane w Nasadiji – bę-
dą rozwijane, a w pewnym sensie komentowane, w Upaniszadach.  

 
 



Kosmogonia Upaniszad1 

Upaniszady, jak wszystkie starożytne teksty ezoteryczne, generują różne pokłady sen-
sów. Ponadto jak pokazuje późniejsza historia rozwoju myśli indyjskiej, wielość i róż-
norodność występujących w nich wątków może służyć do dointerpretowania i udo-
wodnienia różnych myśli i teorii. Aby możliwie jak najbardziej zbliżyć się do w miarę 
obiektywnego ukazania danego zagadnienia, przyjmę taki model metodologiczny, by 
ukazać spójność. Tak więc postaram się przedstawić kosmologię Upaniszad, wycho-
dząc od interpretacji ich najstarszego wątku kosmologicznego, czyli od początkowych 
strof Brihadaranjaki. Będę objaśniać ten fragment przez następujące po nim inne 
schematy kosmologiczne, występujące zarówno w tej, jak i w innych upaniszadach.  

Na początku zaprawdę nic tu nie istniało,  
Istniało to jako śmiercią okryte i pragnieniem, przeto pragnienie to śmierć. 
On uczynił umysł, „Obym posiadł atmana!”, tak pomyślał, 
I powędrował, jaśniejąc myślą, 
Z tego rozmyślania wody powstały, 
Gdy rozmyślałem, było mi przyjemnie – powiedział, 
Naturą blasku jest to, że jaśnieje, 
Przyjemnością staje się to dla tego, który wie, iż naturą blasku jest to, że jaśnieje. 

Wody są zaprawdę tym, co jaśnieje, 
Piana na wodach powstała i wody stężały, i tak zaistniała ziemia, 
Na niej odpoczął, 
Gdy on tak umęczony i rozgrzany ćwiczeniami duchowymi 
Jego żar i smak w ogień się przemieniły. 

On siebie na trzy części podzielił (ogień pozostał jedną trzecią), 
Słońce to jedna trzecia, wiatr to jedna trzecia. 
I także tchnienia podzielił na trzy. 
Jego głowa to rejon wschodni, 
Ramiona to strony północno-wschodnia i południowo-wschodnia, 
Jego pas to rejon zachodni, 
A dwa uda to strony północno-zachodnia i południowo-zachodnia, 
Południowy i północny rejon to boki, 
Niebiosa to tył, przestworza brzuch, a ziemia piersi, 
A on w wodach się ustalił, 
Ten, kto to wie, dokądkolwiek podąży, trwa niewzruszony. 

On zapragnął: „Oby się ze mnie drugi atman narodził”, 
Wtedy umysłem pragnienie-śmierć z mową połączył, 
To, co istniało jako nasienie, stało się rokiem, przedtem roku nie było, 
On przetrzymywał je tak długo, jak długo trwa rok, 

                                                        
1 Do przygotowania tego rozdziału posłużyły mi wcześniejsze studia, których wyniki zostały opubliko-

wane w książce pt. The Cosmological Scheme of the Upanishads, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2000. 
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Po tym czasie spowodował, iż on się narodził, 
Wtedy na tego nowo narodzonego usta otworzył, 
A to narodzone okrzyk przerażenia: Bhah! wydało, 
I w ten sposób powstała mowa. 

Wtedy tak pomyślał: 
Jeżeli go teraz zniszczę, to pozostawię dla siebie niewiele pokarmu, 
Tak poprzez słowo i atmana, stworzył wszystko, cokolwiek tu jest, 
Hymny, formuły ofiarne, pieśni, świętą poezję, ofiary, stworzenia, bydło, 
Cokolwiek stwarzał, zaczynał to jeść, 
Gdyż to jest natura nieskończoności nieskończonego, 
Ten, który zna naturę nieskończoności nieskończonego, 
Staje się spożywającym wszystko, 
Wszystko staje się dla niego pokarmem. 

On zapragnął: Obym więcej ofiarował poprzez większą ofiarę! 
Umartwiał się i rozgrzewał żarem ascezy, 
Z tak umartwiającego się i rozgrzanego ascezą 
Sława i potęga powstały, 
Tchnienia życiowe to zaprawdę sława i potęga, 
Kiedy tchnienia uchodzą, to ciało zaczyna nabrzmiewać, 
W jego ciele umysł zaiste ma swe oparcie. 

On zapragnął: Obym stał się odpowiedni na ofiarę, 
Obym przez to posiadł atmana! 
Przeto stał się koniem, gdyż to koń jest tym, co nabrzmiało, 
To jest odpowiednie na ofiarę – pomyślał, 
Ofiarowanie konia – aśwa – jest nazwane aśwamedha, ten zaprawdę zna aśwamedhę, 

kto to wie, 
On rozmyślał nad koniem, nie zatrzymując go, po roku ofiarował go atmanowi, 
A inne zwierzęta wypuścił ku innym bogom, 
Przeto ci, którzy ofiarują to, co uświęcone Pradźapatiemu, 
Kierują to do wszystkich bogów, 
Zatem to, co rozgrzewa, to aśwamedha, jego atmanem jest rok, 
Ogień ziemski to arka, świetlistość, 
Te światy są jego atmanem, one są dwa, arka i aśwamedha, 
I ponownie stają się jednym bóstwem, śmiercią zaprawdę, 
Ten, kto to wie, przezwycięża ponowną śmierć, 
Śmierć go nie dosięga, śmierć staje się jego atmanem, 
On pośród tych bóstw staje się jednym (Brihadaranjaka 1.2.1–7)2. 

                                                        
2 naiveha kiÕvan˜gra ˜sŸt m®tyunaivedam˜v®tam˜sŸt – aþanay˜yay˜ aþan˜y˜ hi m®tyu× taniano`kuruta 

˜tmanvŸ sy˜miti so`rcannacarat tasy˜rcata ˜po`j˜yanta arcato vai me kamabh¨diti tadev˜rkasy˜rkatvam 
kaÕ ha v˜ asmai bhavati ya evametadarkasy˜rkatvaÕ veda. ˜po v˜ arka× tadyadap˜Õ þara 
˜sŸttatsamahanyata s˜ p®thivyabhavat tasy˜maþr˜myat tasya þr˜ntasya tapyasya tejo raso niravar-
tat˜gni×. Sa tredh˜tm˜naÕ vyakuruta ˜dityaÕ t®tŸyam v˜yuÕ t®tŸyam sa eÿa pr˜õastredh˜ vihita× 
tasya pr˜cŸ dik þira× asau c˜sau cermau ath˜sya pratŸcŸ dik puccham asau c˜sau ca sakthyau dakÿ-
iõ˜ codŸcŸ ca p˜rþve dyau× p®ÿ÷ham antarikÿamudaram iyamura× sa eÿo`psu pratiÿ÷hita× yatra kva 
caiti tadeva pratitiÿthatyevaÕ vidv˜n. so`k˜mayata dvitŸyo ya ˜tm˜ j˜yeteti sa manas˜ v˜caÕ mi-
thunaÕ samabhavadaþan˜y˜ m®tyu× tadyadreta ˜sŸtya saÕvatsaro`bhava na ha pur˜ tata× samvatsa-
ra ˜sa tamet˜vantaÕ k˜lamabibha× y˜v˜nsaÕvatsara× tamet˜vata× k˜lasya parast˜das®jata taÕ 
j˜tamabhivy˜dad˜t sa bh˜õakarot saiva v˜gabhavat. Sa aikÿata yadi v˜ iyamamabhimaÕsye kanŸy-
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Ten właśnie fragment z Brihadaranjaki posłuży jako tekst wyjściowy do próby re-
konstrukcji schematu kosmologicznego Upaniszad. Pierwsze słowa wskazują, iż „na 
samym początku nic nie istniało”. Przyjrzyjmy się jak inne fragmenty tekstów określa-
ją ten stan. 

Na początku, mój drogi, to było istniejące, jedno zaiste bez drugiego, 
A są tacy, co powiadają: 
„To na początku było nieistniejące, jedno bez drugiego 
I że z nieistniejącego istniejące się narodziło”. 

Lecz jakże to możliwe, mój drogi, 
Czy z nieistniejącego istniejące może się narodzić? 
Istniejące, mój drogi, było na samym początku, 
Jedno bez drugiego (Ćhandogja 6.2.1–2)3. 

W tej upaniszadzie Aruni, słynny wieszcz i mędrzec, znany również z innych tek-
stów śruti, powiada do swego syna Śwetaketu, że na początku, „w początku” – agre –
„to” – idam – było istniejące – sat. Sat, jak wiemy, jest derywatem od rdzenia as ozna-
czającego „istnieć”. To słowo oznacza po prostu, iż ów początkowy wymiar bytu ist-
niał. Potem występują dookreślenia. To – sat – istniało jako ekam advitŸyam, czyli 
jednym bez drugiego. Ten byt początkowy był jedynym pierwiastkiem, jedyną arche, 
jedyną zasadą całego świata jawiącego się w późniejszych etapach w różnorodnych 
formach. Aruni wspomina następnie, że znane są mu teorie mówiące, iż to na początku 
było asat ekam advitŸyam, czyli „nieistniejącym jednym bez drugiego”, ale od razu 
ripostuje, że „niemożliwe, aby z czegoś nieistniejącego zaistniało coś istniejącego”. 
Jest to bardzo wyraźna polemika z koncepcją creatio ex nihilo. Dla starożytnych Hin-
dusów koncepcja stworzenia czegokolwiek z niczego była nielogiczna, wręcz absur-
dalna. Zresztą nawet w późniejszych darśanach, poprzez przyjmowanie tezy ex nihilo 
nihil fit jako aksjomatu, udowodniono niektóre kluczowe tezy metafizyczne. Na przy-
kład w systemie sankhji w ten właśnie sposób dowodzono istnienia nieprzejawionej – 
avyakta – postaci prakriti. Doświadczamy tylko różnorodnych przejawów prakriti, nie 
możemy dostrzec jej pierwotnej formy (m¨la), gdyż jest ona ponad aparatem poznaw-
czym – anta×karaõa. Przejawy jako zmienne nie mogą istnieć same z siebie, ale nie 
mogły też powstać z niczego. W ten właśnie sposób dowodzi się istnienia subtelniej-

                                                       
o`nnaÕ kariÿya iti sa tay˜ v˜c˜ ten˜tmanedaÕ sarvamas®jata yadidaÕ kiÕca ®co yaj¨Õÿi s˜m˜ni 
chand˜Õsi yajñ˜n praj˜× paþ¨n sa yadyadev˜s®jata tattdattumaghriyata sarvam v˜ astŸti tadaditeradi-
titvam sarvasya•tasy˜tt˜ bhavati sarvamasy˜nnaÕ bhavati ya evametadaditeradititvam veda. 
So`k˜mayata bh¨yas˜ yajñena bh¨yo yajeyeti so`þr˜myat sa tapo`tapyata tasya þr˜ntasya tapyasya 
yaþo vŸryam tatpr˜õeÿ¨tkr˜nteÿu þarŸraÕ ivayitumaghriyata tasya þarira eva mana ˜sŸt. So`k˜mayata 
medhyaÕ ma idaÕ sy˜t ˜tmanvyanena sy˜miti tato`þva× samabhavad yadaþvata tanmedhyama-
bh¨diti tadev˜þvamedhasy˜þvamedhatvam eÿa ha v˜ aþvamedhaÕ veda ya enamedaÕ veda tama-
navarudhyaiv˜manyata tasm˜tsarvadevatyaÕ prokÿitaÕ pr˜j˜patyam˜labhante eÿa ha v˜ aþvamedho 
ya eÿa tapati tasya samvatsara ˜tm˜ ayamgnirarka× tasyeme lok˜ ˜tmana× t˜vet˜vark˜þvamedhau so 
punarekaiva devat˜ bhavati m®tyureva apa punarm®tyuÕ jayati nainaÕ m®tyur˜pnoti 
m®tyurasy˜tm˜ bhavati et˜s˜Õ devat˜n˜meko bhavati.  

3 sadeva somyedamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyam taddvaika ˜hurasadevedamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyaÕ 
tasm˜dasata× sajj˜yata. Kutastu khalu somyaivaÕ sy˜diti hov˜ca kathasamata× sajj˜yeteti sattveva somy-
edamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyam. 
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szej postaci tworzywa rzeczywistości przedmiotowej. To jest wynik myślenia tak wy-
raźnie zarysowanego już w Upaniszadach.  

Pojęcie asat funkcjonowało jednak obok pojęcia sat, czego przykład mieliśmy 
w omawianym hymnie z Rigwedy. Sam tekst Nasadiji nie rozwijał szczegółowo 
związku pomiędzy tymi pojęciami, ale swoisty komentarz do tego znajdujemy w Upa-
niszadach. Przyjrzyjmy się więc tym fragmentom, które stan początkowy określają 
jako asat. 

Słońce jest brahmanem, to nauka, a oto jej objaśnienie: 
To na początku było nieistniejące, 
To stało się istniejące, to zaistniało, 
To zmieniło się w jajo, w tej formie przez rok leżało 
I zostało podzielone, 
Z tej skorupy powstały dwie części: srebrna i złota (Ćhandogja 3.19.1)4. 

Zaprawdę ten świat na początku nie istniał, 
Z niego to byt powstał, 
On siebie jako atmana uczynił, 
Przeto nazywa się go „dobrze uczyniony” (Taittirija 2.7)5. 

Ćhandogja podaje, iż „to” – idam – istniało w stanie początkowym jako asat. Owo 
asat zaistniało jako sat. Czasownik „zaistniało”, „istniało” – asŸt – został wyrażony 
derywatem od tego samego rdzenia as, od którego pochodzi słowo sat, co oznacza, że 
początkowo zmiana asat w sat przebiegała w tej samej strukturze bytu. Podkreśla to 
forma czasownikowa ˜sŸt, co kieruje nas do Nasadiji. Następnie ten byt, zaistniały już 
jako sat, powstał. Tu dokonuje się tak zasadnicze dla naszych rozważań przejście od 
dziedziny denotowanej przez as do dziedziny denotowanej przez bh¨. Występuje tu 
słowo samabhavat, derywat od rdzenia bh¨ – stawać się, powstawać. Jak pierwiastek 
as implikuje pierwotnie stan statyczny czy bardziej niezmienny, tak pierwiastek bh¨ 
stan dynamiczny. I wtedy sat, istniejące wcześniej jako asat, kiedy już powstało, za-
mieniło się w jajo. 

Podobnie omawia tę kwestię Taittirija. „To” na początku istniało – ˜sŸt – jako nie-
istniejące asat. Z tego narodziło się – aj˜yata – to, co istniejące – sat. To, co się naro-
dziło – uczyniło siebie samego, swoją duszę, swoje ciało – ˜tm˜nam svayam akuruta. 
Tak jak wspomniałam, dziedzina świata przedstawionego została wyrażona różnymi 
czasownikami. Bh¨ traktuję jako termin techniczny. W tym fragmencie do tego wy-
miaru rzeczywistości odnosi się czasownik aj˜yata – narodziło się. Wszystkie te termi-
ny wskazują na relacje: coś powstaje z czegoś, coś z czegoś się narodziło, coś z czegoś 
stwarza, ktoś się dzieli, coś się wyłania (na przykład w wyniku rozgrzewania – tap). 
Jedynie sat istnieje samo z siebie i dzięki sobie, dlatego tylko dziedzina sat denotuje 
wymiar absolutny.  

Jak wiemy, termin ˜tman jest bardzo bogaty semantycznie. Zazwyczaj przyjmuje 
się, iż jest to derywat od pierwiastka an – oddychać; wtedy atman znaczyłoby – to, co 

                                                        
4 ˜dityo brahmety˜deþastasyo pavy˜khy˜namasadevedamagra ˜sŸt tatsad˜sŸttatsamabhavattad˜õýaÕ 

niravartata tatsaÕvatsarasya m˜tr˜maþayata tannirabhidyata te ˜õýakap˜le rajataÕ ca suvarõaÕ 
c˜bhavat˜m. 

5 asad v˜ idam agra ˜sŸt tato vai sad aj˜yata tad ˜tm˜naÕ svayam akuruta tasm˜t tat suk®tam ucayata iti. 
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oddycha. Gramatycznie możliwe jest również przyjęcie derywatu od at – „poruszać 
się”, do tego dochodziłby sufiks man, czyli mający w sobie cechę wyznaczoną przez 
rdzeń pierwiastkowy. W tym wypadku atman oznaczałby tego, który ma w sobie ruch, 
któremu jest przypisany ruch. I właśnie rozumiejąc atmana jako to, co oddycha, termi-
nem tym zaczęto nazywać oddychającą duszę, duszę indywidualną czy, w niektórych 
miejscach, bardziej uniwersalnie – ducha. Ponadto ˜tman w liczbie pojedynczej był 
i jest używany jako zaimek zwrotny dla wszystkich trzech osób i wszystkich trzech 
rodzajów. Tak więc widać, jak niejednoznaczny jest ten termin, tym bardziej że pod-
kreślenie jednego z jego znaczeń nie wyklucza innych.  

Powróćmy do Taittiriji (2.7.). Rozumiejąc tu atmana jako zaimek, będziemy ów 
passus czytać: „to” uczyniło siebie samego. Lecz, oczywiście, pozostałe tłumaczenia 
jako: „to” uczyniło duszę, „to” uczyniło atmana, „to” uczyniło ciało, nie są wykluczo-
ne. Po sekwencji asat przechodzącego w sat pojawia się termin ˜tman. Tu jest on jesz-
cze dookreślony słowem suk®tam – dobrze uczyniony. Nasuwa się skojarzenie z frag-
mentem upaniszady Aitareja, w której bóstwa zażądały od stwórcy pokarmu i miejsca 
na swą siedzibę. Odrzucają konia i krowę jako niewystarczające, ale przyjmują czło-
wieka, mówiąc, iż jedynie on im wystarcza, gdyż jest suk®ta – dobrze uczyniony6. 

Pojęcie atmana jako arche, jako punktu wyjściowego sekwencji kosmogonicznych, 
postuluje Aitareja. Aitareja7 powiada, iż „to” – idam – na samym początku istniało 
jedynie jako ˜tman. To istnienie jedynie atmana zostało określone słowem ekam – 
jeden, podobnie jak we wcześniejszych fragmentach, w których ekam odnosiło się 
zarówno do sat, jak i do asat. I dalej tekst podaje, że „prócz atmana nic nie migotało” – 
n˜nyat kiÕcana miÿat. Czasownik miÿat jest używany w innych miejscach w znaczeniu 
„nic się nie jawiło”, „nic nie było widoczne przed oczyma”. Taittirija przyjmuje zaś 
atmana jako punkt wyjściowy do kolejnych emanacji, z których pierwszą są przestwo-
rza. W upaniszadzie Brihadaranjaka 1.4.18 pojawia się bardzo ciekawe określenie at-
mana jako puruÿavidha, czyli atman w formie puruszy, osoby. Więcej na temat tej 
strofy znajdziemy w rozdziałach poświęconych pojęciom: aham oraz puruÿa. W jed-
nym fragmencie mamy więc arche określoną jednocześnie dwoma różnymi terminami, 
przy czym jest wyraźnie podkreślone, iż istnieje między nimi tożsamość. Mędrcy upa-
niszadowi, którzy określali arche słowem ˜tman, wskazywali na ten sam wymiar rze-
czywistości jak ci, którzy określali go słowem puruÿa. Zastanawiając się nad tym, kim 
jesteśmy, skąd przyszliśmy, dzięki czemu istniejemy, Upaniszady pytały zarówno 
o arche, o wyjściową, ale wciąż obecną strukturę kosmosu, jak i o aitia, o początkowy 
punkt cyklu kosmicznego. W tym wypadku atman to arche, a purusza to zarówno ar-
che, jak i aitia. 

                                                        
6 Te zmysły – bóstwa stworzone wpadły we wzburzony ocean, a on naraził je na głód i pragnienie, 

przeto powiedziały do niego: „Stwórz nam siedzibę, gdzie przebywając, mogłybyśmy się pożywić”. Przy-
prowadził im krowę, lecz powiedziały: „To nam nie wystarcza”, przyprowadził im konia, lecz powiedziały: 
„To nam nie wystarcza”, przyprowadził im człowieka i wtedy rzekły: „Dobrześ uczynił, człowiek dopraw-
dy jest dobrze zrobiony!” (Aitareja 2.1–3). 

7 Na początku istniał tylko atman, nic prócz niego się nie jawiło, on pomyślał: „Stworzę światy”! (Aita-
reja 1.1). 

8 To, na początku istniało jako atman w formie osoby – Puruszy, rozglądając się dookoła, niczego poza 
atmanem nie dostrzegł, najpierw powiedział: „Ja jestem!”, w ten sposób imię „Ja” powstało.  
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W kolejnym zdaniu tego fragmentu purusza nabiera cech antropomorficznych. 
Tekst podaje, iż duch, rozglądając się dookoła, nic prócz atmana (znów różne znacze-
nia tego słowa), czyli nic prócz siebie samego lub nic prócz swej duszy nie dostrzegł. 
Podkreśla się tu, że ten byt istniał na początku jako jedność, ale już samo przydanie mu 
atrybutu postrzegania czy niepostrzegania implikuje świadomość. Ten stan postrzega-
nia skutkuje wypowiedzeniem pierwszych słów. „On – sa – to ja jestem”. I tak powsta-
je pierwszy emanat, imię „ja”, będące jakby stanem uświadomienia sobie siebie same-
go. Ten fragment przedstawia bardzo ciekawą, swoistą dla Upaniszad, etymologię 
słowa puruÿa. Purusza jest rozumiany jako ten, który p¨rva – wcześniej, czyli przed 
momentem agre – początku cyklu kosmicznego, spalił – uÿ – wszystkie grzeszne świa-
ty. Upaniszady przyjmują teorię cyklów kosmicznych, wciąż się pojawiających 
i zanikających. Na samym początku światy przejawiają się, by u końca cyklu ulec spo-
pieleniu. Arche w świetle tej koncepcji jawi się jako struktura wspólna wszystkim cy-
klom, a aitia jest jakby formą indywidualną dla każdego kolejnego cyklu. Byt pełniący 
funkcję aitia jest pierwszym przejawieniem się, pierwszą manifestacją struktury pod-
stawowej i tym, który jest odpowiedzialny za zakończenie danego eonu. Tak więc 
mówiąc o początku kosmosu w myśli upaniszadowej, myślimy zawsze o początku 
cyklu kosmicznego, w tym wypadku naszego cyklu, cyklu, w którym my żyjemy. 

To na początku zaprawdę istniało jako brahman, 
Rozpoznał atmana: „Ja jestem brahmanem”, 
I wtedy wszystko powstało, 
Każdy bóg, który jest tego świadom, takim się staje, 
To samo tyczy się wieszczów i ludzi, (...) 
Ten, kto wie, „to ja jestem brahmanem”, 
Staje się tym wszystkim (Brihadaranjaka I.4.10)9. 

Ten fragment jako punkt początkowy przyjmuje brahmana. Słowo brahman jest de-
rywatem od rdzenia b®h, oznaczającego wyrastać, wzrastać, być coraz grubszym, coraz 
większym. Tak więc brahman to wzrost, rozwój, przejawianie się, wewnętrzna siła 
powodująca rozrost i rozwój całego wszechświata oraz wszystkiego co się w nim znaj-
duje. W hymnach wedyjskich słowo brahman oznaczało moc zawartą w recytowanych 
formułach ofiarnych. Był on tam rozumiany jako magiczna siła zawarta w mowie, 
której przejawem są Wedy. Dlatego traktuje się go jako słowo archetypowe, słowo 
święte mające moc stwórczą. Słowo brahman jako święte słowo jest czasem używane 
w opozycji do słowa człowieka – v˜c. W Upaniszadach pojęcie brahman urasta do 
pojęcia bytu pierwotnego, najwyższej rzeczywistości, bytu stwórczego, z którego 
wszystko powstaje, by w nim zaniknąć. Jest równocześnie immanentny i transcendent-
ny, jest poza wszechświatem, a zarazem w każdym jego przejawie. W stwierdzeniu, iż 
„brahman jest atmanem”, brahman desygnuje podstawowy pierwiastek makrokosmosu, 
jakby obiektywny aspekt wszechświata, a atman odnosi się do wymiaru rzeczywistości 
określanej z perspektywy podmiotowej. 

                                                        
9 brahma v˜ idamagra ˜sŸt tad˜tm˜namev˜vet aha brahm˜smŸti tasm˜ttatsarvamabhavat tadyo yo 

dev˜n˜Õ pratyabudhyata sa eva tadabhavat tatharÿŸõ˜, tath˜ manuÿy˜õ˜m (...) ya eva veda ahaÕ 
brahm˜smŸti sa idaÕ sarvam bhavati. 
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We wspomnianym wyżej fragmencie Brihadaranjaki powiada się, iż „to” na po-
czątku istniało jako brahman. Jest to konstrukcja identyczna z tymi, z jakimi spotykali-
śmy się poprzednio, tyle że zamiast terminów ˜tman czy sat lub asat występuje tu ter-
min brahman. I wtedy „to”, czyli brahman, rozpoznaje atmana, czyli siebie samego. To 
rozpoznanie skutkowało wypowiedzeniem słów: „Ja jestem brahmanem”. Wcześniej 
mieliśmy zdanie: „On to Ja jestem”. I w wyniku aktu samopoznania, samonazwania 
wszystko powstało (użycie derywatu od czasownika bh¨). Poprzednio widzieliśmy, iż 
to przejście przebiegało od sat – istniejące – do bhava – powstanie. Upaniszada dalej 
rozwija ten wątek aktu samoświadomości podkreślając, że każdy – czy to wieszcz, bóg, 
czy człowiek – stając się świadomym, samoświadomym siebie, dzięki takiemu aktowi 
poznania utożsamia się z brahmanem. 

W kolejnym fragmencie Brihadarnjaki 1.4.1110 – rozpoczynającym się identycznie 
jak poprzedni, a mianowicie, iż „to” na początku istniało jako brahman – powiada się, 
że ten brahman był jeden – ekam. Dalej czytamy, że z powodu istnienia jako jeden – 
ekam – sat nie przejawiał się, nie manifestował. Dlatego stworzył wspaniałą formę; tu 
jako pierwsza wymieniana jest: kÿatra – królewskość, władczość. Zaś Brihadaranjaka 
5.411 podaje, iż to, co jest, jest tym samym, co istniało, i taki właśnie byt jest rzeczywi-
stością, prawdą, istnością – satyam. A satjam to brahman, czyli brahman jest tego ro-
dzaju bytem, który nie tylko zainicjował powstanie wszechświata, ale nadal trwa taki 
sam, niezmieniony.  

Tam oto pełnia, tu oto pełnia, z pełni wyłania się pełnia, 
Do pełni pełnia dodana, pełnią i tak pozostaje. 
„Om, przestwór to brahman, przestwór odwieczny, 
Przestwór, który wieje” (Brihadaranjaka 5.1)12. 

O takiej koncepcji powstawania czy stwarzania świata, w której pierwotny byt mi-
mo aktu przejawiania się czy stwarzania pozostaje niezmieniony w swej strukturze, 
świadczy choćby powyższy fragment z Brihadaranjaki, który jest równocześnie inwo-
kacją do upaniszady Iśa. Tekst ten w sposób poetycki przedstawia proces przejawiania 
się bytu pierwotnego. To, co jest „tam”, poza światem, jest pełnią, jest tym samym, co 
istnieje tu, w tym świecie, gdyż ta struktura to pełnia – p¨rõam. Ze stanu początkowe-
go wyłania się świat, który ma również strukturę pełni, a stan początkowy nadal pozo-
staje pełnią. Nawet dodanie – czytamy – świata przejawionego do wymiaru absolutne-
go nie tworzy nowej jakości, gdyż nie ma pełniejszej formy niż sama pełnia. 

Już w samym tym tekście występuje rodzaj komentarza do takiego obrazu pełni. 
Powiada się tam, iż przestwór (występuje tu słowo kham, które w kontekście wielu 
miejsc, nie tylko upaniszadowych, jest synonimem słowa ˜k˜śa – przestworza) to bra-
hman. On jest tym, co odwieczne, starożytne – pur˜õam – i tym, co wiejące, mające 
w sobie wiatr – v˜yu, a v˜yu to wszak kosmiczny odpowiednik prany, tchnienia życio-

                                                        
10 To na początku zaprawdę istniało jako brahman, nim jednym, a będąc jednym, nie przejawiało się, 

wtedy najwspanialszy kształt stworzyło, cechę królewskości, oraz tych, którzy są władcami pośród bogów. 
11 To jest zaprawdę tym, to było tym, rzeczywistym, kto poznał wspaniałe zjawisko, jako to, co rze-

czywiste, jako brahmana, przezwycięża światy. 
12 p¨rõamada× p¨rõamidaÕ p¨rõ˜tp¨rõamudacyate p¨rõasya p¨rõam˜d˜ya p¨rõamev˜vaþiÿyate, oÕ 

khaÕ brahma khaÕ pur˜õam v˜yur khamiti. 
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wego. Także w tym wypadku można by znów dokonać rozróżnienia na arche i aitia. 
Arche byłby brahmanem, a aitia przestworzami stanowiącymi pierwotne, odwieczne 
tchnienie. 

Brihadaranjaka 5.5.113 podaje, że „to” na samym początku istniało jako wody – 
˜pas. Wody stworzyły to, co rzeczywiste – satyam, a satyam jest tym samym co brah-
man. Jedyny raz w omawianych przez nas Upaniszadach jako punkt wyjściowy przyj-
muje się wody. Wody oczywiście pojawiają się bardzo często, ale jako kolejny przejaw 
bytu absolutnego. W wyjściowym dla nas fragmencie z Brihadaranjaki wody są okre-
ślane jako – arka – jaśniejące, świetliste. Tak więc interpretując ten fragment przez 
poprzedni, widzimy, iż stan pierwotny ma w sobie światło, jasność. Wody ze swej 
natury są amorficzne, bez kształtu, a przecież rodzące (w wielu starożytnych kulturach 
odwoływano się do wód płodowych, czy do życiodajnej siły wody dla przyrody); są 
one doskonałym przykładem na opisanie bytu pierwotnego jako czegoś nieokreślone-
go, bez formy, a przejawiającego się w różnorodnych, bardziej już określonych kształ-
tach. I chyba właśnie w ten sposób należałoby rozumieć ten fragment; byt początkowy 
jest nieprzejawiony, gdyż nie ma żadnej określonej formy, zawiera w sobie pierwiastek 
światła, a daje początek określonemu stworzeniu. Ta świetlistość jest wzmiankowana 
w dalszych strofach tego fragmentu, w których czytamy, że to, co zostało stworzone  
z wód – brahman – jest tym samym, co słońce. 

Jak z jaśniejącego płomienia iskry, 
O podobnych formach, tysiącami powstają, 
Tak samo z tego, co niezmienne, mój miły, 
Różnorodne istoty się rodzą i tam znów powracają (Mundaka 2.1)14. 

To, co nieprzemijające, o Gargi, 
Jest niewidzialne a widzące, niesłyszalne a słyszące, 
Niepomyślne a myślące, nieuświadomione a będące świadomym. 
Nie istnieje nic poza Widzącym, 
Nie istnieje nic poza Słyszącym, 
Nie istnieje nic poza Myślącym, 
Nie istnieje nic poza Świadomym, 
W tym Nieprzemijającym, o Gargi, 
Przestworza są rozpostarte wzdłuż i wszerz (Brihadaranjaka 3.8.11)15. 

W powyższych fragmentach z Brihadaranjaki i Mundaki pojawiają się kolejne 
określenia bytu pierwotnego; jest on nazywany akÿara, czyli to, co nieprzemijające, 
niezmienne. Jadźniawalkja, odpowiadając na pytania braminki Gargi, co uznaje za 

                                                        
13 To na początku istniało jako wody, wody stworzyły to, co rzeczywiste, to, co rzeczywiste to brahman. 

Brahman stworzył Pradźapatiego, a Pradźapati bogów, bogowie oddają cześć temu, co rzeczywiste (satyam), 
to jest trójsylabowe „sa ti jam”. „Sa” to sylaba, „ti” to sylaba, „jam” to sylaba; pierwsza i ostatnia sylaba są 
rzeczywiste, sylaba pośrodku jest tym, co nieprawdziwe, nieprawdziwe jest otoczone z dwóch stron przez 
rzeczywiste. Dzięki temu przyjmuje naturę tego, co rzeczywiste; nieprawda nie rani tego, który to wie. 

14 yath˜ sudŸpt˜t p˜vak˜d visphuliðg˜× sahasraþa× prabhvante sar¨p˜× tath˜kÿar˜d vividh˜× somya 
bh˜v˜× praj˜yante tatra caiv˜pi yanti. 

15 tadv˜ etadakÿaraÕ g˜rgyad®ÿ÷aÕ draÿ÷® aþrutaÕ þrotr® amataÕ mant® avijñ˜taÕ viñ˜t® 
n˜nyadato`sti draÿ÷® n˜nyadato`sti þrot® n˜nyadato`sti mant® n˜nyadato`sti vijñ˜t® etasminnu khalvakÿare 
g˜rgy˜k˜þa otaþca protaþceti. 
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konkretną przyczynę powstania kosmosu, czyli aitia, wymienia przestworza – ˜k˜śa. 
Pytany dalej wyjaśnia, iż owe przestworza są rozsnute w tym, co znawcy brahmana 
zwą nieprzejawionym. Jest to stan bytu poza jakąkolwiek percepcją, określany tu jako 
„nirguna brahman”, czyli bez jakichkolwiek atrybutów, jako byt, który jest podstawą 
zaistnienia i powstania świata. Również Mundaka określa ten pierwotny stan bytu ter-
minem akÿara. Takie określenie arche występuje w kontekście teorii emanacji; liczne 
przykłady tekstu pokazują, że wyemanowanie z siebie przez byt świata nie narusza 
jego struktury. Mówi się dalej, iż ponad tym, co istnieje jako akszara, jest wyższa for-
ma, forma puruszy, osoby, a purusza, jak już wcześniej powiedziano, jest zgodnie 
z wieloma fragmentami upaniszadowymi tym samym co atman czy raczej tym, co 
przejawia się jako atman. Z puruszy powstaje oddech życiodajny – prana – umysł 
i zmysły, a w dalszej sekwencji rozwija się cały przedstawiony wymiar świata. 

Świat w tamtych czasach istniał jako niezróżnicowany, 
Został zróżnicowany przez imię i kształt, 
Mówi się: oto imię – nama, a oto kształt – rupa, 
Nawet dzisiaj różnicuje się, mówiąc: 
Oto jego imię, a oto jego kształt (Brihadaranjaka 1.4.7)16. 

Ostatni fragment omawiany w tym miejscu znów pochodzi z Brihadaranjaki. Czy-
tamy w nim, iż „to” – idam – w tamtych czasach – tarhi – istniało jako avyak®tam – 
niezróżnicowane. Słowo tarhi oznacza czas mityczny. To, co niezróżnicowane, zostało 
zróżnicowane poprzez imię i kształt – n˜mar¨pa. Określenie „namarupa” oznacza 
w literaturze sanskryckiej indywidualność, indywidualny byt. Jak ukazuje w swej roz-
prawie Maryla Falk, pojęcie świata kontygentnego jako namarupa wyrasta na podłożu 
rdzennie mitycznym. 

Prąd ten ma swe źródła w analizie faktów psychologicznych i na podstawie zasadniczego równa-
nia jaźni i wszechświata krystalizuje się w równoległych, dokładnie odpowiadających sobie kon-
strukcjach makrokosmicznych i mikrokosmicznych, których znamienną cechą jest nierozłączność 
mitu i spekulacji. Pojęcie nama-rupa zakłada ideologię, wedle której na początku rzeczy, przed 
powstaniem wielorakiej rzeczywistości, wszystkie „kształty” były jednym tylko kształtem, mia-
nowicie nadzmysłowym kształtem Wszechczłowieka (Purusza), zaś wszystkie „nazwy” jedną tyl-
ko nazwą, mianowicie niewyrażonym wszechświatowym Słowem (Vac). (...) Istnienie nama-rupy 
zostało więc spowodowane przez dwa następujące po sobie podziały: rozłączenie dwóch aspek-
tów wszechistoty i ich rozczłonkowanie. Temu kosmogonicznemu ujęciu pierwotnego zajścia 
w mikrokosmogonii, która jest jednym z głównych tematów spekulacji Upaniszadów, odpowiada 
zróżnicowanie atmana-Puruszy w funkcjach witalnych (pranah). Podział ten jest jednocześnie 
ukryciem, uniewidocznieniem: w codziennym, świadomym bycie człowieczym atman jest niedo-
strzegalny, ponieważ nie jest jedną całością (asarva), lecz jest rozbity na wielorakie funkcje zmy-
słowe i organiczne. Natomiast w pewnym ściśle określonym stanie jasnowidzenia, w którym pra-
ny „unieruchomione” zlewają się w jedność, atman odrodzony w zespoleniu swych części 
„powstaje, ziszcza się w swym własnym kształcie (svena rupena)”, tj. we wszechjedynym i cał-
kowitym Kształcie „najwyższego Puruszy”. 

                                                        
16 tadvedaÕ tarhyavy˜k®tam˜sŸt tann˜mar¨p˜bhy˜meva vy˜kriyata asaun˜m˜yamidaÕr¨pa iti tadida-

mapyetarhi n˜mar¨p˜bhy˜meva vy˜kriyate asaun˜m˜yamidaÕr¨pa iti. 
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Podobnie Vac jest ukryta i uniewidoczniona w konkretnej rzeczywistości, niedostępna dla 
zwyczajnej świadomości ludzkiej: prawdziwe nazwy rzeczy są tajemne, a odkrywa je tylko „wi-
dzący” lub „wieszcz”; zawierają one istotną i czynną potęgę rzeczy nazwanych: uświadamiając je 
sobie, „widzący” wchłania w siebie ich moce, ich byty, i tym sposobem rozszerza swój własny 
byt. Rozmiary bytu człowieka odpowiadają rozmiarom jego wiedzy, „znając wszystko, staje się 
wszechświatem”: w ten sposób ziszcza w sobie byt uniwersalny, wszechistotę17.  

Po analizie tych kilku fragmentów objaśniających przejdźmy teraz do interpretacji 
fragmentu wyjściowego, który brzmi: „tutaj na tym świecie, na początku nic nie istnia-
ło” – na eva iha kiÕcana agra ˜sŸt. Teraz możemy już powiedzieć, że ten fragment, 
choć bardzo ogólny, unikający sprecyzowanych dookreśleń, właśnie przez swą ogól-
ność i zdawkowość generuje najwięcej pokładów sensów. Jest to wskazanie na pier-
wotny stan bytu, co implikuje słowo agre – na początku. Następnie pojawia się tu cza-
sownik istniał – ˜sŸt, ten sam, który określał stany bytu objaśniane jako asat, sat, 
˜tman, brahman, satyam, puruÿa, p¨rõam, akÿara, ˜pas. Jest to charakterystyka po-
czątkowego stanu istnienia. Z analizy pojęcia asat i jego transformacji w pojęcie sat, 
wynika, iż stwierdzenie „nic” – na kiÕcana – nie oznacza nieistnienia, lecz stan nie-
przejawiony. Wskazują na to choćby stwierdzenia, że brahman, będąc jednym, nie 
przejawiał się (avyakta) i że na samym początku istniał jako niezróżnicowany (avy-
ak®tam). Jest to zatem wskazanie, iż byt absolutny jest niedostępny poznaniu ujętemu 
w kategorie aktu poznawczego, ale jest zasadą istnienia wszystkiego innego, całej po-
znawalnej i niepoznawalnej rzeczywistości. 

Jakie atrybuty przypisują naturze tego początkowego stanu nieprzejawionego mędr-
cy upaniszadowi? Wskazują, iż jest sat, czyli istnieniem, oraz asat, czyli istnieniem 
w formie nieprzejawionej, gdyż jest avyakta i avyak®tam. Ten byt początkowy jest 
atmanem, zasadą podmiotowości określaną jako dusza, podstawą tchnienia życiowego, 
jak i nami samymi, czyli najbardziej podstawowym pierwiastkiem duchowym czło-
wieka. Jest on również brahmanem, czyli podstawowym pierwiastkiem makrokosmo-
su, tym, co wzrasta, źródłem i zasadą rzeczywistości. Jest satyam, czyli prawdą, rze-
czywistością, istnością, dlatego że jest taki sam, jaki był. Jest pełnią – p¨rõam, w nim 
są zawarte wszelkie potencjalne byty, co symbolizują wody – ˜pas. Jest on również 
tym, co niezmienne, nieprzemijające – akÿara. Ale jest też powiedziane, że on istniał 
jeden bez drugiego – ekam advitŸyam – czyli wszystkie kolejne przejawy, manifestacje 
stworzenia będą brały swój początek właśnie w nim, gdyż żadna inna przyczyna po-
wstania nie zaistniała. 

Przejdźmy teraz do analizy kolejnego fragmentu: „to” – idam, ten stan początkowy, 
istniało jako „okryte śmiercią”. Śmierć jest tu definiowana jako pragnienie jedzenia, 
jako głód. (Tekstów podobnych do tego fragmentu nie znajduję w innych miejscach 
Upaniszad). Gdy pojawia się pragnienie jako impuls stwórczy, to jest ono wyrażane 
czasownikiem k˜m, a zdanie z czasownikiem k˜m występuje w dalszych częściach tego 
fragmentu. A więc to zdanie można rozumieć jako określenie stanu początkowego, tym 
bardziej że występuje w konstrukcji gramatycznej identycznej z tą, która określa stan 
bytu pierwotnego. M®tyun˜ eva idam ˜v®tam ˜sŸt – „to istniało jako okryte śmiercią”. 

                                                        
17 M. Falk, Namarupa i dharmarupa, [w:] St. Schayer, O filozofowaniu Hindusów, Państwowe Wyda- 

wnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 531–536. 
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To „okrywanie śmiercią” zawiera się w samej strukturze bytu nieprzejawionego, przy-
należy do dziedziny absolutu. 

Atrybut okrycia śmiercią objawia się jako pragnienie jedzenia, pragnienie pokarmu, 
jako głód – aśan˜y˜. Wynikałoby z tego, że byt nieprzejawiony, przed manifestacją, 
przed pojawieniem się pierwszego impulsu stwórczego, jest obarczony jakiegoś rodza-
ju głodem. Jest tu już zaznaczona koncepcja pokarmu – anna – szczegółowo omawiana 
w kolejnych etapach przejawiania się czy rozwijania bytu. Następnie jest powiedziane, iż 
„to” uczyniło (akuruta) umysł – manas. Najpierw zostało skomentowane słowo: „to” – 
tad, odnoszące się do idam, czyli do stanu pierwotnego; jest tu użyty rodzaj nijaki. 
W rodzaju nijakim występują prawie wszystkie określenia bytu pierwotnego. Tu również 
jest zaznaczone charakterystyczne przejście. Byt pierwotny jest nieokreślony, co język 
zazwyczaj wyraża zaimkiem w neutrum. Przejawienie się, przedstawienie, czyli przejście 
w stan bytowania – bhava, to samookreślenie, to kategoryzacja. Bardzo często symbolem 
tej pierwszej kategorii metafizycznej jest użycie zaimka w masculinum, nigdy w femini-
num. Utworzenie umysłu nadaje bytowi pierwotnemu cechy antropomorficzne. Następne 
zdanie brzmi: „obym był posiadaczem atmana” (duszy, ducha, siebie samego) – ˜tmanvŸ 
sy˜m. Dopiero w kolejnych wypowiedziach pojawia się konkretny podmiot: „on” – sa. 
W innych Upaniszadach to przejście od tad do sa przebiega jakby spontanicznie, auto-
matycznie. Tu, w Brihadaranjace, ten proces jest bardziej rozbudowany, mamy wyja-
śnienie, dlaczego tak się dzieje. W pewnych koncepcjach myśli indyjskiej pojawia się 
teoria, iż cały świat, który jawi się nam jako rzeczywiście istniejący, jest tak naprawdę 
tylko i wyłącznie wytworem naszych umysłów, lecz aby uniknąć radykalnego subiek-
tywizmu, powiada się, iż świat najpierw został stworzony w umyśle twórcy. I ta wła-
śnie koncepcja jest tu zaznaczona. 

Tak jak powiedziano, to przejście od tad do sa w innych Upaniszadach przebiega 
automatycznie. W Brihadaranjace 1.4.17 po określeniu początkowego stanu: „To na 
początku istniało jako atman, tylko jeden”, od razu w kolejnym wersie pojawia się sa. 
Identyczna sytuacja występuje w Aitareji. W Brihadaranjace 1.4.1 mówi się, że „To na 
początku istniało jako atman w formie osoby” i następne sekwencje traktują już ten byt 
antropomorficznie. W Brihadaranjace 1.4.10 to, co początkowo istniało jako brahman, 
rozpoznając siebie samego, wypowiedziało słowo aham – „Ja”. Taittirija, opisując 
wyłonienie ze stanu nieprzejawionego (asat) stanu przejawionego (sat), powiada, że to, 
to pierwotne istnienie, czyniąc siebie samego, swą duszę, atmana, przejawia się już 
w formie określonej i o ile poprzednie opisy odnosiły się do tad, o tyle kolejne przyj-
mują podmiot sa – „on”. Również w Brihadaranjace 1.4.7 mówi się, że po tym, jak 
pierwotnie niezróżnicowany byt został zróżnicowany poprzez nadanie indywidualno-
ści, czyli imienia i formy, wnika w stworzone przez siebie byty już nie jako ono – tad, 
lecz jako „on” – sa. „Wyłonienia się” umysłu i sformułowania zasady podmiotowości 
– ˜tman – nie traktowałabym jako pierwszych emanatów, pierwszych stworzeń, lecz 
raczej jakby zmiany. Uwidocznia się w ten sposób pewne napięcie, istniejące w samej 
strukturze absolutu dopiero przygotowującego się do stworzenia. Byt przejawia się 
najpierw samemu sobie, jako pierwsza pojawia się w nim myśl, której treścią jest sa-
mouświadomienie swojego istnienia. Rozpoznanie bytu przez siebie samego (innej 
możliwości metafizycznej nie ma, gdyż byt jest jednością) skutkuje powstaniem „Ja”. 
Pojęcie „Ja”, czy „Ja jestem” wiąże się z wcześniejszym powstaniem umysłu jako apa-
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ratu postrzegania; jest to już rodzaj, subtelnego wprawdzie, ale jednak rozróżnienia na 
podmiot i przedmiot, czyli zaburzenie pierwotnej jedności – ale o tym w kolejnych 
rozdziałach. 

Jak podaje Brihadaranjaka 1.4.10, to, co istniało na samym początku jako brahman, 
rozpoznając siebie samego, wypowiedziało pierwsze zdanie: „Ja jestem brahmanem”. 
Właśnie ów akt samoświadomości, powstanie świadomości, skierowanej już na ze-
wnątrz, zapoczątkowało rozwój świata. Wydaje się, iż wola poznania siebie samego 
jest zawarta w strukturze bytu pierwotnego, nieprzejawiona, nie zaburza jedności, prze-
jawiając się, skutkuje powstaniem podmiotu poznającego i przedmiotu poznania. W tej 
samej upaniszadzie (1.4.1) atman w formie puruszy, istniejąc sam jeden na samym 
początku, gdyż nikogo innego prócz niego nie było, wypowiada słowa: „Ja jestem”. 
I znów sytuacja analogiczna: to wypowiedzenie samych słów, przyjmujące formę aktu 
poznania, powoduje rozbicie na podmiot i przedmiot. Wypowiedzenie pierwotnego 
słowa, nadanie imienia, jest tożsame z aktem poznawczym. 

Należy w tym wypadku zwrócić uwagę na bardzo ważną rolę zarówno myśli, jak 
i słowa. Jak już wspomnieliśmy, ta chęć samopoznania należy do natury absolutnego 
bytu. Byt, przejawiając się sobie samemu, tworzy umysł, funkcją umysłu jest tworzenie 
myśli, wyobrażeń, lecz akt stworzenia świata dokonuje się wtedy, gdy ta myśl zostaje 
wypowiedziana w formie słów. To słowo ma moc stwórczą, to ono pełni funkcję aitia 
– przyczyny powstania kosmosu. 

Upaniszady Mundaka i Ćhandogja określają ów byt pierwotny terminem akÿara – 
to, co niezmienne, to, co nieprzemijające. Słowo akÿara znaczy również „sylaba”, 
a przede wszystkim święta sylaba Om, święty dźwięk mający moc stwórczą i pomaga-
jący stworzeniu osiągnąć ponownie praźródło. Upaniszada Mandukja pokazuje, iż Om 
jest brahmanem zawierającym w sobie trzy stany: stan jawy, stan marzeń sennych 
i stan snu głębokiego. Lecz ponad tymi trzema stanami jest czwarty stan, choć nieprze-
jawiony, to będący zasadą i podstawą pozostałych trzech, które są jakby jego manife-
stacjami. A samo słowo „brahman”, jak wiemy, także oznacza święte słowo. Tak więc 
słowo tkwi już w naturze bytu pierwotnego, który jest brahmanem i akszarą. 

A zatem wypowiedzenie słowa jest pierwszym impulsem stwórczym; słowo już po-
tencjalnie zawarte w bycie pierwotnym, przejawiając się, daje impuls do przejawiania 
się świata. Z lektury całej starożytnej myśli indyjskiej widać, jak ważną rolę odgrywało 
w niej słowo. Dokonując pewnego skrótu myślowego, można powiedzieć, że o ile 
kultura europejska, wyrosła ze źródeł grecko-żydowskich, budowała swe systemy filo-
zoficzne na paradygmacie matematyczno-logicznym, o tyle kultura indyjska opierała 
się na paradygmacie gramatycznym. Podkreśla to pierwszorzędną rolę słowa, co obja-
wia się choćby we wszystkich rytuałach. To święte słowo uruchamia ofiarę i nią kieru-
je. Brihadaranjaka podaje, że z wypowiedzeniem pierwszego „Ja jestem” to wszystko 
powstało, a dalej w tym fragmencie wyraźnie czytamy, iż owo rozpoznanie uświada-
mia bytowi pierwotnemu, że to on jest stwórcą – przez uświadomienie sobie tego faktu 
i przez skonstatowanie go poprzez wypowiedź staje się on stwórcą. To samo dotyczy 
każdego, kto to poznał; czy jest to bóg, czy człowiek, zostaje on obdarzony taką samą 
mocą (BAU 1.4.5). Koncepcja ta leży u podstaw odprawiania ofiary, przez wypowia-
danie świętych słów ofiarnik bierze udział w ciągle odnawiającym się akcie stwarzania 
świata. Słowo jest ważniejsze od samej osoby. Jak powiada Jadźniawalkja, wieszcz 
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z Brihadaranjaki, po śmierci człowieka pozostaje tylko jego imię, święte słowo nadane 
rzeczy. 

Gdy mówimy o słowie, nie sposób nie wspomnieć, o funkcji milczenia. Milczenie, 
niewypowiadanie słów, jest wprawdzie opozycją do słów ludzkich, lecz jeżeli święte 
słowo – „brahman” pozostaje w opozycji do „Wać”, mowy człowieka, to milczenie nie 
jest czymś przeciwnym niż święte słowo. Widzieliśmy, iż słowo zawiera się potencjal-
nie w naturze bytu pierwotnego i jest to stan przed stworzeniem. Może więc śluby 
milczenia, twierdzenia, że brahman tak naprawdę jest poza jakimkolwiek orzekaniem, 
wiążą się z przekonaniem, iż najlepszą odpowiedzią na to, czym jest brahman, może 
być właśnie milczenie. Tak rozumiane milczenie odwołuje się do stanu najbardziej 
pierwotnego, do stanu przed stworzeniem. Wypowiadanie słów uczestniczy w wielkiej 
kreacji świata. Świat jest tworzony przez świętą sylabę Om – akszarę. Przez wypowia-
danie Om człowiek wyzwala się od świata, lecz tak jak w Om, co pokazuje Mandukja, 
istnieją trzy stany świadomości, trzy poziomy przejawiania się i egzystencji oraz jak 
ich podstawą jest stan czwarty, nieprzejawiony i niewypowiedziany, tak samo milcze-
nie będzie nie tylko wyzwoleniem od świata stworzonego i tworzonego, ale nawet 
więcej, wejściem w ów stan nieprzejawiony, przed stworzeniem. 

Tak więc powracając do omawiania początkowych wersów Brihadaranjaki, jeste-
śmy w miejscu, gdzie byt pierwotny, tworząc umysł i rozpoznając siebie samego, wy-
powiada jako pierwsze słowa swe własne imię. Brihadaranjaka 1.4.1 pokazuje, iż wy-
powiedzenie słów powoduje w nim lęk. Nagle coś zaczyna się przejawiać, pierwotna 
jedność zostaje wprawdzie jeszcze nienaruszona, ale już został zapoczątkowany proces 
naruszenia pierwotnej jedności. Lecz zaraz powstaje rozpoznanie natury tego odmien-
nego stanu, jest już możliwość osądu, gdyż działa umysł. Przecież cały czas jestem 
jednością, to przejawianie się przebiega wewnątrz mnie samego. Wprawdzie jest pod-
miot i przedmiot, lecz one są tożsame, gdyż jak podaje tekst, ów pierwotny byt po-
strzegł siebie samego, atmana. Gdy jest się jednością, kontynuuje upaniszada, to nie 
ma lęku, ponieważ lęk powstaje z czegoś drugiego. A więc bycie jednością jest stanem 
bez lęku. Jest to ˜nanda – błogość; tak w wielu miejscach jest określany brahman, gdy 
staje się najsubtelniejszym przedmiotem poznania: brahman to ˜nanda. 

Tak upostaciowiony byt, obdarzony umysłem, powędrował, modląc się (BAU 
1.2.1). Zwrot: „modląc się” – arcat, jest wyrażony czasownikiem pochodzącym od 
rdzenia arc, co oznacza: modlić się, czcić, oddawać cześć, śpiewać, a także jaśnieć, 
błyszczeć. Tak więc ów byt powędrował, wyszedł ze swego stanu pierwotnego, zaczął 
się przejawiać, roztaczając jakby świetlistą pieśń, świetlistą, jaśniejącą modlitwę. 
I chyba właśnie taki obraz symbolizuje stwierdzenie upaniszad, które określa brahmana 
jako słońce, powiadając, że tak jak z ognia wytryskują iskry, a ze słońca promienie, tak 
z tego bytu pierwotnego wszystko powstaje. Z tego fragmentu wynika kolejne określe-
nie natury bytu pierwotnego, jako mającego w sobie światło, blask, jasność. 

W tym miejscu kończy się kosmogonia, pojęta jako określenie stanu pierwotnego 
bytu. Kolejne partie tekstu poruszają już wątki stricte kosmologiczne, opisujące sposo-
by przejawiania się, wyłaniania czy formowania się świata przedstawionego. Co więc 
możemy, na podstawie wyżej omówionych fragmentów, powiedzieć o naturze bytu 
pierwotnego jako punktu początkowego, wyjściowego świata? Teksty, na których pod-
stawie badałam wątki kosmogonii, to teksty poetyckie, pisane przez mędrców, którzy 
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wszak byli wieszczami, wizjonerami, artystami. Język, jakim się posługiwali, język 
Upaniszad, jest pełen symboli, metafor. Wydaje się, iż jest to jedyna możliwa droga 
mówienia o tak subtelnych poziomach rzeczywistości. I dlatego podjęłam tu próbę 
opisu stanu bytu będącego ponad jakimkolwiek orzekaniem, stan przed kategorią, sło-
wem, definicją. Tak więc metafory mają nieustannie podkreślać, iż tych wszystkich 
określeń nie należy brać dosłownie. Mają być one raczej wskazówką, intuicją prowa-
dzącą każdego z osobna do poznania samemu absolutu, a nie definitywnym określe-
niem natury bytu. 

I tak jest właśnie z podstawowym problemem występującym we wszystkich ko-
smogoniach. We wszelkich koncepcjach kosmogonicznych – czy to mitologicznych, 
czy religijnych, czy filozoficznych – pojawiają się zasadniczo te same pytania. Jaki jest 
cel stworzenia świata? Czy istnieje jakiś Stwórca, czy jest to proces „samoistny”? Czy 
stworzenie, wyłanianie się świata jest wynikiem woli, czy konieczności wypływającej 
z natury bytu? Wydaje się, że tego problemu nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. 
Bo czyż wola i konieczność nie są kategoriami odnoszącymi się przede wszystkim do 
człowieka i czy wolno nam ekstrapolować owe kategorie na stan absolutny? Ale nawet 
gdyby je brać metaforycznie i tak nie rozstrzygnie się problemu do końca. W tym roz-
dziale staram się wykazać, iż w rzeczywistości nie mamy do czynienia z wielością 
wątków kosmogonicznych, lecz przyjmując wyżej omówiony schemat, raczej z róż-
nymi sposobami patrzenia na jeden obraz kosmogonii. Kilka wariantów mogłoby suge-
rować, iż byt się przejawia, gdyż to koniecznie wypływa z jego natury. K˜ma – pra-
gnienie, a więc wola, przejawia się bowiem dopiero wtedy, gdy rozpoczyna się proces 
naruszania pierwotnej jedności. Ale przecież w innych miejscach ów bezosobowy byt 
pierwotny, o którym mówimy „to”, „ono”, jest utożsamiany z puruszą, a przecież puru-
sza to człowiek i w związku z tym implikuje on wszelkie powiązania antropomorficzne 
z wolą – pragnieniem na czele.  

Tak więc czy możemy powiedzieć cokolwiek pozytywnego o owym stanie począt-
kowym? Podsumujmy jeszcze raz nasze dotychczasowe analizy dokonane na podsta-
wie najstarszych Upaniszad. Później zobaczymy, jak ten obraz pierwotnej kosmogonii 
zostanie skomentowany w tekście jednej z najmłodszych upaniszad, w Maitri.  

Byt absolutny w swym stanie początkowym – agre – jest opisywany jako pozba-
wiony cech indywidualnych, stąd określenia w rodzaju nijakim „to” – idam. Owemu 
bytowi w stanie pierwotnym przysługuje stan istnienia – sat. Jest to najbardziej pod-
stawowa kategoria, najbardziej podstawowy atrybut. Można o tym bycie powiedzieć, 
że jest istnieniem – sat oraz asat, czyli istnieniem w formie nieprzejawionej, niezróżni-
cowanej, gdyż to istnienie, jak podkreślają niektóre fragmenty, jest avyakta i avyak®ta. 
Istnieje też jako jedno – ekam, pozbawione czegokolwiek drugiego – advitŸyam. Okre-
ślenia te w nurcie adwaity będą wskazywały, iż jest to mocniejsza teza metafizyczna 
niż teza klasycznego monizmu, gdyż tylko rzeczywistości poza jakąkolwiek kategorią 
można przypisać pełnię istnienia. Byt początkowy jest atmanem, zasadą podmiotowo-
ści, tchnieniem, najbardziej podstawowym pierwiastkiem duchowym człowieka. Jest 
również brahmanem, tym, co wzrasta, rozwija się, ekspanduje, podstawowym pier-
wiastkiem makrokosmosu. Jest satyam, czyli prawdą, rzeczywistością, istnością, ale 
także podstawą wszelkich aktów poznawczych. Jest pełnią – p¨rõam, w nim są zawar-
te wszelkie potencjalne byty, co symbolizują wody – ˜pas. Jest również akÿara – tym, 
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co niezmienne, wieczne, nieprzemijające. Ów stan początkowy istnieje jako okryty 
śmiercią. Atrybut okrycia śmiercią objawia się jako pragnienie pokarmu, a więc jakiś 
rodzaj braku, łaknienia; być może to jest powód przejawiania się, stwarzania, aby speł-
nić się, dopełnić, wypełnić brak. A dzieje się to poprzez blask, żar, światło, gdyż natura 
bytu pierwotnego jest świetlista. W kolejnych rozdziałach będę się starała wychwycić 
subtelną różnicę pomiędzy blaskiem a źródłem blasku, pomiędzy samym światłem a 
jego postacią. W tekstach wedantycznych występują w tych kontekstach określenia: 
prak˜þa, co implikuje, iż byt określa samego siebie, poznaje samego siebie i nie jest w 
związku z tym potrzebne żadne zewnętrzne narzędzie do oświetlania aktu poznania i 
samego podmiotu poznającego.  

Powyższe rozważania ukazują nam strukturę bytu pierwotnego. Można wywnio-
skować, iż „struktura” ta ma charakter aczasowy, na co wskazują kolejne partie tekstu, 
ukazujące, że czas jako rok – saÕvatsara – pojawia się na dalszych etapach transfor-
macji czy przejawiania się bytu. Mamy również określenie, że stan pierwotny istnieje 
w jakimś czasie mitycznym – tarhi. Pomija się natomiast element przestrzeni, w każ-
dym razie ten problem nie jest rozważany wprost. I tu może nam przyjdzie z pomocą 
upaniszada Maitri. 

Nawiązując do powyższych rozważań, przyjmuję, iż podstawowa struktura kosmo-
goniczna jest wyrażana schematem: idam agre ˜sŸt. W upaniszadzie Maitri występują 
trzy fragmenty odwołujące się do tego schematu: 5.2, 6.6, 6.17. Pokrótce zanalizuję je 
po kolei. 

To na początku istniało jako tamas – jedynie ciemność, 
On z pewnością był w tym, co najwyższe, 
Poruszony przez to najwyższe zaczął się wyodrębniać, 
To była forma namiętności – radźas, 
Forma namiętności została poruszona i wyodrębniła z siebie, 
To była forma istności – sattwa, 
Forma istności została poruszona i tak powstała istota – rasa, 
Część, która jest miarą świadomości i przynależy każdemu człowiekowi, 
To jest dusza nacechowana przez wyobrażenie, rozmyślanie oraz umiłowanie siebie, 
Pradźapati nazwał ją Wiśwa – wspólna wszystkim (Maitri 5.2)18. 

W powyższym fragmencie czytamy: „To na początku istniało jedynie jako ciem-
ność” – tamo v˜ idam agra ˜sŸd ekam. Schemat wyjściowy jest dookreślony terminem 
tamas. Termin ten desygnuje nie tylko po prostu nieokreśloną ciemność, jak we wcze-
śniejszych Upaniszadach, ale, jak wykazuje kolejne zdanie omawianego fragmentu – 
oznacza on jedną z trzech gun. W tym kontekście tamas jest bezwładną zasadą chaosu, 
ciemnością w znaczeniu braku rozróżnień i świadomości, stanem inercji. Ów wymiar 
rzeczywistości mieści się w czymś najwyższym – tat pare sy˜t. Jest to odwołanie się 
do jakiejś pierwotnej przestrzeni. Nie jest to konkretna przestrzeń, lecz jakby w ogóle 

                                                        
18 tamo v˜ idam agra ˜sŸt ekam tat pare sy˜t tat tat pareõeritam viÿamatvam pray˜ti etadr¨paÕ vai ra-

jas tad raja× khalvŸritaÕ viÿamatvam pray˜ti etad vai sattvasya r¨pam tat sattvam everitam rasa× 
sampr˜sravat so`Õþo`yaÕ yas cet˜m˜tra× pratipuruÿa× kÿetrajña× saÕkalp˜dhyavas˜y˜bhim˜naliðga× 
praj˜patir viþveti. 
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zasada przestrzeni, implikująca porządek zarówno sacrum, jak i profanum19, tym bar-
dziej iż owo param stanowi w świetle tego fragmentu zasadę stwórczą. Jest tak dlate-
go, że – jak dalej podaje tekst – stan początkowego ciemnego bezruchu został poruszo-
ny, wzbudzony do działania, przejawiania się przez to, co najwyższe – tat pareõa 
Ÿritam. I to co istniało – ˜sŸt – jedynie jako ciemność – ekam tamas – weszło w stan 
rozróżnienia, wyodrębniania z bezwładnej całości poszczególnych części. Pierwszą 
formą, która została wyodrębniona z całości, był rajas. Kolejno rajas wszedł w stan 
wyodrębniania i wyróżnił z siebie następną formę: sattva. Jest to wyraźne odwołanie 
się do teorii trzech gun systemu sankhji. 

Pierwotna natura – prakrti – składa się z trzech gun, które będąc avyakta, pozostają 
w stanie dynamicznej równowagi. Gdy równowaga ta zostaje naruszona, prakriti prze-
chodzi w stan vyakta i wtedy wyodrębniają się kolejne elementy będące przedmiotem 
doświadczenia, doznawania dla świadomego podmiotu – puruszy. Przyczyna owego 
poruszenia, co w konsekwencji jest wiązaniem puruszy w sansarze, nie jest w sankhji 
klasycznej precyzyjnie wyjaśniona. Upaniszada Maitri nie odzwierciedla dokładnie 
klasycznego schematu sankhji, choćby dlatego, że sankhja jest dualistyczna, a Maitri 
monistyczna. Najbardziej interesuje nas tu wyraźne odniesienie do trzech gun. Cieka-
wa jest również kolejność, na pierwszy rzut może zaskakująca, ale po głębszej analizie 
w świetle innych fragmentów upaniszady Maitri spójna z całym schematem. Guna 
sattwa według klasycznej sankhji jest najbardziej subtelna, najbliższa świadomości 
puruszy. W omawianym schemacie kosmogonicznym pojawia się jako trzecia. Tak 
więc najpierw mamy tamas, jak wiadomo, zasadę bezwładu, ciemności, braku świa-
domości. Następnie pojawia się radźas – zasada ruchu, energii, zmiany, wszelkiego 
rodzaju rozróżnień, zabarwień, emocji i wreszcie sattwa – zasada rzeczywistości, prze-
jawiania się, oświetlania, rozjaśniania. 

Tekst kontynuuje schemat przejawiania się i formowania świata widzialnego. Poru-
szona sattwa wyłania z siebie esencję – rasa. Na początku omawianego fragmentu 
została zdefiniowana siła, która poruszyła pierwotny stan. Siłą tą jest param, „to, co 
najwyższe”, sama zasada przestrzeni. Przy kolejnych powtórzeniach terminu: „poru-
szone” – Ÿritam – nie jest wymieniony ten, który porusza. Przyjmuję zatem, iż albo cały 
czas jest to ten sam jeden, pierwszy impuls, albo wszystko porusza się już siłą bez-
władności wynikłą z pierwszego impulsu, co w całej strukturze nie jest już wielką róż-
nicą. Kolejno po wyodrębnieniu esencji – rasa – pojawia się „doznający”, „poznający” 
                                                        

19 Nasuwa się w tym miejscu porównanie do Timajosa Platona, w którym pojawia się koncepcja prze-
strzeni – chora. „I trzeci rodzaj istnieje. Jest nim zawsze przestrzeń. Jej zguba się nie chwyta. Wszystko, co 
powstaje, ma w niej jakieś miejsce. Można ją bez pomocy zmysłów uchwycić, za pomocą rozumowania 
gorszego gatunku, a wierzyć jej trudno. My na nią patrzymy i zaczyna nam się śnić, i mówimy, że chyba 
z konieczności wszystko, cokolwiek istnieje, musi istnieć w jakimś miejscu i zajmować jakąś przestrzeń, 
a czego nie ma na ziemi ani gdzieś na niebie, to w ogóle jest niczym. (...) Ja głosuję za tym, że istnieje 
byt, przestrzeń, i powstawanie, trzy rzeczy trojakie – istniały już, zanim świat powstał” (podkreślenie 
MK). Timajos 52 D, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1999. Na temat pojęcia chora pisze 
G. Reale: „Chora nazwana jest koniecznością, jako że jest nieładem przeciwstawnym rozumowi (47e–48a); 
nie jest ona jednak absolutnym zaprzeczeniem rozumności, jest bowiem nie tylko pełna śladów rozłożonych 
form czterech elementów i odpowiadających im znamion, lecz także ogólnie, ‘w sposób ciemny uczestniczy 
w tym, co się daje pojąć rozumem’ (51a), to znaczy w świecie idei, a więc jest pozytywną zdolnością przy-
jęcia tego co rozumne. Chora jest zasadą wieczną, istniejącą przed kosmosem”. G. Reale, Historia filozofii 
starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, tom V, s. 46, Wydawnictwo KUL, Lublin 2002. 
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– kÿetrajña. Staje się on świadomy, obdarzony świadomością czy nawet zasadą świado-
mości – cet˜m˜tram. Nie analizując dokładnie poszczególnych, kolejnych stopni, docho-
dzimy do momentu, gdy zostaje stworzony cały świat. Pan stworzeń – adhipati – jest 
nazywany atmanem, który został określony zarówno jako istniejący „do wewnątrz”, jak 
i „na zewnątrz” – ˜tm˜ntarbahiþ ca. Używając europejskich kategorii, można powie-
dzieć, iż wskazuje się zarówno na jego transcendentną, jak i immanentną naturę. 

Podsumowując ów fragment w świetle celów naszych rozważań, widzimy, iż zasa-
da przestrzeni – param – pełni funkcję pierwotnego impulsu stwórczego. Transcenduje 
ona zarówno porządek sacrum, co widać z analizy innych fragmentów upaniszad, bę-
dący kierunkiem do wewnątrz, jak i porządek profanum, który jest wyjściem z siebie 
do świata. 

To istniało jako niewypowiedziane, 
On, Pradźapati, będący rzeczywistością, kiedy rozżarzał się ascezą, 
Wypowiedział: „bhur! bhuwas! swar! 
To jest zaprawdę ciało grube Pradźapatiego, ono jest formą świata (Maitri 6.6)20. 

Określenie: „niewypowiedziane” – avy˜h®tam – odsyła nas do tych wcześniejszych 
fragmentów upaniszad, które ukazywały, iż pierwotnym impulsem stwórczym było 
wypowiedzenie słowa. Brihadaranjaka ukazywała, że wypowiedzenie pierwotnego „Ja 
jestem”, wynikało z aktu samouświadomienia sobie siebie samego, co już samo przez 
się implikowało rozbicie na podmiot i przedmiot, a więc odejście od pierwotnej jedno-
ści. Wątek ten uzupełnia fragment z Maitri 6.22, gdzie byt pierwotny – brahman jest 
definiowany jako będący zarówno słowem – śabda, jak i bez słowa – aśabda. Brahman 
„bez słowa” jest formą wyższą, pierwotniejszą. Jak czytamy w tekście: „przez słowo 
bezsłowny jest odsłaniany” – śabdena eva aśabdam aviÿkriyate. 

Powróćmy do Maitri 6.6. Spotykamy tu znany dobrze z wcześniejszych upaniszad 
schemat ukazujący Pana Stworzeń – praj˜pati – podejmującego ascezę, by dokonać 
aktu stwórczego. Warto również zwrócić tu uwagę, iż Pradźapati jest tu nazywany 
satyam. W wyniku ascezy wypowiada trzy dźwięki: bh¨r, bhuvas, svar. Są one okre-
ślane ciałem grubym Pradźapatiego – sthaviÿ÷h˜ tan¨, które stanowi formę świata – 
lokavatŸ. Ciało grube oznacza formę zewnętrzną, postrzeganą w wyniku percepcji zmy-
słowej. Zostaje to objaśnione wprost w następnym zdaniu, w którym jest powiedziane: 
„Miara świata człowieka zależy od oka, okiem odmierza on wszystkie stworzenia”. 
Mamy tu zatem obraz stworzenia świata od jego najsubtelniejszych form, które są 
symbolizowane poprzez święte dźwięki, aż po jego najbardziej zewnętrzną formę, 
doświadczaną jako grubomaterialna. 

Przyjrzyjmy się dokładniej czym są święte dźwięki – vyah®ti. W rytuale wedyjskim 
po wypowiedzeniu Om kapłan wymawia je dwa razy dziennie podczas odprawiania 
codziennych ofiar. Dźwięk bh¨r oznacza ziemię, dźwięk svar – niebo, dźwięk bhuvas 
zaś – przestworza. Tak więc to, co na samym początku istniało jako jedno niewypo-
wiedziane, po wymówieniu stworzyło od razu sytuację przestrzenną. Sytuacja ta jest 
związana zarówno z trzema światami, jak i z formą postrzegania zmysłowego, z trzema 

                                                        
20 ath˜vy˜h®taÕ v˜ idam ˜sŸt sa satyam praj˜patis tapas taptv˜`nuvy˜harad bh¨r bhuva× svar iti eÿ-

aiv˜sya praj˜pate× sthaviÿ÷h˜ tan¨ry˜ lokavatŸti. 
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wymiarami. Należy też zwrócić na to uwagę, iż liczba trzy symbolizuje wielość, co 
odwołuje nas do obrazu świata przedstawionego, dynamicznego, pełnego zmienności. 

To zaprawdę istniało na początku jako brahman, jeden, nieskończony, (...) 
Nieskończony w górę, w dół, we wszystkich kierunkach, (...) 
Niepojęty jest ów atman najwyższy, niewymierzalny, nienarodzony, 
Nie do wyobrażenia, nie do pomyślenia, atman przestworzy, 
On jeden w czasie pełnego zniszczenia czuwa, 
Z przestworzy rozbudził cały świat będący formą świadomości, 
Jedynie dzięki niemu wszystko rozmyśla, ku niemu na koniec zdąża, 
Jego jaśniejąca forma w słońcu ogrzewa, 
On jest najwspanialszym blaskiem ognia bez dymu (Maitri 6.17)21. 

W powyższym fragmencie mamy rozwiniętą formę podstawowego dla naszych ana-
liz, pierwotnego schematu kosmogonicznego: „To na początku istniało jako brahman, 
jeden, nieskończony” – brahma ha v˜ idam agra ˜sŸt eko`nantas. Dalsze słowa obja-
śniają terminy ekam – jeden i anantam – nieskończony. We wcześniej analizowanych 
fragmentach pierwotną jedność rozumie się jako brak jakichkolwiek rozróżnień, 
uszczegółowień, w omawianym zaś fragmencie tę jedność traktuje się jako brak roz-
różnień przede wszystkim przestrzennych. Wymienia się wszelkie kierunki i mówi się, 
iż ów byt początkowy jest nieskończony w nich wszystkich. Pośrednie kierunki: na 
ukos, ku dołowi i ku górze, nie zostały uformowane – na kalpante. Dalej powiada się, 
iż najwyższy byt – param˜tman – jest również nazywany ˜k˜þ˜tman, czyli ten, którego 
duszą są przestworza, który sam jest przestworzami. 

Dalej czytamy, że ów byt, będąc sam jeden, czuwał, nie był uśpiony. To on jeden 
był świadomy podczas całego okresu zagłady – k®tsnakÿaya. Mamy tu wyraźne odnie-
sienie do cykliczności światów, do zaniku świata podczas danej kalpy i pojawienia się 
na początku następnego okresu. Warto przypomnieć ten fragment z Brihadaranjaki, 
w którym termin puruÿa jest rozumiany jako ten, który wcześniej spalił światy. Maitri 
podaje dalej, iż z przestworzy – akaśa – ów byt najwyższy obudził, powołał jakby na 
nowo do istnienia rzeczywistość, której miarą jest świadomość – cet˜m˜tram. W świe-
tle tego zdania przestworza – akaśa – są rozumiane jako pierwotne tworzywo kosmo-
goniczne. 

Porównując ów fragment z Maitri 5.2, dostrzegamy wzajemne uzupełnianie się jed-
nego schematu. W samym początku istnieje jakaś jedność. Może być to rozumiane 
jako brahman, czyli coś, co może wzrastać, pęcznieć. Jedność w stanie początkowym 
jest jednak uśpiona, jest ciemnością – tamas, w pewnym sensie brakiem świadomości. 
Stan początkowy istnieje w czymś, co można nazwać nie tyle przestrzenią, ile zaląż-
kiem, zasadą przestrzeni. W jednym fragmencie jest przedstawiony proces kosmogo-
niczny, w którym początkiem jest poruszenie pierwotnej jedności przez „najwyższą 
przestrzeń” – pareõa. Drugi fragment przedstawia proces przejawiania się kosmosu 
jako rozbudzenie świata spoczywającego w przestrzeni. Tak więc w jednym i w dru-

                                                        
21 brahma ha v˜ idam agra ˜sŸt eko`nanta× (...) ¨rdhvañ c˜`v˜ñ ca sarvato`nanta× (...) an¨hya eÿa 

param˜tm˜`parimito`jo`tarko`cintya eÿa ˜k˜þ˜tm˜ evaiÿa k®tsnakÿaya eko j˜gartŸti etasm˜d ˜k˜þ˜d 
eÿa khalv idaÕ cet˜m˜tram bodhayati, anenaiva cedam dhy˜yate asmin ca pratyastam y˜ti asyaitad 
bh˜svaram r¨pam yad amuÿminn ˜ditye tapati agnat c˜dh¨make yaj jyotiþ citrataram. 
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gim fragmencie mamy przestrzeń jako czynnik powodujący przejawianie się, powsta-
wanie świata. Jest to przestrzeń rozumiana jako moc, potencja, zasada przejawiania się 
rzeczywistości. 

Zarówno w jednym, jak i w drugim fragmencie proces powstawania świata jest ro-
zumiany jako przejście od stanu uśpienia, braku świadomości, do stanu świadomości. 
I dlatego kolejność gun prowadzi od tamasu poprzez radźas do sattwy, co stwarza wa-
runki do powstania świadomych dusz. Fragment 6.17 przedstawia kosmogonię jako 
rozbudzenie – bodhayati – z przestworzy świata, świata będącego po przebudzeniu 
zalążkiem świadomości – cet˜m˜tram. 

Powróćmy do samego początku naszych rozważań, do poszukiwania w upanisza-
dzie Maitri objaśnień wątków kosmogonicznych starszych Upaniszad. Jak widać, przy-
jęty przeze mnie schemat: idam agre ˜sŸt, został przez Maitri potwierdzony. Późniejszy 
tekst o wiele wyraźniej niż wcześniejsze porusza wątek przestrzeni.  

Wszystkie starożytne systemy myśli są zorientowane według dwóch porządków 
przestrzeni: sacrum i profanum. Świat, w którym żyjemy, który jest sansarą i podlega 
prawu karmana, jest światem profanum, a pierwotna sytuacja kosmogoniczna działa się 
i dzieje w świecie sacrum. Traktuje się to jako dwa porządki, jakby dwie przestrzenie. 
Starożytne systemy wskazywały na sposoby i środki, jak przekroczyć świat profanum, 
by móc powrócić do świata sacrum. Pierwszorzędną rolę odgrywał w tym względzie 
rytuał ofiarny. Podczas odprawiania ofiary, która rozpoczyna się jednak jakby w prze-
strzeni profanum, przechodzi się w inny wymiar rzeczywistości, w rzeczywistość sa-
crum. Bardzo często ofiara miała za zadanie odtworzenie pierwotnego aktu kosmogo-
nicznego. Dlatego właśnie poszukiwanie jakiejś zasady przestrzeni w pierwotnym 
akcie kosmogonicznym jest tak istotne. 

Po zanalizowaniu powyższych fragmentów i oczywiście odwołując się do całego 
kanonu Upaniszad widzimy, iż bardzo wyraźnie oddzielano porządek przestrzenny 
sacrum od profanum. Rytuał ofiarny, mający odtworzyć pierwotny akt stwórczy, przy 
użyciu specjalnych środków tworzy uświęconą przestrzeń. Nawet sam język wyraźnie 
oddziela oba porządki. Pierwotne przestworza, z których zostaje rozbudzony świat czy 
przestrzeń rozumiana jako arche, są określane terminem: ˜k˜śa. Gdy natomiast mowa 
jest o uporządkowanej przestrzeni, przestrzeni zorientowanej według kierunków świata 
czy rejonów nieba, wtedy pojawia się termin diś – strona świata, rejon świata. Pojęcie 
˜k˜śa występuje również w tradycji indyjskiej w kontekście symbolicznej wewnętrznej 
przestrzeni serca – h®day˜k˜śa. Wewnętrzna przestrzeń serca jest rozumiana jako miej-
sce przebywania atmana, podstawy mikrokosmosu, jako miejsce, w którym dochodzi 
do wyzwolenia się z sansary i wykroczenia poza poziom profanum. Tak więc powrót 
do stanu pierwotnego, powrót duszy do swego źródła, odbywa się już na poziomie 
uświęconej przestrzeni. 

Porównując pojęcie przestrzeni i pojęcie czasu, widzimy w świetle kosmogonii wy-
raźną korelację między nimi. Stan pierwotny nie jest zorientowany ani czasowo, ani 
przestrzennie. Pojęcie czasu i przestrzeni pojawia się na poziomie świata przejawione-
go. Ale zasada zarówno czasu, jak i przestrzeni zawiera się właściwie w stanie bytu, 
który jest określany jako niezróżnicowana jedność. Po analizie upaniszady Maitri moż-
na by powiedzieć, iż jakaś pierwotna zasada przestrzeni, transcendująca zarówno po-
rządek sacrum i profanum, nazywana param, pełni funkcję impulsu, zasady stwórczej. 
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Tak więc istnienie w jakiejś, nawet zupełnie niezdefiniowanej sytuacji przestrzennej 
wydaje się czymś nieodłącznym od wszelkich poziomów bytu – czy to w stanie prze-
jawionym, czy nieprzejawionym. 

Zrekonstruowany w tym rozdziale schemat kosmogoniczny klasycznych Upaniszad 
stanie się kanwą naszych dalszych rozważań. Jak widzieliśmy, jest on w pewien spo-
sób rozwinięciem czy komentarzem do hymnu Nasadija. To, co dla nas będzie najbar-
dziej istotne, to ukazanie napięcia pomiędzy dwoma wymiarami rzeczywistości, po-
między dziedziną denotowaną przez sat, czyste istnienie, a dziedziną bhava, odnoszącą 
się do rzeczywistości przedstawionej. Jak będę chciała pokazać, jest to analogiczne do 
relacji pomiędzy samą zasadą podmiotowości – ˜tman – a jej różnorodnymi przejawa-
mi, często przyjmującymi postaci bardzo subtelnych podmiotów poznawczych. Ponie-
waż według wykładni adwaita-wedanty, z której perspektywy prowadzę wszelkie ana-
lizy w tej książce, istnieje w sposób absolutny jedynie dziedzina sat, będę więc starała 
się wykazać, iż istnieje raczej „Ja”, niż „to”, to znaczy istnieje tylko atman, a jego po-
staci przyjmują status bytów przedstawieniowych, a nie absolutnie rzeczywistych22.  

 
 

                                                        
22 „A więc staje się jasne, że mimo wszelkiego, z pewnością dobrze w swym sensie ugruntowanego, 

mówienia o realnym byciu w świecie ludzkiego Ja i jego przeżyć świadomych i o wszystkim, cokolwiek do 
tego należy z dziedziny «psychofizycznych» związków – że mimo to wszystko świadomość rozważana 
w swej «czystości» musi być uważana za pewną, w sobie zamkniętą, powiązaną całość bytu, za całość bytu 
absolutnego, w którą nic nie może wtargnąć i z której nic nie może się wymknąć, całość, która nie posiada 
żadnego przestrzenno-czasowego zewnętrza i sama nie może się znaleźć wewnątrz żadnego przestrzenno- 
-czasowego układu, która od żadnej rzeczy nie może doznać działania przyczynowego ani na żadną rzecz 
takiego działania wywierać – przy założeniu, że przyczynowość ma normalny sens naturalnej przyczyno-
wości jako pewnego związku zależności między realnościami. Z drugiej strony, cały przestrzenno-czasowy 
świat, do którego jako podporządkowane [mu] poszczególne realności zalicza się człowieka i ludzkie Ja, 
jest wedle swego sensu bytem jedynie intencjonalnym, a więc takim, który ma jedynie wtórny, względny 
sens bytu dla pewnej świadomości. Jest bytem, który świadomość w swych doświadczeniach ustanawia, 
który zasadniczo jest naocznie ujmowany i dostępny określeniom jedynie jako to, co identyczne w umoty-
wowanych mnogościach przejawów – poza tym zaś jest niczym”. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii 
i fenomenologicznej filozofii, Księga I, (93), tłum. D. Gierulanka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1975, s. 150–151.  



Mandukjakarika  
– tłumaczenie upaniszady Mandukja 
wraz z komentarzem Gaudapady 

Soteriologia w świetle najstarszych Upaniszad i późniejszej adwaity jest oparta na 
bardzo mocnym założeniu, iż to niewiedza o prawdziwej naturze rzeczywistości jest 
przyczyną sansary, a osiągnięcie wiedzy automatycznie usuwa zasłonę i prawdziwa 
rzeczywistość jaśnieje swoim własnym blaskiem. Ten moment jest porównywany do 
światła błyskawicy. Przywoływana tu często metafora nagłego dostrzeżenia, iż jest to 
jedynie sznur – a nie wąż – zmienia w takim momencie diametralnie cały ogląd rze-
czywistości. Choć wcześniejsze działania, podejmowane pod wpływem błędnego roz-
poznania, były uważane za rzeczywiste i zostawiły swoje konsekwencje karmiczne, 
które mogą być również oceniane w kategoriach trwania w czasie, to sam fakt rozpo-
znania jest momentem – następuje natychmiastowa zmiana perspektywy. Rzeczywi-
stość, którą postrzegamy i my sami, gdyż przecież jesteśmy elementami tej rzeczywi-
stości, jest radykalnie inna niż przed momentem poznania; ale przecież to właściwie 
jest ta sama rzeczywistość. A więc co się zmieniło? Praktycznie zmienił się sposób 
postrzegania tej rzeczywistości. Czy to oznacza, iż obraz rzeczywistości zależy od 
perspektywy poznawczej, od stanu uświadomienia sobie jej natury? Wydaje się, że na 
tak zadane pytanie powinniśmy odpowiedzieć twierdząco. Ale jeżeli w momencie roz-
poznania, że to tylko sznur, a nie wąż, czyli w samym momencie uświadomienia sobie 
tego, zmienia się rzeczywistość, to czy istnieje ścisła korelacja pomiędzy stanami 
świadomości a obrazami rzeczywistości? Nawet dokładniej, nie tylko obrazami, ale 
w pełni ustrukturalizowaną i funkcjonującą na danym poziomie rzeczywistością. Czy 
więc można z tego wysnuć wniosek, iż dany stan świadomości powołuje do bycia dany 
stan rzeczywistości? Mocne „tak” na zadane w ten sposób pytanie prowadzi wprost do 
solipsyzmu. Ale bez wątpienia istnieje ścisła korelacja pomiędzy stanami świadomości 
a stanami rzeczywistości. Nie można też rozstrzygnąć, które z nich jest przyczyną, 
a które skutkiem. Jeżeli jednemu z nich przypisalibyśmy A, a drugiemu B, to na pewno 
moglibyśmy powiedzieć, iż jeżeli istnieje A, to istnieje również B. Relacja pomiędzy 
nimi jest właściwie nierozwiązaną jednoznacznie zagadką różnych systemów filozo-
ficznych; pojawił się również bardzo podobny problem we współczesnej fizyce, gdy 
zadaje się pytanie, jaka jest rola obserwatora w pomiarach1. 

                                                        
1 „Myślę, że obserwowanie tego, co się wydarza, jest ważniejsze od poszukiwania jakichś rzeczywi-

stych cech układów. Jest to również interesujące z historycznego punktu widzenia. (...) Ważne, że nie 
można już sądzić, iż zadawanie pytania nie ma wpływu na to, o co pytamy. Foton zmieni się po przejściu 
przez polaryzator. Wszystkie filtry mechaniki kwantowej posiadają określone właściwości. W ostatecznym 
rozrachunku wszystkie paradoksy mechaniki kwantowej biorą się stąd, że samo zadanie pytania 
zmienia cały układ” (podkreślenie MK). A. Zajonc (red.), Rozmowy z Dalajlamą. Nowa fizyka i kosmolo-
gia, Jacek Santorski&Co, Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007, s. 93.  
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Tu mogą się pojawiać kolejne problemy. Jeżeli mówimy, iż istnieje korelacja po-
między stanami świadomości a stanami rzeczywistości, to zakładamy przede wszyst-
kim odpowiedniość pomiędzy nimi. To znaczy zdarzenie mentalne w pewien sposób 
wpływa na kształt odpowiadający mu konstrukt rzeczywistości, czy nawet go kształtu-
je. Wynika to z założenia, iż są szczególne prawa, które są prawdziwe tylko w danym 
wymiarze. Ale równocześnie przyjmujemy, że z absolutnej perspektywy rzeczywistość 
jest właściwie jedna. A o różnych stopniach zarówno świadomości, jak i rzeczywisto-
ści możemy mówić jedynie jako o jej przedstawieniach, a nie jako o dystynktywnie 
różnych poziomach. Zakłada się zatem, iż wszystkie zjawiska są w pewien sposób – 
nawet jeżeli nie potrafimy poprawnie zdefiniować jaki – powiązane. I wtedy pojawia 
się problem następujący: jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie w danym wymiarze, to czy ma 
ono wpływ na zjawiska w innym wymiarze? Jeżeli byśmy założyli, że wprawdzie każ-
dy wymiar rządzi się swoimi prawami, ale wszystkie są w pewien sposób powiązane, 
to moglibyśmy ów wpływ uznać za oczywisty. Ale przecież tak nie jest. Posłużmy się 
prostym przykładem z codziennego doświadczenia. Ktoś otrzymuje tragiczną wiado-
mość o śmierci bardzo bliskiej osoby. W tym momencie cały świat, cała otaczająca 
rzeczywistość staje się dla niego zupełnie inna. Musi zmienić wszystkie swoje plany, 
nadzieje, zamierzenia, jakie wiązał z tą osobą. Musi czasem zupełnie inaczej budować 
swoje życie. W momencie, gdy ta wiadomość dotarła do jego świadomości, zmieniła 
w jego życiu wszystko. Zaraz potem dowiadujemy się, iż ów fakt, który zaistniał – 
w danym wymiarze rzeczywistości, w danym miejscu i w danym czasie – nastąpił jakiś 
czas temu. Ale wszystko zmieniło się nie wtedy, gdy ten tragiczny wypadek się wyda-
rzył, ale w tym momencie, gdy dotarł do świadomości. Zatem to świadomość, to, co się 
dzieje w czasie mentalnym, wydaje się kluczowa. Zagadnienie świadomości zdaje się 
coraz bardziej istotne. Świadomość okazuje się nie tylko jednym z elementów rzeczy-
wistości, ale zdecydowanie elementem wyróżnionym. A gdy przyjmiemy, że natura 
świadomości jest ze swej natury jednorodna i prosta i że istnieje tylko jedna świado-
mość, to jak w takim razie wytłumaczymy różne wymiary rzeczywistości. 

Tego typu zagadnienia, podobnie jak nieodłącznie z tym związany problem świa-
domego obserwatora oraz samej natury świadomości, były szeroko dyskutowane 
w obrębie różnych filozoficznych szkół indyjskich, i to zarówno tych, które przynależą 
do tradycji bramińskiej, jak i buddyjskiej. Zagadnieniem tym zajmowały się przede 
wszystkim szkoły adwaity i widźnianawady. W obydwu pojawia się koncepcja trzech 
różnych aspektów, czy wymiarów rzeczywistości, które – mimo zewnętrznych podo-
bieństw – są w wielu punktach znacznie różne, gdyż u ich podstaw leżą zasadniczo 
inne założenia ontologiczne. I ten problem staje się kluczowy dla pierwszego zwartego 
tekstu tradycji adwaita-wedanty, dla dzieła Gaudapady. 

Gaudapada (Gauýap˜da) jest uznawany za nauczyciela Gowindy, który z kolei był 
nauczycielem Śankary. Według ostatnich badań, czas życia Śankary należy przesunąć 
mniej więcej do VIII wieku, Gaudapada zatem działał w VII wieku2. Określenie p˜da 
zawarte w jego imieniu to honorificum, a Gauda może wskazywać na mieszkańca 
północnego Bengalu. Właściwie nic więcej na jego temat nie wiemy. Istnieje wpraw-

                                                        
2 Hajime Nakamura, A History of Early Ved˜nta Philosophy, cz. 2, Delhi 2004, s. 307: podaje następu-

jące daty: Śankara 700–750, Gaudapada 640–690. 
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dzie tradycja, iż Gaudapada był uczniem Śuki, ale to wiele nie wyjaśnia, gdyż jedyne, 
co wiemy o filozofie nazwiskiem Śuka, to że był postacią mityczną wzmiankowaną 
przez eposy. Gaudapadzie przypisuje się kilka dzieł, większość znanych ze wzmianek 
w komentarzach3, ale bezsprzecznie najsłynniejsze i mające wielki wpływ na rozwój 
całej późniejszej wedanty jest Gauýap˜dŸya-k˜rika. Nazywana jest również M˜õý¨kya-
k˜rika, choć komentarz do upaniszady Mandukja to zaledwie pierwszy rozdział całego 
dzieła. Śankara nazywa je ·gama-Ś˜stra, co wskazuje, iż traktował je jako mające 
charakter bezwzględnego autorytetu.  

Mandukjakarika była często przekazywana w formie bądź tylko pierwszej części, 
bądź całości złożonej z czterech rozdziałów. Zdarzało się w późniejszych wiekach, iż 
każda z części była przekazywana oddzielnie, traktowana jako odrębna upaniszada, 
opatrzona odpowiednim komentarzem. Dla filozofów wedantycznych niebędących 
adwaitystami, Ramanudźy i Madhwy, pierwsza część, jako komentarz do upaniszady, 
miała rangę tekstu śruti4. Ale największą rolę odegrała w tradycji adwaita-wedanty, 
gdyż właściwie wszyscy późniejsi filozofowie tego nurtu do tego dzieła się odnosili 
bądź je komentowali. Wiele kluczowych tekstów filozoficznych adwaity zostało już na 
tym etapie opracowane. Poniżej przedstawię pełny tekst pierwszego rozdziału wraz 
z tłumaczeniem i komentarzem. Uściślenie założeń adwaity, właśnie na podstawie tego 
tekstu, pozwoli nam w sposób przejrzysty komentować w kolejnych rozdziałach po-
szczególne pojęcia upaniszadowe. Jak już bowiem wspomniałam, założeniem metodo-
logicznym całej książki jest analiza pojęć odnoszących się do różnych funkcji podmio-
tu działającego, bądź narządu poznawczego, opisywanych przez klasyczne Upaniszady 
właśnie z perspektywy adwaita-wedanty.  

Zgodnie z podstawowymi założeniami tych darśan bramińskich, które wprost od-
wołują się do śruti, ortodoksyjne systemy filozoficzne są konstruowane według dosyć 
podobnego schematu. Punktem wyjścia wszelkich rozważań jest przyjęcie jednego 
z głównych zdań objawionych w śruti. Dla adwaita-wedanty będą to przede wszystkim 
Upaniszady i objawiona w nich prawda, że atman pozostaje w ścisłej relacji do brah-
mana, iż jedynie atman-brahman jest rzeczywistością – sat, a jego natura jest prosta 
i niedwoista – ekam advitŸyam. Te zdania, traktowano jako objawione, gdyż ich auto-
rem nie jest człowiek (apauraÿeya), nie podlegają zatem żadnej falsyfikacji, gdyż ża-
den człowiek nie może podważać prawd objawionych; dlatego nie są przyjmowane 
jedynie jako hipoteza, która miałaby zostać udowodniona. Zdania te, chociaż odwołują 
się do prawdy absolutnej – param˜rtha, wypowiadane są z perspektywy, a może bar-
dziej w języku, w kategoriach prawdy względnej. To z perspektywy prawdy względnej 
doświadczamy rzeczywistości, o której wiemy na podstawie śruti, iż jest prosta, nie-
złożona; a doświadczamy jej jako świata wielości, którego warunków bytowania nie 
jesteśmy w stanie w pełni adekwatny sposób objaśnić. I wyjaśnienie tego, w jaki spo-
sób to, co niezłożone, istniejące – sat, jest doświadczane jako wielość, różnorodność, 
bytowanie – bhava, jest podstawowym wyzwaniem i treścią bramińskich darśan. Wy-
stępują tu wszystkie trzy grupy elementów, które składają się na konstrukcje każdej 
bramińskiej darśany. Prawdą jest to, co zostało objawione. Opisuje się sposób do-

                                                        
3 Tamże, s. 311. 
4 Tamże, rozdz. II , s. 257–307. 
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świadczania rzeczywistości, wychodząc do niej z poziomu rzeczywistości empirycznej. 
I co najważniejsze – w kontekście perspektywy soteriologicznej, która jest punktem 
odniesienia wszelkich rozważań upaniszadowych – w jaki sposób prawdę absolutną 
można zrealizować. 

W ten właśnie sposób zbudowane jest dzieło Gaudapady. Gaudapada w pierwszej 
części komentuje upaniszadę Mandukja, a kolejne rozdziały są już rozwinięciem jego 
myśli, bez odwoływania się bezpośrednio do śruti. Sama Mandukja, choć przynależy 
do kanonu Upaniszad, różni się od pozostałych tekstów zbioru przede wszystkim języ-
kiem. Jest bardzo lapidarna i przypomina raczej język późniejszych sutr niż wcześniej-
szych, często pełnych powtórzeń i metafor Upaniszad. Jest uważana za najmłodszy 
tekst należący do kanonu, datuje się ją nawet na przełom ery. W pierwszych dwóch 
strofach tekstu śruti pojawiają się wszystkie terminy, które mają charakteryzować wy-
miar absolutnej rzeczywistości, a następnie opis wymiarów rzeczywistości, tak jak są 
one dane w doświadczeniu. Kolejne wymiary rzeczywistości są ściśle skorelowane ze 
stanami świadomości. Druga część upaniszady pokazuje jak to, o czym wiemy, iż jest 
prawdą, winno zostać urzeczywistnione. Przystępujemy teraz do szczegółowej analizy 
upaniszady Mandukja wraz z komentarzem Gaudapady. 

aum ity etad akÿaram idaÕ sarvam. tasyopavy˜khy˜nam. bh¨taÕ bhava bhaviÿyad iti 
sarvam oÕk˜ra eva. yac c˜nyat trik˜l˜tŸtaÕ tad apy oÕk˜ra eva. 

Om, ta odwieczna mantra, jest wszystkim, 
A oto jej objaśnienie: 
To, co jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, jest sylabą Om, 
Jak i to, co trzy czasy przekracza, jest Om sylabą (Mandukja 1). 

W tej strofie utożsamione są następujące terminy: Om = akszara = idam sarwam = 
Omkara. Termin „to wszystko” (idam sarvam) można rozumieć w ten sposób, iż rzeczy-
wistość jest zarówno tym, co nieprzejawione, nieuwarunkowane, będące ponad trzema 
czasami, jak i wszystkimi przejawionymi bytami, których główną cechą jest to, iż są 
nazywane i wypowiadane. We wstępie do komentarza do Mandukji Śankara pisze5: 

Słowo Om jest atmanem, gdyż to jest jego imię. Nazwa i nazywany byt są tym samym. I z tego 
właśnie powodu, iż nazwa i nazywany byt są tym samym, przejawy atmana, takie jak oddech 
i tym podobne, również nie mają swych bytów oddzielonych od ich nazw; a nazwa jest niczym 
innym, jak modyfikacją słowa Om (Ćhandogja 6.1.4.). Dlatego tekst podaje: Om – odwieczne 
słowo jest tym wszystkim. 

W tej strofie mamy wskazanie na to, w jaki sposób mówimy o naturze bytu abso-
lutnego. Ale jest to nie tylko prosta teoretyczna definicja, lecz także zapowiedź ukaza-
nia sposobu, w jaki tę prawdę o rzeczywistości można będzie indywidualnie zrealizo-
wać. Termin upavy˜khy˜nam oznacza: „objaśnienie”, „jasne wypowiedzenie”. Jest to 
zapowiedź wyjaśnienia, w jaki sposób medytacja nad Om staje się środkiem, narzę-
dziem do rozpoznania brahmana; wydaje się, iż jest to zapowiedź objaśnienia tech-
nicznego. Sformułowanie „przekraczanie trzech czasów” odwołuje nas do obrazu rze-
czywistości jako zarówno transcendentnej, jak i immanentnej. Ale ma również swój 
aspekt „techniczny” wskazuje, iż właściwe wypowiedzenie mantry Om i wykonywanie 
                                                        

5 Som Raj Gupta, The Word Speaks to the Faustian Man, Motilal Banarsidass, Delhi 1995, t. 2, s. 165. 
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odpowiednich procedur medytacyjnych skutkuje osiągnięciem wyzwolenia, czyli rów-
nież uwolnieniem się od ograniczeń czasowych. 

Pod koniec komentarza do tej strofy Śankara jeszcze mocniej podkreśla tożsamość 
nazwy i nazywanego6. 

Jeżeli to, co nazywane, byłoby przedstawione jako ontologicznie zależne od nazwy, wtedy to, co 
nazwane, byłoby traktowane jako nazwa tylko we wtórnym znaczeniu. Zaś upaniszada podkreśla 
identyczność nazwy i nazywanego. Celem takiego działania jest doprowadzenie do wykazania, że 
zarówno nazwa, jak i nazwane równocześnie zostają rozpuszczone (zanikają) w wyniku poje-
dynczego aktu; następuje urzeczywistnienie brahmana jako konsekwencja tego rozpuszczenia. 
Brahman jest różny zarówno od jednego, jak i od drugiego. 

Zatem idam sarvam odpowiadałoby pojęciu makrokosmosu; obejmuje wszystkie 
zjawiska słowne, wszystkie dźwięki, wszystkie zjawiska przedstawione i wszystkie 
wydarzenia. Zjawiska nie są różne od słów (nazw), a nazwy od Om. Brahman jest 
osiągany poprzez nazwy jako nazwa, kiedy pojmuje się brahmana jako Om. Nazwa 
i to, co nazwane, nie może być oddzielone.  

sarvam hy etad brahma. ayam ˜tm˜ brahma, so`yam ˜tm˜ catuÿp˜t. 
Zaprawdę to wszystko jest brahmanem, 
Ten oto atman jest brahmanem, 
Atman cztery stany w sobie zawiera (Mandukja 2). 

Poprzednia strofa wskazywała na absolut, który w technicznym już języku darśan 
jest nazywany brahmanem. W strofie drugiej zawiera się mahawakja, która wskazuje 
na relację pomiędzy brahmanem a atmanem – według adwaity ten związek jest w pełni 
tożsamościowy. Następuje tu również przejście do opisu rzeczywistości z perspektywy 
atmana, czyli wejście na pozycję podmiotu, zasady świadomości.  

Pojawia się tu rozszerzenie ciągu ekwiwalencji: sarwam = brahman = atman. 
Wprowadzenie terminu ˜tman świadczy o tym, że pojawiła się nowa relacja; podmio-
towi, a tym wszak, w najszerszym pojęciu, jest atman, przedstawia się określona rze-
czywistość. Ta rzeczywistość jest wskazana jako prawdziwa, konkretna, tak też można 
rozumieć dwukrotne powtórzenie zaimka ayam – „ten oto”; jest to klasyczny zabieg 
znany również z innych upaniszadowych „ważkich słów”: konkretność sytuacji jest 
zwyczajowo, jak czytamy w wielu komentarzach, symbolizowana przez ruch ręki skie-
rowanej na serce, na miejsce „przebywania” atmana. W tej jednej strofie występują 
dwa mah˜v˜kya. Zrealizowanie takiego celu, jaki został zdefiniowany w pierwszej 
strofie, będzie możliwe wówczas, gdy wszelkie określenia rzeczywistości odniesiemy 
do poznającego je atmana, do jedynego bytu, który jest w stanie przeprowadzić proces 
poznawczy i samopoznawczy. Atman w tym miejscu symbolizuje byt przejawiający się 
w formie człowieka, atman jest principium bycia człowiekiem jako bytem świadomym 
i samoświadomym. Zrealizowanie oraz odkrycie harmonii i pełni rzeczywistości 
(p¨rõam = ˜tman), choć jest ona pełna bytów, jest możliwe tylko w człowieku. Tylko 
człowiek7 ma rozwiniętą samoświadomość i samorefleksję, tylko w nim pojawiają się 

                                                        
6 Tamże, s. 172. 
7 Jaśniejący, nieśmiertelny Purusza w ciele, to on jest zaprawdę atmanem, on jest nieśmiertelnością, on 

jest brahmanem, on jest tym wszystkim (Brihadaranjaka 2.5.1). 
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pytania natury transcendentalnej. Przejście do antropomorficznego ujęcia rzeczywisto-
ści jest ukazane poprzez wprowadzenie zaimka osobowego sa – „on”. Jak już pisałam 
o tym choćby w poprzednim rozdziale, kiedy był omawiany schemat kosmogoniczny 
Upaniszad, jest to zabieg dosyć częsty. Może on przybierać takie postaci, jak: absolut 
→ purusza, ˜tman → puruÿavidha, tad → sa. Zaimek osobowy jest bardzo ogólnym, 
ale już określeniem, doprecyzowaniem i równocześnie ukonstytuowaniem się samo-
świadomości podmiotu. Ale ów stan samoświadomości, może prowadzić, jak wiemy 
z wielu fragmentów śruti, do pierwotnego nałożenia – adhjasy, co skutkuje błędem 
poznawczym.  

j˜grita-sth˜no bahiÿprajña× sapt˜ðga ekonaviÕþatimukha× sth¨labhug vaiþv˜nara× 
prathama× pada×. 
Pierwszy stan to Waiśwanara – stan Wspólny Wszystkim, stan czuwania, 
Z siedmiu członów i dziewiętnastu obliczy się składa,  
Świadomość jego skierowana jest na zewnątrz, 
Odbiera niesubtelne przedmioty (Mandukja 3). 

Słowo vaiþv˜nara oznacza uniwersalnego człowieka. Wskazuje ono na tę sferę rze-
czywistości, której struktura, sposób doświadczania i funkcjonowania w niej, jest 
w sposób ogólny przynależny wszystkim istotom. Działają tu uniwersalne – niezależ-
nie od tego, jak różnie filozoficznie opisywane – prawa przyczyny i skutku, ogranicze-
nia czasoprzestrzenne i wszelkie inne prawa, które decydują o tym, iż otaczającą nas, 
empirycznie doświadczaną rzeczywistość określamy mianem kosmosu, a nie chaosu. 
Koncepcja Waiśwanary odwołuje nas do Ćhandogji 5.18.2, w której termin ten wystę-
puje w kontekście rytualnym. 

Głowa atmana Waiśwanary to dobroczynny żar, oko to wszelkie kształty, 
Oddech życiodajny kroczy po wszystkich drogach, 
Obfitość to jego ciało, bogactwo to pęcherz, 
Ziemia to stopy, piersi to ołtarz ofiarny, włosy to święta trawa, 
Serce to ogień garhapatja, umysł to ogień anwaharjapaćana, 
Zaś usta to ogień ahawanija8. 

Gdybyśmy chcieli wskazać na elementy składające się na wymiar rzeczywistości 
określany jako waiśwanara i nazwać je terminami sankhji, to powiemy, iż zawiera on 
w sobie wszystkie dwadzieścia pięć tattw, łącznie z elementami niesubtelnymi – 
mah˜bh¨ta. Świadomość człowieka funkcjonującego w tym wymiarze jest zorientowa-
na na te właśnie postaci, które są wtedy doświadczane jako zasadniczo różne od pozna-
jącego podmiotu. Taka świadomość skierowana na zewnątrz jest wytworem niewiedzy. 
Niewiedza na tym poziomie nie tylko przysłania prawdziwą naturę rzeczywistości, ale 
także projektuje coraz to nowe, błędne jej przedstawienia.  

Śankara objaśnia w komentarzu, czym jest dziewiętnaście obliczy9. Jest to pięć na-
rzędzi poznania – buddhŸndriya, pięć narzędzi działania – karmendriya, pięć tchnień 

                                                        
8 tasya ha v˜ etasm˜tmano vaiþv˜narasya m¨rddhaiva sutoj˜þcakÿurviþvar¨pa× pr˜õa× p®rthagvartm˜ 

m˜ sandeho bahulo bastireva rayi× p®rhivyeva p˜d˜vura eva vedirlom˜ni barhirh®dayaÕ g˜rhapatyo ma-
no`nv˜h˜ryapacana ˜syam˜havanŸya×. 

9 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 176. 
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życiowych – pr˜õa oraz manas, buddhi, ahaÕk˜ra, citta. Są one nazywane obliczami, 
ustami – mukha, gdyż pełnią funkcję podobną do ust rozumianych jako wrota percep-
cji. Te wszystkie człony i oblicza konstytuują Waiśwanarę – moglibyśmy powiedzieć – 
człowieka jako gatunek, który ma zdolność nie tylko do doświadczania, ale też do 
wartościowania wszelkich zjawisk w świecie.  

svapna-sth˜no`nta×prajña× sapt˜ðga ekonaviÕþatimukha× pravivikta-bhuk taijaso 
dvitŸya× p˜da×. 
Drugi stan to Taidźasa – Błyszczący, stan marzeń sennych, 
Z siedmiu członów i dziewiętnastu obliczy się składa, 
Świadomość jego skierowana jest do wewnątrz, 
Odbiera subtelne przedmioty (Mandukja 4). 

W tym wymiarze rzeczywistości doświadczane są zjawiska, których postać nie pły-
nie bezpośrednio z impulsów zewnętrznych, ale z samego umysłu – na tym poziomie 
nie funkcjonują mah˜bh¨ta. Dlatego mówi się tu o pojęciu czasu jako citta-k˜la, gdyż 
reguły czasoprzestrzenne są ograniczone do danej ćitty. Właśnie tym te doświadczenia 
różnią się od pierwszego stanu, o którym się mówiło, iż jest dvaya-k˜la – wymiarem 
czasowym drugiego. Termin dvaya-k˜la wskazuje na to, że wszystkie zjawiska są do-
świadczane i oceniane z perspektywy ograniczeń czasoprzestrzennych dwóch czasów 
(dwóch stanów świadomości) oraz różnych obserwatorów. Ale jeżeli przyjmiemy, iż 
każdy zewnętrzny stan świadomości jest warunkowany poziomem bardziej subtelnym, 
czyli Taidźasa ma warunkować Waiśwanarę, to pojawi się problem, który z nich jest 
przyczyną, a który skutkiem. Przecież wrażenia z poziomu jawy – czasem tłumaczone 
jako ślady karmiczne – które w pewien sposób kształtują wrażenia we śnie, są, zgodnie 
z tym schematem, mniej subtelne. Nie można wskazać na proste uwarunkowania przy-
czynowo-skutkowe, dlatego między innymi myśliciele adwaity mówią, iż ich natura 
jest niewypowiadalna.  

yatra supto na kañcana k˜maÕ k˜mayate na kañcana svapnaÕ paþyati tat suÿuptam. 
suÿupta-sth˜na ekŸbh¨ta× prajñ˜naghana ev˜nandamayo hy ˜nandabhuk cetomukha× 
pr˜jñas t®tŸya× p˜da×. 

Sen głęboki występuje wtedy, gdy śniący nie odczuwa żadnych pragnień, 
Ani nie postrzega żadnych marzeń sennych, 
Ten trzeci stan to Pradźnia – Świadomość, stan snu głębokiego, 
Jest on jednolity, w nim tylko świadomość, 
To stan błogości skierowany tylko na umysł,  
Odbiera to, co radosne (Mandukja 5). 

Mamy tu omówienie trzeciego stanu świadomości, stanu snu głębokiego zwanego 
suszupti. Jest określany jako Pradźnia – świadomość, gdyż jest prajñ˜naghana – masą, 
zbiornikiem świadomości; tu nie ma już projektującej funkcji świadomości. Podmiot, 
o którym wciąż możemy mówić w tym stanie, nie projektuje żadnych zewnętrznych 
przedstawień, gdyż nie działa pod wpływem podstawowego impulsu poznawczego, 
jakim jest pragnienie – k˜ma. Kamę należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako rdzenny 
impuls prowadzący do poznawania czy doznawania, nawet jeżeli dotyczy to bardzo 
subtelnie pojmowanego przedmiotu. Nie działają tu już zmysły poznania ani zmysły 
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działania, a wrotami percepcji – mukha – jest sam umysł – cetomukha, pojmowany nie 
tyle jako szczególne narzędzie działania, ile jako zasada wszelkich funkcji mentalnych, 
skierowana jedynie na siebie. Termin cetomukha można też rozumieć w taki sposób, iż 
jest on wrotami do świadomości dwóch poprzednich stanów, dlatego powiada się, że 
pozostaje „uśpiona” jego moc projektowania. Ale widać tu też kierunek odwrotny, 
„zwijania się” funkcji umysłu w latentną formę poprzednich stanów.  

O tym stanie powiada się również, iż jest ekŸbh¨ta – jednolity. Upaniszada nie na-
zywa tego stanu prostszym terminem – ekam – „jeden” i wydaje się, że nie jest to 
przypadkowe. W poprzednich dwóch rozdziałach bardziej szczegółowo omawiałam 
podstawowy schemat kosmologiczny na podstawie hymnu Nasadija i najstarszych 
Upaniszad, z którego wynikało, iż o rzeczywistości absolutnej orzeka się, odwołując 
się do rdzenia as – istnieć, a o rzeczywistości przedstawionej do rdzenia bh¨ – byto-
wać. Termin ekŸbh¨ta wskazuje na to, że wciąż jest omawiany wymiar przedstawiony 
rzeczywistości; wprawdzie jest on nierozróżnialny w swojej masie świadomości, ale 
nie stanowi jeszcze czystego istnienia. Potwierdzają taką interpretację choćby kolejne 
terminy: ˜nandamaya – „uczyniony z błogości” oraz ˜nandabhuk – „odbierający, do-
znający tego, co błogie”. Pomijam w tym miejscu rozważania prowadzone w obrębie 
samej adwaity na temat koncepcji anandy: czy przysługuje ona brahmanowi per essen-
tiam, czy per accidens. To, co jest w tym miejscu istotne, to iż w tekście jest wyraźnie 
powiedziane, że trzeci stan nie jest czystym stanem błogości, lecz stanem, w którym 
doznaje się błogości jakiegoś przedmiotu. Choć ów przedmiot może być bardzo sub-
telny, to jednak jest to przedmiot doświadczany jako odrębny. Sufiks maya znaczy 
„uczyniony z czegoś”; mówi się o jakimś tworzywie, a nie o prostej, jednolitej zasadzie 
istnienia. Jeszcze mocniej wskazuje na to sufiks bhuj – zjadający, doznający. Doznaje 
się zawsze czegoś, czyli znów mamy odróżnienie podmiotu od przedmiotu. Na margi-
nesie prowadzonych tu rozważań, można by się zastanowić, czy nie mamy tu dodat-
kowo opisów stanów ekstatycznych.  

eÿa sarveþvara eÿa sarvajña eÿo`ntary˜my eÿa yoni× sarvasya prabhav˜pyayau hi 
bh¨t˜n˜m. 

I to jest Pan wszystkiego, wszystko jest mu znane, 
On wewnętrznym strażnikiem i źródłem wszystkiego, 
Zaprawdę, on jest powstawaniem i zanikaniem każdej istoty (Mandukja 6). 

Ta strofa opisuje ten sam stan świadomości, co poprzednia, należy zatem traktować 
pojęcia tutaj występujące jako uzupełnienia powyższego obrazu. Wiemy, iż odwołuje-
my się do opisu bardzo subtelnego stanu świadomości, która, choć jest nierozróżnialna 
w swej naturze, wciąż pozostaje „zbiornikiem świadomości” – prajñ˜ghana, nie jest 
zatem absolutną świadomością. Wprawdzie maja nie projektuje tu nowych zjawisk, ale 
wciąż utrzymuje swą funkcję zakrywającą prawdziwą naturę rzeczywistości. I pamięta-
jąc o tym, iż pozostajemy w sferze niewiedzy, możemy interpretować kolejne terminy. 
„Pan wszystkiego” to sarva+Iśvara. Iśwara – Pan, władca – nie jest tu odpowiedni-
kiem Boga Stwórcy tradycji judeochrześcijańskiej. Zarówno sam tekst upaniszady, jak 
i komentarze do niej Gaudapady i Śankary nie utożsamiają go z czystym, nirgunicz-
nym brahmanem. Nirguna brahman odpowiada stanowi Turija, a dziedziną bytowania 
Iśwary jest trzeci stan świadomości – Pradźnia. W stanie Pradźni uaktywnia się maja, 
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bezpoczątkowa kosmiczna ułuda, źródło uniwersalnego błędu poznawczego. Iśwara jest 
Panem i Zarządcą całego świata przedstawionego, w tym również bóstw dewów. Ów 
Iśwara, który przejawia się jako zarządca świata, jest nazywany również sarvajña – zna-
jący wszystko – czyli znający też trzy czasy, mechanizmy funkcjonowania, dziania się 
świata. Jest on nie tylko strażnikiem uniwersalnych praw, które są traktowane jako obiek-
tywne, ale także wewnętrznym zarządcą – antary˜min; w tym kontekście możemy o nim 
mówić, iż jest gwarantem sensowności istnienia człowieka. Możemy o nim powiedzieć 
jako o bycie zarówno transcendentnym, jak i immanentnym. 

Kolejny termin definiujący stan Pradźni to „powstawanie i zanikanie wszystkiego” 
– sarvasya prabhav˜pyayau hi bh¨tan˜m. Jest to stan, w którym naprzemiennie wystę-
puje powstawanie i zanikanie światów, czyli ruch, dynamika, matryca (m˜tra) sansary. 
W obrębie darśan bramińskich bardzo szeroko dyskutowano koncepcję związków 
przyczynowo-skutkowych. Szkoły njaji i waiśesziki przyjmowały teorię asatkarjawady 
zakładającą, iż skutek jest czymś różnym od przyczyny. Sankhja i joga objaśniały 
świat za pomocą satkarjawady, zgodnie z którą skutek tkwi już immanentnie w przy-
czynie, dlatego możemy mówić tylko o zamanifestowaniu się przyczyny (wtedy mamy 
powstawanie) albo o jej zaniknięciu. Adwaita będzie propagować koncepcję „niepo-
wstawania” – aj˜tiv˜da. Byt absolutny sat nie ma początku, jest niezmienny. Ale cały 
świat zmienności jest również bezpoczątkowy, poddawany odwiecznym procesom 
działania, bytowania – bhava. W kontekście omawiania tego wymiaru rzeczywistości 
możemy wskazać na jakiś wyróżniony, choć nigdy do końca nie wytłumaczalny począ-
tek, ale jest to początek wyłonienia się bytu doświadczalnego, a nie absolutny początek 
istnienia. Jest to koncepcja zgodna z najstarszymi Upaniszadami, czy z hymnem Nasa-
dija, sprzeczna zaś z późniejszymi – w dużej mierze sagunicznymi – Upaniszadami, w 
których brahmana utożsamia się z Iśwarą. W koncepcjach nirgunicznych, które są tutaj 
omawiane, brahman istnieje, a Iśwara – bardzo subtelnie – ale jednak bytuje. Dlatego 
termin yoni – „źródło” można rozumieć w ten sposób, iż stan świadomości, przynależ-
ny Iśwarze, jest źródłem przejawiania się świata.  

Słowo eÿa – ten oto – jest zaimkiem wskazującym na przedmiot będący najbliżej 
mówiącego. W tym miejscu upaniszada przypomina, iż nie jest tekstem czysto teore-
tycznym, ale ma odgrywać rolę pomocną w procedurze medytacyjnej, prowadzącej 
ostatecznie do wyzwolenia. W tekstach mistycznych zaimek eÿa będzie wskazywać na 
relację pomiędzy duszą a Bóstwem. Choć strofy piąta i szósta odnoszą się do opisu 
tego samego stanu świadomości, rzeczywistości, zostały jednak potraktowane jako 
odrębne. Może stało się tak ze względu na fakt, iż strofa piąta opisuje stan Pradźni 
z perspektywy podmiotu indywidualnego – dźiwy, a szósta z perspektywy uniwersal-
nej, czyli Iśwary. Wtedy zaimek eÿa, jako łączący te dwie perspektywy, można inter-
pretować jako wskazanie na relację tożsamości pomiędzy dźiwą a Iśwarą. Jak się okaże 
w kolejnych rozdziałach tej książki, w stanie Pradźni nie występuje w pełni zdefinio-
wany podmiot empiryczny – jŸva, ale jedna z jego postaci, która przybiera formę 
świadka – s˜kÿin. Jeżeli bowiem konsekwentnie będziemy interpretować eÿa jako 
wskazanie na to, co jest najbliżej, nie może to dotyczyć uczuć, emocji, a nawet myśli, 
gdyż to nimi, jak wszystkim, zarządza Iśwara. Dlatego w stanie Pradźni znajduje się 
„mniej aktywny” świadek, który jedynie obserwuje wszystkie uczucia, myśli, akty 
działania. 



Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach 

 

59 

atraite þlok˜ bhavanti. 
A o tym właśnie są te oto wersy (Gaudapada karika). 

Słowo atra – „tutaj” – odnosi się do tego właśnie przedmiotu, którym się tu zaj-
mujemy.  

bahiÿprajño vibhur viþvo hy anta×-prajñas tu taijasa× 
ghanaprajñas tath˜ pr˜jña eka eva tridh˜ sm®ta×. 

Świadomość skierowana na zewnątrz, wszechprzenikająca, to Wiśwa, 
Świadomość skierowana do wewnątrz to Taidźasa, 
Zaś masa świadomości to Pradźnia, 
Lecz ona jest jedna, choć się o niej pamięta na trzy sposoby (GK 1). 

Gaudapada nie komentuje pierwszych dwóch strof upaniszady, lecz od razu prze-
chodzi do omawiania stanów świadomości. Należy tu zwrócić uwagę, iż w śruti wystę-
puje termin vaiþvan˜ra, tutaj natomiast pojęcie viśva. Właściwie terminy te mogą wy-
stępować jako synonimy, gdyż obydwa wskazują na poziom wspólny, uniwersalny, 
z tym że vaiśvan˜ra ma poza tym konotacje rytualne, a viśva od tego abstrahuje.  

W swym komentarzu Śankara objaśnia10:  

Jest faktem, iż atman występuje w trzech stanach. I jest kolejny fakt, który należy wziąć pod 
uwagę. Ja pamiętam, że to ja spałem, ja śniłem i to ja jestem teraz przebudzony. Te dwa fakty po-
kazują, że atman nie ogranicza się do żadnego z tych trzech stanów, on je przekracza. One rów-
nież ukazują, iż atman jest jeden, to znaczy, że nie ma indywidualnych atmanów. Atman pozosta-
je niesplamiony i niedotknięty przez te trzy stany. 

Atman przejawia się w trzech stanach. Trwanie duszy w dwóch pierwszych stanach 
zapewnia pamięć – sm®ti. Pamięć w stanie marzeń sennych jest zakłócona. W śnie 
głębokim sama pamięć wydaje się nieobecna, choć istnieje pamięć o tym, iż ten stan 
nastąpił. W szkole wedanty została wypracowana metoda porównująca realność po-
szczególnych stanów świadomości – rzeczywistości. Stan śnienia jest doświadczany 
jako prawdziwy aż do momentu przebudzenia. Wtedy z perspektywy jawy zaprzecza 
się (b˜dha) pełnej realności marzeń sennych. I tak samo stan jawy, jak mówią wedan-
tyści, jest przez nas doświadczany jako realny aż do momentu rozpoznania absolutnej 
rzeczywistości – atmana. I choć zaprzecza się z poziomu jawy rzeczywistości marzeń 
sennych, a z poziomu atmana rzeczywistości jawy, to nigdy nie zaprzecza się istnienia 
świadomego podmiotu. Najogólniejsza analiza ukazuje, jak w kontekście procedur 
soteriologicznych użyteczne, wręcz niezbędne, jest ciało zmysłowe. W stanach marzeń 
sennych i snu głębokiego świadomość, „świadome działanie”, nie jest zależne od ciała. 
Dopiero analiza tych dwóch stanów z pozycji jawy ukazuje identyfikację z całym 
kompleksem psychiczno-mentalno-fizycznym. W trzecim stanie zanika nawet poczucie 
indywidualności.  

dakÿiõ˜kÿimukhe viþvo manasy antas tu taijasa× 
˜k˜þe ca h®di pr˜jñas tridh˜ dehe vyavasthita×. 
 

                                                        
10 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 186. 
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Wiśwa przebywa w prawym oku, Taidźasa jest wewnątrz umysłu, 
W przestrzeni serca zaś jest Pradźnia, 
Na te trzy sposoby on w ciele przebywa (GK 2). 

Śankara w komentarzu przywołuje Brihadaranjakę (4.2.2–3, w której czytamy: 

Imię Puruszy, który znajduje się w prawym oku – to Indha – Płonący, 
Tego, który jest Indhą, zwą dla tajemnicy Indrą, 
Tak jakby miłośnikami tajemnic byli bogowie, 
Którzy nie znoszą wiedzy oczywistej. 
 
A w postaci Puruszy w lewym oku, 
Jest jego małżonka Wiradź, 
Ich miejsce połączenia to przestrzeń wewnątrz serca, 
Ich pokarm to czerwona grudka wewnątrz serca, 
Ich okrycie wewnątrz serca uczynione jest na podobieństwo sieci, 
Droga, którą podążają, to kanał idący w górę od serca, 
Tak delikatny jak włos na tysiąc części – kanałów podzielony, 
Kanały te są nazywane hita i są wewnątrz serca osadzone, 
Nimi płynie to, co wypływa, 
Dlatego on spożywa jakby subtelniejszy pokarm 
Niż atman wcielony11. 

Zamiana przez Gaudapadę w pierwszej karice słowa „waiśwanara” na słowo „wiśwa” 
mogło sugerować, iż autor Kariki będzie dokonywał analizy tekstu śruti, odwołując się 
tylko do praktyki medytacyjnej, przekraczającej kontekst rytualistyczny. Zarówno druga 
karika, jak i przywołany fragment z Brihadaranjaki uprawomocniają to założenie. Gau-
dapada technicznym językiem oddaje poetycki obraz upaniszady. O Wiświe, która jest 
uniwersalna i wspólna wszystkim, możemy powiedzieć, iż jest wszechprzenikliwa – 
vibhu. Ale choć jest wszechprzenikliwa, to z punktu widzenia adepta jogi można jednak 
wskazać na, uprzywilejowane ze względu na praktykę, miejsce. Stan wyciszenia w me-
dytacji, siedzenie z zamkniętymi oczami jest stanem, w którym Wiśwa zlewa się z Ta-
idźasą. A gdy wszystkie stany mentalne wnikają w przestrzeń serca, to stapiają się 
w jedno z Pradźnią. Ten stan jest odczuwany jako suma świadomości.  

Umysł funkcjonuje jako percepcja i pamięć. W stanie jawy postrzegany przedmiot 
jest zarówno poznawany – pratyakÿa, jak i rozpoznawany, przypominany, osądzany – 
sm®ti. Nazwa jest znakiem, dowodem, symbolem pamięci. Kiedy nazywam daną rzecz, 
rozpoznaję ją jako taką. Przeszłość konstytuuje teraźniejszość poprzez nazwy. 

Jednym z największych problemów wszelkich systemów monistycznych, zarówno 
tych, które utożsamiają absolut z Bogiem (na gruncie indyjskim będzie to założenie, iż 
brahman jest tożsamy z Iśwarą), jak i tych, które mówią o nirgunicznym absolucie, jest 

                                                        
11 indho ha vai n˜maiÿa yo`yaÕ dakÿiõe`kÿnpuruÿa×, taÕ v˜ etamindhaÕ santamindra ity˜cakÿate 

parokÿeõaiva, parokÿapruy˜ iva hi dev˜ pratyakÿadviÿa×. Athaitadv˜mekÿaõi puruÿar¨pamey˜sya 
patnŸ vir˜÷, tayoreÿa saÕst˜vo ya eÿo`ntah®daya ˜k˜þa×, athainayoretadannaÕ ya eÿo`ntarh®daye 
lohitapiõýa×, athainayoretatpr˜varaõaÕ yadetadantarh®daye j˜lakamiva, athainayoreÿ˜ s®ti× saÕcaraõŸ 
yaiÿ˜ h®day˜d¨rdhv˜ n˜ýyuccarati, yath˜ keþa× sahasradh˜ bhinna evam, asyait˜ hit˜ n˜ma 
n˜ýyo`ntarh®daye pratiÿ÷it˜ bhavanti, et˜bhirv˜ etad˜sravad˜sravati, tasm˜deÿa pravivikt˜h˜ratara 
ivaiva bhavatyasm˜cch˜rŸr˜d˜tmana×.  
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pytanie o pochodzenie zła w świecie. Jeżeli Bóg, czy absolut, jest doskonały, a jest on 
albo stwórcą, albo co najmniej gwarantem świata, to kto lub co odpowiada za niedo-
skonałość świata, za ból i cierpienie. W chrześcijaństwie to pytanie brzmiało: unde 
malum? Jak wiadomo, żaden system nie wypracował koherentnej, w pełni zadowalają-
cej odpowiedzi na to pytanie. 

W obrębie indyjskich systemów filozoficznych ten problem również był szeroko dys-
kutowany. W systemach, które przyjmowały koncepcję bezpoczątkowości świata, inter-
pretuje się skażenia (kleśa) jako równie bezpoczątkowe, co szeroko pojmowane dyspo-
zycje karmiczne (saÕsk˜ra) czy cały wymiar sansary. Wtedy będziemy mówić zarówno 
o bezpoczątkowej skłonności do niewiedzy wikłającej w sansarę, jak i do wiedzy prowa-
dzącej do wyzwolenia. Takie rozwiązanie rodziło kolejne problemy. W tym kontekście 
przyjrzyjmy się dwóm stanowiskom filozoficznym, które rozpatrywały ten problem, 
odwołując się głównie do analizy świadomości i aktów poznawczych. 

Buddyjska szkoła jogaćary znana jest również jako cittam˜tra, gdyż mówi, iż 
wszystko jest jedynie miarą, korelatem świadomości. Inne nazwy tej szkoły to: 
vijñ˜nav˜da – istnieje jedynie widźniania, świadomość oraz vijñaptim˜tra – wszystko 
istnieje tylko jako przedstawienie. Wszystkie nazwy tej szkoły wskazują, że jej cen-
tralnym punktem zainteresowania jest natura świadomości. Szkoła ta przyjmowała 
koncepcję zbiornika, oceanu świadomości – ˜layavijñ˜na. Alajawidźniana jest uzna-
wana za przyczynę wszystkich zjawisk, które mają taką naturę jak sama świadomość. 
Przyczyna wywołuje określone skutki mające naturę świadomości przejawionej, mani-
festującej się. Świadomość przejawiona ma charakter zarówno skutku, jak i przyczyny; 
występuje jako umysł i jako świadomości przedmiotowe. Te manifestacje objawiają się 
jako różne przedstawienia świata empirycznego. 

Problemem jest tu oczywiście natura samej alajawidźniany. Jak mówią buddyjscy 
krytycy tego systemu, głównie ze szkoły madhjamaki, alajawidźniana jest wprowadze-
niem do buddyzmu bramińskiej koncepcji absolutu. Nie wnikając w tym miejscu 
w dyskusję, która miała na celu odrzucenie tych zarzutów, z punktu widzenia krytyki 
filozoficznej możemy o alajawidźnianie zdecydowanie mówić jako o wymiarze abso-
lutnym w sensie warunkującym i przenikającym sobą całą rzeczywistość. Ów ósmy 
wymiar świadomości jest opisywany tak jak byt doskonały, absolutny. A jeżeli on 
warunkuje sobą wszystko, także pozostałe wymiary rzeczywistości, dostrzegane jako 
niedoskonałe i nacechowane cierpieniem – du×kha, to czy skłonności do owych zanie-
czyszczeń, splamień, tkwią już w jakiś sposób w owym wymiarze absolutnym? Było to 
wielkie wyzwanie dla jogaćary, a stało się kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy system ten 
w miarę rozwoju zaczął przyjmować pewne odcienie dewocyjne, a alajawidźniana 
zaczynała być rozumiana jako buddhat˜ i utożsamiana z naturą Buddy. Bo wtedy ten 
problem mógł brzmieć podobnie jak w średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, kiedy 
„heretycy” ośmielali się obarczać Boga odpowiedzialnością za stworzenie niedoskona-
łego świata. W niektórych nurtach buddyzmu tybetańskiego próbowano rozwiązać ten 
problem przyjmując dziewiątą, dodatkową świadomość, niczym nie skażoną – ama-
lavijñ˜na. Ale wydaje się, iż mimo wielu prób było to raczej odsunięcie niż rozwiąza-
nie problemu. Wydaje się – z punktu widzenia rozważań prowadzonych w tej książce – 
że największe wyzwanie filozoficzne dla tego systemu stanowiło nie tyle przejście 
pomiędzy alajawidźnianą a klisztamaniwidźnianą (świadomością uniwersalną, ale już 
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skażoną), ile objaśnienie samej natury oceanu świadomości. Przecież alajawidźniana 
nigdy, z punktu widzenia analiz metafizycznych, nie jest interpretowana jako byt trans-
cendentny wobec doświadczanej rzeczywistości. 

Innego rodzaju wyzwanie stoi przed monistycznymi systemami bramińskimi. Tu 
też bardzo ogólnie, jedynie dla potrzeb porównania, przywołajmy podstawowe założe-
nia adwaity. Jak wiadomo, adwaita, jako ortodoksyjna darśana bramińska, przyjmuje 
za śruti koncepcję sat jako bytu absolutnego, niezmiennego, odwiecznego, istniejącego 
dzięki samemu sobie. O świecie absolutnym orzeka się jako o sat asat anirvacanŸya, 
a postrzeganie go jako rzeczywistego dzieje się za sprawą mai – bezpoczątkowej, ko-
smicznej niewiedzy. W tej właśnie szkole wedanty poziom absolutny uznaje się za 
transcendentny wobec rzeczywistości przedstawionej. Już w śruti zostaje ściśle okre-
ślona jego natura, dlatego charakterystyka tego wymiaru rzeczywistości nie wymaga 
dookreślenia. Największą zagadką, problemem czy wyzwaniem interpretacyjnym jest 
wyjaśnienie, w jaki sposób to, co jest jedno i niezmienne, niezróżnicowane, przejawia 
się jako wielość i różnorodność. Jedną z najstarszych interpretacji czy prób objaśnienia 
tego problemu, pojawiających się w Upaniszadach, jest wskazanie na proces poznania, 
samookreślenia się bytu absolutnego. 

Pierwotny akt poznawczy – o czym świadczy wiele fragmentów śruti – przyjmuje 
często formę wypowiedzenia pierwszego słowa samookreślającego najbardziej rdzenną 
naturę absolutu. Analiza zdania: aham asmi – Ja jestem – pokazuje, iż choć podmiot 
jest tożsamy z przedmiotem, to wskazuje się już na relację pomiędzy nimi. Asmi po-
chodzi od tego samego rdzenia (as), co sat – „istniejący”, przynależy zatem do tego 
samego wymiaru rzeczywistości. Aham zdaje się najpierwotniejszą formą, najbardziej 
pierwotnym przedstawieniem, które – biorąc pod uwagę strukturę gramatyczną – za-
wiera się już w asmi. (Więcej na ten temat w osobnym rozdziale). Sam ten proces sa-
mookreślenia jest równoczesny z uaktywnieniem się manasu, którego naturą jest po-
znawanie, co prowadzi do uruchomienia procesów pamięciowych. I tu właśnie pojawia 
się zasadniczy problem. Czy owe struktury, które uaktywniają się czy ujawniają w tym 
pierwotnym, właściwie kosmogonicznym momencie, mają jakiś swój początek? Od-
powiedź adwaity będzie zdecydowanie przecząca. Jest to związane z przyjęciem przez 
nią doktryny aj˜tiv˜da – bezpoczątkowości świata, a zatem bezpoczątkowości sanskar 
– dyspozycji do formowania się wszelkich struktur, także tych skażonych, prowadzą-
cych do błędnego rozpoznania rzeczywistości. I tu pojawia się kolejne pytanie, na któ-
re właściwie żaden system nie daje zadowalającej odpowiedzi. Czy te sanskary gdzieś 
się znajdują, czy są czymś warunkowane? Zazwyczaj unika się odpowiedzi na to pyta-
nie, uciekając się do stwierdzenia, iż tak postawiony problem należy do dziedziny mai. 
A że sama natura ułudy, niewiedzy (mai, awidji) jest niemożliwa do określenia, nie 
można w sposób w pełni adekwatny udzielić odpowiedzi na tego typu pytania.  

Wszystkie takie pytania charakteryzują i pojawiają się w szeroko pojętym narządzie 
mentalnym, jakim jest umysł – manas. Funkcją umysłu – zostanie to objaśnione 
w kolejnym rozdziale bardziej szczegółowo – jest funkcjonowanie w trzech czasach. 
Kiedy zjawiska stanu jawy są świadomie przypominane, wtedy są automatycznie 
przywoływane jako przeszłe. Nie można ich rozpoznać jako konstytuujących teraźniej-
szość w obecnych zjawiskach. Jedyny sposób, aby je uczynić obecnymi, teraźniejszy-
mi, to wyobrażeniowa wizualizacja. A kiedy się je intensywnie wizualizuje, oznaki 
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czasowe charakteryzujące przeszłość tych zjawisk stają się coraz mniej wyraźne. Pa-
mięć o nich przemienia się w wyobrażenie; kiedy zanikają znaki czasowe przeszłości, 
manifestują się znaki czasowe teraźniejszości. Świat stanu jawy funkcjonuje zatem 
zarówno jako stan pamięci, świat postrzegania pamięci, jak i świat zanikania przeszło-
ści. Wszystkie te wrażenia, charakteryzujące trzy stany, osadzają się w umyśle w for-
mie subtelnych śladów procesów poznawczych, określanych w myśli indyjskiej jako 
sanskary, jako znaki pamięci wszystkiego, co zostało poznane i doświadczone.  

Czy w ogóle jest możliwe postrzeganie świata bez pamięci o jego przeszłości? 
A jeżeli jest to możliwe, to jaki byłby to rodzaj świata? Wydaje się, iż każde świadome 
postrzeganie wymaga odwołania się do przeszłości. Oznaki czasowe charakteryzujące 
przeszłość i teraźniejszość wnikają w samo zjawisko; poznanie i rozpoznanie stają się 
jednym. Świadome postrzeganie to postrzeganie w kontekście, a nie ma kontekstu bez 
odwołania się do przeszłości. W tradycji indyjskiej taki stan poza jakimkolwiek kontek-
stem i bez jakichkolwiek części nie jest pełną rzeczywistością. Odpowiada mu tylko stan 
avyakta – nieprzejawiony, którego symbolem jest ‡, ostatni dźwięk mantry Om, czyli 
trzeci stan, w którym świadomość nie wychyla się ani w przeszłość, ani w przyszłość.  

Trzy stany świadomościowe mogą być doświadczane w stanie jawy; kiedy czło-
wiek staje się jednym ze światem, wtedy staje się viśva – wszystkim. Aitareja ujmuje 
to metaforycznie w taki sposób, że tylko człowiek może pomieścić w sobie wszystkie 
światy. Taka interpretacja pozwala też wytłumaczyć, dlaczego proces kosmogenezy, 
który jest korelatem procesu samorealizacji, gdy zaczyna się rozwijać, nie zatrzymuje 
się na wcześniejszych, ostatecznie głębszych stanach świadomości. Proces ten, już raz 
zainicjowany, przebiega aż do „skonstruowania”, wyłonienia się świata, aż do poziomu 
świata określanego jako materialny. Wynika z tego, iż pełny proces samopoznania, aby 
mógł być ostatecznie przekroczony, czyli zrealizowany, musi dotyczyć wszystkich 
(viśva) postaci rzeczywistości. A kiedy wszystko staje się jedną masą świadomości, nie 
ma „przed”, nie ma „po”, jest tylko „teraz” – to jest trzeci stan. Kiedy umysł jest skon-
centrowany jedynie na oddechu, wtedy staje się czystym świadkiem, wszystkie myśli 
wlewają się w umysł, wszystkie zmysły w nim toną. Tym, czym jest oddech dla ciele-
snego ja, tym jest awjakta dla jogina.  

viþvo his sth¨labhuÕ nityaÕ taijasa× pravivikta-bhuk12 
˜nandabhuk tath˜ pr˜jñas tridh˜ bhogaÕ nibodhata. 

Wiśwa zawsze doznaje tego, co grube, Taidźasa doznaje subtelnego, 
Zaś Pradźnia doznaje tego, co błogie, 
Poznaj te trzy rodzaje doznawania (GK 3). 

sth¨laÕ tarpayate13 viśvaÕ praviviktaÕ tu taijasam, 
˜nandaþ ca tath˜ pr˜jñaÕ tridh˜ t®ptiÕ nibodhata. 

To, co grube, cieszy Witwę, subtelne zadowala Taidźasę, 
Zaś to, co błogie – Pradźnię. 
Poznaj trzy rodzaje przyjemności (GK 4). 

                                                        
12 Pravi-vic – badać, oddzielać; pravivikta – oddzielny, subtelny.  
13 T®p, causativum: tarpayati – być zadowolonym, usatysfakcjonowanym, cieszyć się z czegoś, dozna-

wać czegoś.  
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triÿu dh˜masu yad bhojyaÕ bhokt˜ yaþ ca prakŸrtita×14, 
vedaitad ubhayaÕ yas tu sa bhuñj˜no na lipyate. 

Ten, kto zna te oba: przedmiot doznawania w trzech stanach, 
jak i tego, który jest nazywany doznającym, 
nawet kiedy doznaje, nie jest niczym dotknięty (GK 5)15. 

Jest tylko jeden przedmiot doznania, który przybiera potrójną formę: 1) grubomate-
rialną, 2) nierelacyjnej świadomości i 3) błogości, wraz z odpowiadającymi im stana-
mi: jawy, śnienia i snu głębokiego. I jest także jeden poznający, przybierający formę: 
viśva, taijasa i pr˜jña. Uświadomienie sobie tego, że to ja śpię, ja śnię, oraz tego, iż 
świadek w jednym stanie nie może być odróżniony od świadka w innym stanie, pozwa-
la dostrzec identyczność owych trzech doznających. Na to została zwrócona uwaga już 
w pierwszej karice. Ten, kto wie, iż doznający i przedmiot doznawania może przybie-
rać różne formy w trzech stanach, nie będzie splamiony nawet wówczas, gdy będzie 
odczuwał przyjemności trzech stanów. Rozpoznanie tego, że wszelkie doznania są 
doznaniami jednego doznającego, uwalnia od splamień. Przedmiot nie oddziałuje na 
podmiot w żaden sposób ani go nie zmniejsza, ani go nie zwiększa. Kiedy ogień spali 
całe paliwo, powraca do swojej pierwotnej formy. Wielkość wypalonego paliwa ani nie 
zwiększa, ani nie zmniejsza płomienia16.  

W wyrażeniu: Etad ubhayam – te dwa – zostaje rozróżniony doznający od tego, co 
jest doznawane. Zarówno tekst Gaudapady, jak i komentarz Śankary wyraźnie mówi, 
iż wszystkie procesy przynależą do indywidualnie doświadczanego podmiotu doznają-
cego, dlatego ˜tman, pojmowany jako sama zasada podmiotowości, ostatecznie nie jest 
niczym związany. A ciągłość podmiotu empirycznego, określanego jako jeden dozna-
jący – bhoktar – jest podtrzymywana poprzez rozpoznanie na podstawie pamięci obec-
nej we wszystkich trzech czasach doświadczeń typu: ja doznaję przyjemności, ja dzia-
łam, ja pamiętam, ja cierpiałam. Wszystkie te doświadczenia opierają się na formule: 
aham asmi – „Ja jestem”. Na podstawie Brihadaranjaki 1.4.1 wiemy, iż aham prowadzi 
do ujednostkowienia, asmi zaś to sat – samo istnienie, to dziedzina atmana. A kiedy 
zanika aham, prowadzące do wszelkich przedstawień, zanika przedmiot lgnięcia i nie 
ma już podstawy do żadnego przywiązania. 

Śankara przywołuje w komentarzu klasyczną metaforę ognia i paliwa. Kiedy ogień 
skonsumuje paliwo, zanika, ale nie znika zupełnie, tylko pozostaje w swojej nieprze-
jawionej (avyakta) postaci. Tak samo zanika świadek, gdy nie ma już czego doznawać. 
Ogień, pożerając paliwo, ostatecznie pożera samego siebie; to paliwo dostarcza mu 
możności przejawiania się. Paliwo to świat, ogień to świadek. Świat jest podstawą 
bytowania dla świadka; być może w tym kontekście należy interpretować metaforę 
„zjadającego to, co jest do zjedzenia” z Brihadaranjaki 1.2.5. Wtedy bardziej zrozumia-
ła staje się „refleksja” przejawiającego się bytu, że nie powinien zjadać wszystkiego co 
tworzy, gdyż zabraknie mu w ten sposób pokarmu (paliwa).  

                                                        
14 Dh˜man – miejsce, stan, dziedzina; pra-kŸrt – oznajmiać, nazywać, ogłaszać.  
15 Wszystko, co na świecie się porusza, w Panu oby było zanurzone, 

Możesz używać, dlatego żeś się wyrzekł, 
Nie pożądaj niczyjego bogactwa (Iśa 2). 

16 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 194–195. 
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Z perspektywy powyższej analizy wydaje się, iż komentarz Gaudapady nie wnosi 
niczego nowego do treści, które już są zawarte w samej upaniszadzie; właściwie jedy-
nie powtarza te same treści. Ale to powtórzenie podkreśla, że relacje pomiędzy pozna-
jącym a poznawanym ściśle odpowiadają każdemu stanowi. Każdy wymiar rzeczywi-
stości rządzi się swoimi prawami. Doznający na poziomie viśva zawsze (nityam) 
doznaje przedmiotów grubomaterialnych – mah˜bh¨ta, a nie doznaje błogości – 
˜nanda, tak jak doznający w stanie pr˜jña nie doznaje przedmiotów ani grubych, ani 
subtelnych. Jest to zapowiedź bardzo precyzyjnego badania poszczególnych wymiarów 
rzeczywistości dokładnie według reguł, które ich dotyczą. Z jednej strony mamy od-
powiedniość relacji, ale z drugiej strony, z punktu widzenia czystego podmiotu, są one 
akcydentalne, zmienne, a to – zgodnie z definicją sat ze śruti – świadczy o tym, iż nie 
są rzeczywiste. I dlatego ten, kto to wie, nie jest w sensie absolutnym nimi związany.  

prabhava× sarvabh˜v˜n˜Õ sat˜m iti viniþcaya× 
sarvam janayati pr˜õaþ ceto`Õþ¨n puruÿa× p®thak. 
Tu nie ma żadnych wątpliwości, 
Powstawanie przynależy wszystkim istniejącym bytom. 
Oddech rodzi wszystko. 
Purusza rodzi poszczególne promienie świadomości (GK 6). 

Cetas to blask, świadomość, a aÕþu – włókno, nić, promień. W starszych tekstach 
zwrot ceto`mśu był związany z bóstwem lunarnym, Somą. Używając takiej terminolo-
gii, Gaudapada odwołuje się do metafor, bardzo często występujących w śruti, gdzie 
wyłanianie się świata przedstawionego porównywano do słonecznych promieni albo do 
iskier wytryskujących z ognia. W tej karice wyłanianie czy tworzenie się światów zo-
stało objaśnione jako odnoszące się zarówno do poziomu indywidualnego, jak i uni-
wersalnego. W wymiarze mikrokosmosu to oddech – pr˜õa – jest tym czynnikiem, 
który odpowiada za inicjację, a także podtrzymywanie procesów życiowych; oddech 
jest tą siłą witalną, która na poziomie przedstawień warunkuje wszystko. W wymiarze 
makrokosmosu rola stwórcy przypisywana jest Puruszy i to on staje się zarządcą 
wszelkich świadomościowych (cetas) bytów. Promienie świadomości wyłaniają się 
z Puruszy, tak jak promienie ze słońca, one są modi poznania Puruszy, którego naturą 
jest świadomość. Można tu również przywołać obraz odbijania się słońca na wodzie, te 
jego odbicia są interpretowane jako przybierające postaci Wiśwy, Taidźasy i Pradźni 
w poszczególnych ciałach bóstw, zwierząt i innych bytów. Bardzo podobny obraz 
pojawia się choćby w Brihadaranjace 2.1.20: 

Tak jak pająk wysnuwa się po swej pajęczynie, 
Jak z ognia drobne iskry tryskają, 
Tak z tego właśnie atmana wszystkie oddechy, 
Wszystkie światy, wszyscy bogowie i wszelkie stworzenia wychodzą, 
To jest upaniszada, tajemna nauka, rzeczywistość rzeczywistości, 
Oddech to zaprawdę rzeczywistość, on jest ich rzeczywistością17. 

                                                        
17 sa yathorõan˜bhistantunoccaret, yath˜gne× kÿudr˜ visphuliðg˜ vyuccaranti, evamev˜sm˜d˜tmana× 

sarve pr˜õ˜× sarve lok˜× sarve dev˜×, sarv˜õi bh¨t˜ni vyuccaranti, tasyopaniÿat. Satyasya satyamiti, 
pr˜õ˜ vai satyam, teÿ˜meÿa satyam. 
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Prabhava to powstawanie, rodzenie się w odpowiednich postaciach złożonych 
z imienia i formy stworzonych przez niewiedzę; to wyłanianie się konkretnych feno-
menów. Tak rozumiane powstawanie dotyczy wszystkich bytów funkcjonujących we 
wszystkich trzech stanach, obejmuje zatem sobą wszelakie modi Wiśwy, Taidźasy 
i Pradźni. Gaudapada przez nazwanie tych bytów sat wskazuje na ich istotnościowy 
charakter, z tym że nie jest to istnienie absolutne, lecz istnienie na tej podstawie, na 
tym substracie, na którą są nałożone. W szóstej strofie Mandukji czytamy, że to Pradź-
nia jest źródłem świata zjawisk i w tym sensie stwarza dane byty, będące rodzajem 
odbicia rzeczywistości, które są tak długo prawdziwe, jak długo jest podtrzymywany 
pogląd na istnienie danego substratu.  

Śankara objaśnia ten mechanizm, odwołując się do klasycznego porównania świata 
do wyobrażenia węża w sznurze. Błąkając się w ciemnym lesie, zauważamy, iż coś 
długiego się porusza. Nasze pierwsze skojarzenie łączy się z wężem. Możemy na tę 
sytuację zareagować w różny sposób. Zazwyczaj uciekamy. Gdy po pewnym czasie 
znajdujemy się w tym samym miejscu, ale na przykład w jasny poranek, zauważamy, 
iż to, czego się przestraszyliśmy, nie było wężem, lecz sznurem. Gdzie się podział 
wąż? Nie można powiedzieć, że zniknął, gdyż nigdy w sposób realny go tam nie było. 
Ale wszystko, co zrobiliśmy w nocy, błąkając się po lesie i uciekając przed „sznuro- 
-wężem”, było realne. Jeżeli uciekając, kogoś skrzywdziliśmy, musimy ponieść tego 
realne konsekwencje. Choć z perspektywy sytuacji, kiedy wiemy, że to sznur, a nie 
wąż, i przyczynę naszego zachowania oceniamy jako nierzeczywistą, to skutki działa-
nia pod jej wpływem będą jak najbardziej rzeczywiste. Według tej metafory, sznur to 
brahman, a wąż to świat doświadczalny. Gdy rozpoznajemy naturę brahmana, świat 
wcześniej uznany za realny już nie wywołuje u nas rzeczywistych skutków. Ale też nie 
możemy powiedzieć, iż wszystko, co się stało pod wpływem błędnego rozpoznania, 
pod wpływem mylnego wzięcia sznura za węża, było nierealne. Przedmiot się nie 
zmienił, w odpowiednich warunkach został rozpoznany prawdziwie. Tak samo rze-
czywistość brahmana zostaje poznana gdy pojawiają się odpowiednie warunki; to uwa-
runkowania się zmieniają, a nie sama rzeczywistość.  

Nie można powiedzieć, że świat jest absolutnie nieistniejący, ponieważ brahman, 
który jest ponad, który przekracza wszelkie doświadczalne relacje, jest ujmowany 
wskutek rzeczywistego aktu poznawczego, zainicjowanego w wymiarze rzeczywistości 
przedstawionej. Jeżeli skutek ma być prawdziwy, to prawdziwa musi być również 
przyczyna18. Ten świat wynika z sat w ten sposób, jak wąż tkwi w linie. Widzi się 
węża i tego typu rzeczy, które są stworzone przez niewiedzę, wyrastające z nasienia 
mai, przejawiające się jako sznur, istniejących jako sznur, który jest podstawą. Nikt nie 
mógłby postrzec „sznuro-węża”, jeżeli nie byłoby substratu, podstawy, na której może 
zachodzić błędne nałożenie. I właśnie w wyniku introspekcji to oddech życiowy – 
pr˜õa – jest doświadczany jako podstawa, jako substrat wszystkich bytów, jako ciało 
przyczynowe. 

 
 

                                                        
18 S. Gambhirananda, Eight Upaniÿads with the Commentary of Śankaracarya, Advaita Ashrama, Delhi 

1977, t. 2, s. 199. 
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Czym jest ciało przyczynowe – k˜raõaþarŸra? 
Tym, czego nie można wypowiedzieć – anirv˜cy˜na, co jest bez początku, 
Tym, czego formą jest niewiedza – avidy˜, 
Choć samo jest przyczyną dwóch ciał, jest nieświadome sobie właściwej natury, 
To, czego poznanie jest niezależne od zmysłów, tym jest ciało przyczynowe (Tattwa-

bodha)19.  

Próba odpowiedzi na to, jaka jest natura świata, wiąże się z poszukiwaniem jego 
przyczyny. Natykamy się na łańcuch przyczynowo-skutkowy, którego nie potrafimy 
w pełni ogarnąć. A gdy ostatecznie odkrywamy pierwszą przyczynę, to uświadamiamy 
sobie, iż nie jest ona w pełni rzeczywista, że to tylko mylne nałożenie się na danym 
substracie. I kiedy przywołamy porównanie sznur – wąż, to widzimy, że błędne pozna-
nie pojawia się wskutek uruchomienia emocji, w konkretnym wypadku strachu, lęku. 
To emocje zaślepiają umysł – kiedy odrzuci się emocje, można badany przedmiot pod-
dać analizie.  

Awidja obejmuje formy myśli, maja obejmuje zawartość myśli. Maja jest równo-
ważna namarupie ustanowionej przez awidję20. Awidja odpowiada za mechanizm na-
łożenia tego, co nierzeczywiste, na to, co rzeczywiste, i odwrotnie. To, co nierzeczywi-
ste, obejmuje nazwy i formy, a rzeczywiste to podstawa, na którą są nakładane. 
Dlatego maja i awidja są nieodłączne. Nazwy i formy są nakładane na podstawę, która 
z kolei jest z nimi mylona. Awidja może być uważana za kreatora mai, ponieważ 
wszystkie interpretowane zjawiska, wszystkie nazwy i formy przybierają ramy, przy-
bierają strukturę w stosunku do tego, do czego zachodzi interpretacja. I to awidja jest 
przyczyną funkcjonowania dusz indywidualnych – dźiwa, czyli indywidualnych pod-
miotów poznawczych, które opisują, interpretują i poznają świat. Struktura świata, 
który wyraża mój sposób patrzenia na rzeczy, to avidy˜, a wszystkie zjawiska objawio-
ne w tej strukturze, cały światowy kontekst, mają naturę mai. 

W stanie awjakty rozróżnienie na strukturę i zawartość zanika. To, co pozostaje, 
jest nagim istnieniem, części są jednym z całością. Nie ma rozróżnienia, nie ma świa-
domości różnicy, co może się wydawać brakiem świadomości. Lecz jogin po wyjściu 
z takiego stanu ma pamięć, ma świadomość, że wszystko było czystym sat, czystym 
istnieniem. To jednak nie jest jeszcze czysty brahman, to, jest awjakta, to co nieprze-
jawione, ale wciąż uprzedmiotowione.  

vibh¨tiÕ prasavaÕ tvanye manyate s®ÿ÷icintak˜× 
svapna-m˜y˜-sar¨peti s®ÿ÷ir anyair vikalpit˜. 
Ci, którzy rozmyślają o stworzeniu, uważają, iż narodziny są wynikiem nadmiaru, 
Inni zaś wyobrażają sobie narodziny jako takiej samej natury co sen czy maja (GK 7). 

Termin vibh¨ti oznacza wylanie się, przepełnienie, nadmiar, który wynika z mocy, 
potęgi jakiegoś Stwórcy. Gaudapada przywołuje w tej karice różne funkcjonujące kon-
cepcje na temat stworzenia. Pierwsza koncepcja odnosi się do rzeczywistej przemiany 
Iśwary w świat – pariõ˜ma. Druga to odwołanie się do modelu vivarta, objaśniającego 
status świata przedstawionego jako wynik błędnego nałożenia się fenomenów na rze-

                                                        
19 Tattwa bodha – poznanie istoty rzeczy, tekst przypisywany Śankarze, tłum. własne.  
20 Som Raj Gupta, dz. cyt., t. 2, s. 200. 
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czywistość – tu można wyróżniać dwa ontologiczne wymiary. W komentarzu Śankary 
pojawia się odwołanie do Brihadaranjaka 2.5.1921, w której Indra poprzez swoją moc 
(m˜y˜) to, co proste, przejawia jako różnorodne. Maja w tej karice może być interpre-
towana na dwa sposoby. W pierwszej części kariki (dosłownie termin ten tu nie wystę-
puje, lecz pojawia się w przywołanej upaniszadzie) maja jest rzeczywistą siłą, mocą 
Iśwary (Indry) – jest to starsze rozumienie tego pojęcia. W drugiej linii maja jest po-
równywana do czegoś nierzeczywistego, do snu, do magii, do iluzji. Jeżeli zinterpretu-
jemy maję jako coś nierzeczywistego, to interesujące będzie jej zestawienie ze snem – 
svapna. W literaturze wedantyjskiej jednak poziom svapna jest wymiarem rzeczywi-
stym – choć jest to rzeczywistość empiryczna – a poziomy fantazji i iluzji nie są uzna-
wane za równie rzeczywiste.  

icch˜m˜traÕ prabho s®ÿ÷ir iti s®ÿ÷au viniþcit˜× 
k˜l˜t pras¨tiÕ bh¨t˜naÕ manyate k˜la-cintak˜×. 

Są tacy, którzy mają niezachwiane poglądy na temat stworzenia, 
Uważają oni, że stworzenie [wynika] tylko z woli Wszechprzenikającego. 
Ci zaś, którzy rozmyślają o czasie, 
Uważają powstawanie wszystkich stworzeń za zależne od czasu (GK 8). 

Gaudapada kontynuuje omawianie różnych koncepcji kosmologicznych. W tej kari-
ce jest przedstawiona inna koncepcja Stwórcy niż poprzednio. Tam była mowa raczej 
o samoistnym akcie stworzenia, tu pojawia się koncepcja woli, pragnienia – icch˜. We 
wcześniejszej koncepcji można było interpretować akt stworzenia jako akt konieczny, 
wynikający z natury bytu. Tu pojawia się idea woli, co można rozumieć, iż tekst przy-
wołuje również koncepcję „dobrowolnego” aktu stwórczego. Ciekawe w tym kontek-
ście jest użycie terminu „Prabhu” na określenie stworzyciela. Słowo prabhu oznacza 
„wszechprzenikający”; może to sugerować niewyczerpaność owej woli mocy. Można 
się wtedy zastanawiać, czy nie znaczy to, iż taki proces uważano wtedy nie za jednora-
zowy, ale za ciągły. Sam zatem impuls wolicjonalny należy interpretować jako od-
wieczny. Myślę, że wtedy tak rozumiana wola ukazuje swoje podobieństwo do mai, 
która jest odwieczna, ale nie wieczna, gdyż jej działanie ustaje z chwilą osiągnięcia 
wyzwolenia. „Rozmyślający o czasie (k˜la)” to odwołanie się do astrologów, wróżbi-
tów. Astrologia od najdawniejszych czasów była bardzo popularną i szanowaną gałęzią 
wiedzy. Bez odczytania odpowiednich znaków wróżebnych nie podejmowano żad-
nych, zwłaszcza tych najważniejszych, przedsięwzięć.  

bhog˜rthaÕ s®ÿ÷ir ity anye krŸý˜rtham iti c˜pare, 
devasyaiÿa svabh˜vo`yam ˜ptak˜masya k˜ sp®h˜? 

Według jednych stwarza się w celu doznawania, 
Według innych celem stwarzania jest gra. 
 

                                                        
21 On upodobnił się do każdego kształtu, tak by każdy kształt miał jego wygląd, 

Indra przy pomocy mai, swej magicznej mocy, różnorodny w formach wędruje, 
Ujarzmione są jego dziesiątki setek stad rumaków, on jest tym stadem rumaków, 
On dziesiątkami, tysiącami, wieloma i nieskończonymi, 
Brahman nie ma przyszłości ani przeszłości, nieskończony, ani nie jest wewnątrz, ani na zewnątrz, 
Ten oto atman to brahman, on przenika wszystko, i to jest nauka. 
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Zaś to własna natura wszechjaśniejącego bytu, 
Gdyż czego pragnąć może ten, którego wszelkie pragnienia są spełnione? (GK 9). 

W dalszym ciągu tekstu następuje przegląd kolejnych koncepcji. Zostaje tu przywo-
łana myśl, że jakiś Stwórca, w tradycji indyjskiej technicznie nazywany Iśwarą, stwa-
rza świat jako pole, przedmiot swoich doznań22. Niezbyt odległą od tego ideą jest 
przedstawienie procesu stworzenia jako zabawy – krŸý˜ czy igraszki, gry – lŸl˜. Są to 
koncepcje, w których zarówno cały stworzony świat, jak i człowiek są traktowani 
przedmiotowo, instrumentalnie przez Stworzyciela, co stoi w pewnej opozycji do an-
tropicznych w tonacji najstarszych Upaniszad. Ale można też te teorie interpretować 
w taki sposób, że Stwórca kieruje się chęcią doznawania lub zabawy, jest zatem pod-
dany pewnym impulsom. Według tradycji indyjskiej, poddawanie się jakimkolwiek 
pragnieniom, emocjom, uczuciom oznacza, iż jesteśmy pod ich panowaniem – dotyczy 
to nie tylko ludzi, ale także bogów. Wszystko to są więzy, które powodują stan zniewo-
lenia, a zatem tak scharakteryzowany Stwórca nie jest Stwórcą absolutnym, gdyż jeżeli 
działa pod wpływem jakichś impulsów, to jest przez nie ograniczony. Taki Stwórca nie 
może być nazwany po prostu sat – czystym istnieniem. Gaudapada nie przyjmuje tych 
idei, on je tylko przytacza, aby je zaraz odrzucić.  

Według wykładni najstarszych Upaniszad i Gaudapady, świat jest przedstawieniem 
absolutu na mocy jego własnej natury – svabh˜va. Jak wykażę w kolejnych rozdzia-
łach, to pierwotne przedstawienie jest wynikiem aktu samopoznawczego, a najpierwot-
niejszy przedmiot poznania przyjmuje formę niezróżnicowanego światła. Świetlista 
forma jawi się jako źródłowe zapośredniczenie poznania istoty absolutu. Na tę świetli-
stość wskazuje w swym tekście Gaudapada, gdy mówi o naturze wszechjaśniejącego – 
deva. Jeżeli zakłada się, iż istnienie świata przedstawionego jest warunkowane przez 
byt absolutny, to ów absolut nie może być niczym ograniczony, nie może mu niczego 
brakować, czyli nie może też niczego pragnąć, gdyż pragnie się rzeczy, których się nie 
posiada. Tak więc Gaudapada nie może przyjąć koncepcji stwarzania pod wpływem 
chęci doznawania czy zabawy. Dlatego zadaje pytanie: jak może czegokolwiek pra-
gnąć bóg, który z definicji jest wszystkim. Jak absolutny Stwórca może czegokolwiek 
pożądać? Pożądanie, żądza, pragnienie zostało tu oddane terminem sp®h˜. Słowo to ma 
bardziej negatywne konotacje niż k˜ma. Spriha to nie pragnienie miłości, to pożądanie 
wynikające nawet z zawiści czy zazdrości. Użycie słowa sp®ha, a nie k˜ma, może 
świadczyć, iż według wizji najstarszych Upaniszad, do których odwołuje się recepcja 
adwaity, traktuje się pragnienie stwarzania przez Iśwarę pejoratywnie, inaczej niż in-
terpretują to późniejsze wykładnie teistyczne.  

W tej karice pojawia się pewien problem interpretacyjny. Termin svabh˜va można 
odczytywać na dwa sposoby, obydwa poprawne gramatycznie. Według jednej wykład-
ni, możemy odczytać, iż „własna natura” odwołuje się do tego, że dążenie do dozna-
wania, czy gry przynależy do dewy. Druga wykładnia wskazuje, że z własnej natury 
dewy wynika, iż wszystkie jego pragnienia są spełnione. Tylko ta druga wykładnia jest 
zgodna z całą linią adwaity. Ale wtedy pytanie, jak bezpragnieniowy byt może czego-

                                                        
22 To na początku istniało jako atman, tylko jeden, 

On zapragnął: Obym miał żonę, by móc mieć potomstwo, obym był bogaty, by móc składać ofiary! 
Tak wielkie jest pragnienie, żaden pragnący nie mógłby osiągnąć więcej (Brihadaranjaka 1.4.17). 
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kolwiek pragnąć (sformułowanie Maitri), wydaje się odrzuceniem wszystkich koncep-
cji kosmologicznych, które wymienia Gaudapada w karikach 7, 8, 9.  

n˜nta×-prajñaÕ na bahiÿprajñaÕ nobhayata× prajñaÕ na prajñ˜naghanaÕ na 
prajñaÕ n˜prajñam. ad®ÿ÷am avyavah˜ryam agr˜hyam alakÿaõam acintyam avyapa-
deþyam ek˜tamapratyayas˜raÕ prapañcopaþamaÕ þ˜ntaÕ þivam advaitam catur-
thaÕ manyate sa ˜tm˜ sa vijñeya×. 
Czwarty stan – Turija – ani za świadomość do wewnątrz, 
Ani za świadomość na zewnątrz nie jest uważany, 
Nie jest nimi dwiema ani sumą świadomości, 
Nie jest samą świadomością lub jej brakiem, 
Stan ten niedostrzegalny, niesprawdzalny, nieuchwytny, 
Bez własności, niedający się pomyśleć ani zdefiniować, 
Jest ugruntowaną wiarą w jedynego atmana, 
Jest zaprzestaniem stawania się, spokojem, pomyślnością, 
Nie ma w nim dwoistości, 
To jest właśnie atman, on winien być poznany (Mandukja 7). 

Do wcześniejszych tożsamości: atman = brahman = sarwam = Om dochodzi termin 
„ćaturtha” („turija”), który jest definiowany jako: am˜tra, avyavah˜rya, prapañca- 
-upaþama, þiva, advaita. Termin m˜tra – „miara” – to wyrażenie czegoś za pomocą 
jakichkolwiek środków, które zasadniczo odnoszą się do porządku, do podziału. Za-
przeczenie, czyli określenie am˜tra, wskazuje, iż mamy do czynienia z rzeczywistością 
prostą, niepodzielną, niezłożoną z żadnych części. Słowo m˜tra pochodzi od rdzenia 
m˜ – mierzyć, wymierzać; od tego samego rdzenia pochodzi jeden z podstawowych 
terminów adwaity – m˜y˜. Zatem rzeczywistość absolutna jest poza przedstawieniem, 
przejawem, ułudą – poza uporządkowaniem, które jest charakterystyczne dla sansary. 
We wcześniejszych strofach upaniszady występowała charakterystyka poszczególnych 
stanów świadomości – rzeczywistości. Dotyczyło to przejawów wynikających z nało-
żenia się błędnego uchwycenia rzeczywistości na prawdziwe; koncepcja ta – jak wie-
my – nosi nazwę vivarta. Tak więc Turija to absolutnie prosty stan, w którym nie wy-
odrębnia się żadnych przedstawień, który jest poza działaniem mechanizmu błędu 
poznawczego – m˜y˜, avidy˜. 

Termin vyavah˜rya wskazuje na działanie zgodne z powszechną praktyką, zwycza-
jem. Są to działania, które wypływają ze ściśle określonych zadań i reguł, a których 
powszechność jest ogólnie „rozpoznawalna”, „sprawdzalna”. Jest to termin, który de-
notuje empiryczny wymiar rzeczywistości. Zatem stan Turija, który jest tego zaprze-
czeniem, znajduje się poza potocznym poznaniem, poza powszechną wiedzą. Rozpo-
znanie tego stanu jest niemożliwe z perspektywy codziennego doświadczenia. 

Interesującym sformułowaniem jest prapañca-upaþama. Termin prapañca oznacza 
rozwój, manifestację, proces „dziania się” świata; wskazuje na naturę świata danego 
nam w doświadczeniu. Dla Gaudapady jest to synonim terminu dvaita – dualności, 
a więc wielości i różnorodności. Upaśama to uciszenie, wyciszenie, uspokojenie. Wte-
dy stan Turija należy rozumieć jako uspokojenie, jakby zaniknięcie świata przedsta-
wionego. Wyciszenie to zaprzestanie stawania się, czyli wyłaniania się kolejnych świa-
tów przedstawionych. Mechanizm powstawania i zanikania światów to wymiar 
Pradźni, Turija zaś ten wymiar przekracza. Poziom prapańća to porządek, którego za-
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rządcą jest Iśwara. Zaprzestanie stawania się czyni rolę Iśwary zbędną. Tak więc rów-
nież Iśwara, podobnie jak wszystkie inne zjawiska, w stanie Turija zanika.  

Chociaż według upaniszady i komentarza Gaudapady atman w stanie Turija nie jest 
możliwy do opisania przy użyciu żadnych pozytywnych kategorii, to nie jest on jednak 
absolutną nicością. Poprzednie trzy stany muszą mieć jakiś substrat, aby się przejawić, 
tak jak iluzja węża nie powstaje w nicości, ale na substracie liny. I w tym też kontekście 
pojawia się tu termin śiva, który należy tłumaczyć zgodnie z etymologią jako: łagodny, 
sprzyjający, pomyślny. To tak wyraźnie pozytywne określenie wskazuje, iż Turiji nie 
należy rozumieć negatywnie, choć wszystkie wcześniejsze określenia należą do nurtu 
metafizyki apofatycznej. Choć więc ta rzeczywistość jest nirguniczna, nie oznacza to jej 
„pustości”. Termin śiva ma wskazywać na to, iż w czwartym stanie nie ma cierpienia, 
gdyż, jak mówi choćby Ćhandogja 7.1.8, „znawca atmana przekracza smutek”.  

Śankara w swoim komentarzu analizuje terminy, które wskazują, iż Turija nie jest 
stanem świadomości czegoś23. Na anta×-prajña – nie świadomość do wewnątrz – jest tu 
odrzucony, zanegowany poziom Taidźasy, stan analogiczny do marzeń sennych. Poprzez 
sformułowanie: na bahiÿprajña – nie świadomość na zewnątrz – jest tu zanegowany 
poziom Wiśwy, stan analogiczny do jawy, do empirycznej, najbardziej powszechnej 
rzeczywistości przedmiotowej. Zaś poprzez wyrażenie: na ubhayata×-prajña – nie jest 
nimi dwiema, zostaje tu zanegowana nie tylko suma tych dwóch stanów, ale także stan 
przejścia pomiędzy marzeniem a jawą. Na prajñ˜naghana – nie suma świadomości; 
suma jest tu rozumiana jako zbiornik, jako niezróżnicowana masa. Zostaje tu zanegowa-
ny sen głęboki – suÿupti, stan latentnej świadomości, w której wszystko staje się nieroz-
różnialne. Na prajña – nie prosta świadomość – jest tu interpretowane jako zanegowanie 
stanu uświadomienia sobie wszystkiego równocześnie. Na aprajña – brak świadomości – 
jest tu zanegowany stan braku poznania. Jak widzimy, została tu dokonana bardzo sub-
telna analiza wszelkich możliwych określeń świadomości czegoś, czyli świadomości 
uprzedmiotowionej. Turija zaś jest czystą zasadą podmiotowości, która nigdy nie może 
się stać przedmiotem, nie może zatem zostać określona żadnymi kategoriami przedmio-
towymi. Przywołajmy w tym miejscu słynny fragment z Brihadaranjaki (4.3.30–32), 
zasadniczy dla kształtowania się systemu adwaity: 

Zaprawdę, chociaż nie poznaje, jest poznającym, 
Niezniszczalne jest poznanie poznającego, 
Tam nie ma nikogo innego, 
Nic odrębnego, co mógłby poznać. 

Zaprawdę, gdyby tam był ktoś inny, 
To on mógłby widzieć innego, 
To on mógłby wąchać innego, 
To on mógłby smakować innego, 
To on mógłby mówić do innego, 
To on mógłby słuchać innego, 
To on mógłby myśleć o innym, 
To on mógłby dotykać innego, 
To on mógłby poznawać innego. 

                                                        
23 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 210–213. 
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On staje się na podobieństwo oceanu, 
Jest widzem, jest jeden, bez drugiego (advaita), 
Jego światem jest brahman, o Wasza Wysokość!24 

Dlatego jako ostatnie określenie Turiji, będące jakby podsumowaniem wszystkich, 
pojawia się termin: advaita – niedwójnia. Termin advaita, jak wiadomo, wyraża pod-
stawową tezę tego systemu, zakładającą, iż istnieje tylko rzeczywistość atmana- 
-brahmana i że tylko brahman jest sat. Jest to – jak widać bardzo wyraźnie na podsta-
wie tej upaniszady – o wiele mocniejsze sformułowanie niż założenie klasycznego 
monizmu, gdyż monizm może zakładać istnienie jednej substancji, jednego tworzywa 
czy pierwiastka, który wszak może ulegać pewnym przeobrażeniom. Brahman-atman 
w systemie adwaity jest rzeczywistością prostą, w stanie absolutnym pozostaje on nie-
zmienny w swojej dziedzinie. Tak też należy rozumieć termin „turija” – jako różny od 
trzech pozostałych stanów rzeczywistości. 

Zarzut, który został w tym miejscu przedstawiony przez oponenta szkoły adwaity, 
dotyczy natury aktu poznawczego. Zasadniczo spór dotyczył tego, czy akt poznawczy 
jest oświetlany przez jakieś narzędzia zewnętrzne, czy nie. Dyskutowano na temat 
natury świadomości, czy jest ona samoświetlista i sama rozjaśnia to, co jest przez nią 
poznawane, czy wymaga jakiegoś zewnętrznego czynnika. Przyjęcie zewnętrznego 
czynnika świadczyłoby o tym, iż istnieje jakiś inny wymiar rzeczywistości obok tego, 
w którym dokonywane są działania. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia przez ad-
waitę, gdyż przeczyłoby ono temu, że cała rzeczywistość wyczerpuje się w stanie Turi-
ja. Dlatego odparcie tego zarzutu odwołuje się do przekonania, iż atman w stanie Turi-
ja jest samoświetlisty – pr˜k˜þa – i nie wymaga oświetlenia przez żadne zewnętrzne 
narzędzia poznania.  

Na podstawie tego tekstu można zrekonstruować, tak typową dla adwaity, metodę 
negacji – b˜dha – jako metodę dowodzenia. Nasze doświadczenie marzeń sennych jest 
prawdziwe dopóty, dopóki nie zostanie zanegowane po przebudzeniu przez stan jawy. 
Podobnie zarówno rzeczywistość empiryczna, jak i wszystkie wymiary rzeczywistości 
– świadomości są prawdziwe dopóty, dopóki nie pojawi się blask poznania wyzwalają-
cego i nie doświadczy się absolutnej rzeczywistości. Tylko absolutna rzeczywistość 
jest abadhita, czyli taka, jaką nie może zostać przez nic zanegowana, gdyż – jak podają 
teksty śruti – to ona jest warunkiem wszystkiego.  

niv®tte× sarvadu×kh˜n˜m Ÿþ˜na× prabhur avyaya× 
advaita× sarvabh˜v˜n˜Õ devas turyo vibhu× sm®ta×. 

Zarządca zaniknięcia wszystkich cierpień, potężny, niezmienny, 
Niedwoisty byt wszystkich bytów, jaśniejący, Turija, uważany za wszechprzenikający 

(GK 10). 

Niv®tti to rozwój, spełnienie, dopełnienie, skończenie. Rdzeń v®t oznacza obracać 
się, kręcić, poruszać. Denotuje w ten sposób wymiar rzeczywistości przedstawionej, 

                                                        
24 yadvai tanna vij˜n˜ti vij˜nanvai tanna vij˜n˜ti, na hi vijñ˜turvijñ˜torviparilo vidyate`vin˜þitv˜t, na tu 

taddvitŸyamasti tato`nyadvibhikta yadvij˜nŸy˜t. yatra v˜nyadiva sy˜t, tatr˜nyo`nyatpaþyet, anyo`nyajjighret, 
anyo`nyadrasayet, anyo`nyadvadet, anyo`nyacch®õuy˜t, anyo`nyanmanvŸta anyo`nyadvij˜nŸy˜t. salilam eko 
draÿ÷˜dvaito bhavati, eÿa brahmaloka× samr˜ýiti. 
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wskazuje przede wszystkim na jej dynamiczny charakter. Ta nieustanna dynamika 
zakrywa naturę rzeczywistości, co skutkuje wikłaniem się w sansarę, doświadczaniem 
cierpienia i bolesności – du×kha. Zaprzestanie tych wszystkich procesów skutkuje 
również niedoświadczaniem duhkhy. W ten właśnie sposób karika komentuje słowo 
þ˜nta z upaniszady jako wyciszenie wszystkich smutków.  

Choć stan Turija jest advaita, czyli ponad wszelkimi kategoriami, czyli możliwy do 
osiągnięcia w wyniku niezapośredniczonego doświadczenia. A gdy to doświadczenie 
jest opisywane, to używane są słowa, które mają wskazać na jego potęgę, źródłowość, 
wspaniałość. I w tym kontekście pojawia się postać Zarządcy – Iśana. On jest określa-
ny tak jak Bóg systemów teistycznych, jako Potężny – prabhu, wszechprzenikający – 
vibhu, jaśniejący, świetlisty – deva; to on powoduje koniec cierpień. Iśana jest również 
określany jako advaita i turya, czyli jako różny od trzech pozostałych stanów. Wtedy 
du×kha wykazuje swój podstawowy charakter, jest niczym innym jak lgnięciem do 
pozostałych trzech stanów. Słowo sm®ta powszechnie jest tłumaczone jako „uważany 
za”. Ale jeżeli odczytamy go zgodnie z etymologią jako: „zapamiętany”, „przypo-
mniany”, to tekst kariki możemy interpretować jako relację ze stanu wizji mistycznej. 
Niczym nie zapośredniczone doświadczenie rzeczywistości absolutnej jest opisywane 
jako doświadczenie wszechpotężnych, wszystko przenikających, świetlistych zjawisk 
świadomości. 

Turija to substrat wszystkich zjawisk świadomości, wszelkich aktów poznawczych, 
zarówno prawdziwych, jak i błędnych. Wszystkie procesy zaprzeczające – b˜dha – 
negujące rzeczywistość uwarunkowanych wymiarów świadomości muszą zanegować 
podstawowy akt, że to ja (aham) poznaję, czyli muszę zanegować empiryczny podmiot 
poznania. Na końcu pozostaje czysta, nieuwarunkowana rzeczywistość, która już nie 
podlega żadnym procesom ani zanegowania, ani potwierdzania. 

k˜ryak˜raõabaddhau t˜viÿyete viþvataijasau 
pr˜jña× k˜raõabaddhas tu dvau tau turye na sidhyata×. 
One dwa: Wiśwa i Taidźasa, uważane są za związane poprzez skutek i przyczynę, 
Pradźnia zaś jest związana przyczyną, 
One oba zaś (skutek i przyczyna) nie są obecne w stanie Turija (GK 11).  

Ta karika objaśnia, jaka jest relacja przyczynowo-skutkowa pomiędzy poszczegól-
nymi stanami świadomości. Czy stan marzeń sennych jest warunkowany przez do-
świadczenia ze stanu jawy, czy odwrotnie. A może relacja jest zwrotna? A jeżeli jest 
zwrotna, to czy te stany warunkują się nawzajem, czy też stan śnienia i jawy są warun-
kowane przez jakąś inną przyczynę. K˜rya to skutek, k˜raõa – przyczyna. Obydwa 
terminy pochodzą od rdzenia k® – czynić. Opis związku przyczynowo-skutkowego, 
przy użyciu terminów pochodzących od tego samego rdzenia czasownikowego, wska-
zuje na homogeniczność tej relacji. W szkole adwaity jest to interpretowane w taki 
sposób, iż nie ma ostatecznie ontologicznej różnicy pomiędzy skutkiem a przyczyną. 
Ale jest to konstatacja z poziomu rzeczywistości absolutnej, prawdy absolutnej. Z po-
ziomu prawdy względnej odróżniamy stan jawy od stanu śnienia i snu głębokiego. 
Karika objaśnia naturę tych stanów właśnie z poziomu świata empirycznego. Dwa 
pierwsze stany, to stany wzajemnych relacji pomiędzy przyczyną a skutkiem. Stan 
przyczynowy to stan nieuchwytywania rzeczywistości, stan skutku zaś to stan błędnego 
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uchwycenia rzeczywistości. Pradźnia to sam poznający. I to jest stan nierozpoznania, 
braku poznania rzeczywistości, dlatego też musi zostać zanegowany. Śniący podmiot 
to Pradźnia. 

n˜tm˜naÕ na par˜Õþ caiva na satyaÕ n˜pi c˜n®tam, 
pr˜jña× kiñcana saÕvetti turyaÕ tat sarvad®k sad˜. 
Pradźnia nie poznaje ani siebie, ani nic od tego różnego, 
Nie poznaje ani tego, co rzeczywiste, ani tego, co fałszywe, 
Nie poznaje niczego.  
Turija zaś jest wszechwidząca wszystko i zawsze (GK 12). 

Pradźnia to określenie na śniący – w stanie suszupti – podmiot. Na określenie aktu 
poznawczego użyty jest termin samvetti – „poznaje”, „ujmuje”. I w tym stanie nie 
ujmuje się ani siebie, atmana, ani niczego, co jest od tego różne; czyli nie poznaje się 
ani prawdy – satyam, odniesienie do rzeczywistości absolutnej, ani fałszu – an®tam, 
odniesienie do rzeczywistości przedstawionej. Brak jakiegokolwiek poznania oznacza 
również brak poznania wyzwalającego. Śankara objaśniając termin sarvad®k – 
wszechwidzący – cytuje Brihadaranjakę 4.3.23: 

Zaprawdę, chociaż nie patrzy, widzi, 
Niezniszczalne jest widzenie widzącego, 
Tam nie ma nikogo innego, 
Nic odrębnego, co mógłby zobaczyć25. 

Według Gaudapady, możemy mówić o aktach poznawczych w stanach Wiśwy 
i Taidźasy, gdyż ujmują one coś zewnętrznego od siebie, choć źródłem tych aktów 
poznawczych jest niewiedza. W Pradźni nie występują żadne akty poznawcze, dlatego 
się mówi, iż jest związana ciemnością – brakiem możliwości rozpoznania. Z analizy 
najstarszych Upaniszad wynika, że pierwsze zdanie aham asmi, które wypowiada 
przedstawiający się sobie samemu byt absolutny, to nie tyle pierwotny akt poznawczy, 
ile „wyłonienie” narzędzi umożliwiających wszelkie akty poznania i działania. Ale już 
same te narzędzia to kategorie, a kategorie to wszak ograniczenia, zaciemnienia. To 
wprowadzenie zapośredniczenia pomiędzy czystą zasadą podmiotowości a wglądem 
w istotę tej rzeczywistości. 

dvaitasy˜grahaõaÕ tulyam ubhayo× pr˜jñaturyayo× 
bŸjanidr˜yuta× pr˜jña× s˜ ca turye na vidyate. 

Nieuchwytywanie dualności jest wspólne dla tych dwóch, 
Dla stanu Pradźni i dla Turiji, 
Pradźnia to nasienie spowite snem. 
Tego nie można znaleźć w stanie Turija (GK 13). 

W poprzedniej karice mieliśmy przeciwstawienie Pradźni stanom Wiśwa i Taidźa-
sa. Dostrzegaliśmy wspólne cechy stanu jawy i śnienia w opozycji do stanu snu głębo-
kiego, w 13 karice zaś widzimy najpierw cechy wspólne Pradźni i Turiji. Lecz to, co 
można potraktować jako wspólne w opozycji wobec dwóch poprzednich stanów, nie 

                                                        
25 yadvai tanna paþyati paþyanvai tanna paþyati, na hi draÿ÷urd®ÿ÷erviparilopo vidyate`vin˜þitv˜t. na tu 

taddvitŸyamasti tao`nyadvibhaktaÕ yatpaþyet. 
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jest ze swej istoty tożsame. Tutaj najpierw wskazuje się na cechy wspólne (tulya) 
Pradźni i Turiji i ze względu na nie kontrastuje się powyższe stany z wymiarami jawy 
oraz marzeń sennych. To, co wspólne, jest nieuchwytywaniem dualnego charakteru 
rzeczywistości. Ów brak dualnego poznania jest istotnie różny. W Turiji jest to wła-
ściwy wgląd – anubhava, w Pradźni zaś brak właściwego poznania. Ten brak właści-
wego poznania, czyli nieuchwycenie rzeczywistości takiej, jaka jest, stanowi nasienie 
snu. A stan snu, jak wiadomo, jest dziedziną niewiedzy. W tym miejscu stan snu nale-
ży rozumieć jako obejmujący stany jawy, śnienia i snu głębokiego.  

Znów wydaje się, iż to Pradźnia jest potencjalnym aktem poznawczym, nie ma 
w niej nakierowania się na zewnętrzne przedmioty, jest ona zwrócona tylko na siebie 
samą. Dlatego może prowadzić zarówno do poznania prawdziwego, niczym nie zapo-
średniczonego – sat, jak i do poznania błędnego – dvaita. Stan wywołany wypowie-
dzeniem zdania: aham asmi, przybiera formę namarupy, co staje się nasieniem – bŸja – 
wszelkich dualności, które są równie nierzeczywiste jak sen – nidra. 

svapnanidr˜yut˜v ˜dyau pr˜jñas tv asvapnanidray˜ 
na nidr˜Õ naiva ca svapnaÕ turye paþyanti niþcit˜×. 
Dwa pierwsze stany są obleczone marzeniami sennymi i snem głębokim, 
Pradźnia zaś snem głębokim bez marzeń sennych.  
Ci, którzy nie mają żadnych wątpliwości, 
Nie postrzegają w Turiji ani snu głębokiego, ani marzeń sennych (GK 14). 

Svapna to stan snu z marzeniami; składają się na niego fałszywe wyobrażenia, czyli 
postrzeganie błędne, tak jak postrzeganie węża w sznurze. Nidr˜ to stan snu głębokie-
go, symbolizowanego przez ciemność, która denotuje brak postrzegania. Gaudapada 
powtarza te same idee, które występują już w upaniszadzie, ale używa innej terminolo-
gii. Zamiast k˜raõa – przyczyna – stosuje słowo nidr˜ – sen (głęboki), zamiast k˜rya – 
skutek – wykorzystuje słowo svapna – sen (z marzeniami).  

anyath˜ g®hõata× svapno nidr˜ tattvam aj˜nata× 
vipary˜se tayo× kÿŸõe turiyaÕ padam aþnute. 
Marzenie senne to ujmowanie (tego, co jest) w inny sposób, 
Sen głęboki to nierozpoznawanie rzeczywistości, 
Kiedy te dwa błędy zanikną, wtedy osiąga stan Turija (GK 15). 

Anyath˜ to fałszywe rozpoznanie tego, czego nie ma w tym miejscu, tak jak akt po-
znawania węża w sznurze. Ten rodzaj błędu poznawczego dotyczy zarówno jawy, jak 
i marzeń sennych. Svapna zatem denotuje tutaj zarówno wymiar Wiśwy, jak i Taidźa-
sy. Tattvam aj˜nata – „nierozpoznawanie prawdziwej rzeczywistości” – to stan świa-
domości, czy raczej rodzaj nieujmowania rzeczywistości, który występuje w trzech 
pierwszych stanach. Vipary˜sa odnosi się zarówno do błędnego poznania, jak i do 
braku właściwego poznania. 

Wszystkie te trzy akty, trzy mechanizmy: anyath˜, tattvam aj˜nata, vipary˜sa 
obarczone są błędem – avidy˜, który jednak przybiera różne formy. Rdzenna niewiedza 
jest związana z wymiarem nidr˜ i dlatego został on wcześniej dookreślony przez ter-
min bŸja – nasienie – żeby pokazać, iż sen głęboki to przyczyna – k˜raõa – wszelkich 
potencjalnych błędów poznawczych. A svapna jest nazywana skutkiem, gdyż błędne 
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postrzeganie wynika z braku rozpoznania rzeczywistości. Tak więc sen głęboki to 
przyczyna, a sen marzeń sennych – skutek. Te trzy różne stany to trzy różne stany 
umysłu, które ostatecznie osadzają się na Turiji. W stanie Wiśwa świadomość jest 
skierowana na zewnątrz, w Taidźasie do wewnątrz, w stanie Pradźni jest niezróżnico-
waną świadomością skierowaną na siebie, tak jak pokazuje to zwrot aham asmi. 
Wszystkie te trzy stany nazywane są baddha – związane, uwarunkowane, oraz yuta – 
okryte, osnute niewiedzą. 

Występujące w tej karice słowo aśnute – „osiąga” – należy interpretować tak jak 
w najstarszych Upaniszadach, czyli metaforycznie. Nie wskazuje się tu bowiem na 
osiągnięcie czegoś nowego, czego się nie posiadało, lecz raczej odzyskuje się stan 
Turiji. Przecież, jak wielokroć mówili wieszczowie i powtarzali za nimi myśliciele 
adwaity, nie można osiągnąć tego, czym się w swojej najgłębszej istocie jest.  

Kiedy porównamy kariki 11 oraz 14 i 15, otrzymamy następujący schemat26:  
 
k˜raõa = nidr˜ = tattvam aj˜nata× 
k˜rya = svapna = anyath˜ g®hnata×. 
 
Przyczyna jest łączona z wymiarem Pradźni – jest to sen głęboki symbolizowany 

przez ciemność. Moc niewiedzy – m˜y˜, avidy˜ – nie pełni funkcji projektującej feno-
meny rzeczywistości, działa tutaj tylko jej funkcja zakrywająca, dlatego w tym stanie 
nie ma rozpoznania rzeczywistości. Skutkiem tej niewiedzy jest pojawienie się różno-
rodnych mechanizmów błędów poznawczych, które ujmują fałszywie dane fenomeny. 
Mechanizmy te funkcjonują zarówno w stanie jawy, jak i w stanie snu z marzeniami. 
Między innymi na podstawie podobieństwa tych procesów Gaudapada upodabnia stan 
jawy do stanu snu. 

an˜dim˜yay˜ supto yad˜ jŸva× prabudhyate 
ajam anidram asvapnam advaitaÕ budhyate tad˜. 
Kiedy dźiwa śniąca za sprawą bezpoczątkowej mai przebudza się, 
Wtedy rozpoznaje to, co jest nienarodzone,  
To, co nie jest ani snem głębokim, ani śnieniem, 
To, co jest niedwoiste (GK 16). 

Termin jŸva denotuje duszę indywidualną; jest ona określona jako supta – śniąca – 
i wyróżniana zarówno w stanie Wiśwy, jak i Taidźasy. An˜dim˜y˜ – bezpoczątkowa 
maja – ma dwie funkcje: brak rozpoznania i błędne rozpoznanie. Jest ona odpowie-
dzialna za wyłanianie się wszelkich zjawisk, które wyrażane są poprzez zdania: jestem 
ojcem, jestem synem, to moje, jestem bogaty, odczuwam radość... W swym komenta-
rzu27 Śankara podkreśla w tym miejscu wielką rolę nauczyciela, który zarówno wska-
zując na błąd, jak i ukazując tożsamość atmana z dźiwą, poprzez wypowiedzenie tat-
tvamasi, doprowadza ucznia do uzyskania bezpośredniego wglądu. Nauczyciel 
pokazuje, czym jest czysty podmiot i że jest on różny od natury zarówno przyczyny, 

                                                        
26 Michael Comans, The Method of Early Advaita Ved˜nta, Motilal Banarsidass, Delhi 2000, s. 14–15.  
27 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 232–233. 
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jak i skutku. Ponieważ Turija jest anŸdra i asvapna, jest też wolna od doświadczania 
zarówno wszelkich zjawisk, jak i od ich błędnego ujmowania. 

Według Gaudapady, niewiedza zasłania prawdziwą naturę rzeczywistości i okrywa 
ją nierzeczywistymi zjawiskami, które sama projektuje. Zasłanianie jest pierwotniejsze 
niż projektowanie. Gaudapada zrównuje te dwa mechanizmy, Śankara zaś odróżnia 
formę awidji od mai. Dla niego, jak wiadomo, avidy˜ to nakładanie się nierzeczywiste-
go na rzeczywiste i odwrotnie, a m˜y˜ to imiona – n˜ma i formy – r¨pa. Awidja zatem 
to akty, maja zaś to zawartość tych aktów. Ale Gaudapada twierdzi, że one są nie-
odróżnialne w stanie snu głębokiego, dlatego w istocie je zrównuje.  

Gaudapada pierwszy raz na określenie Turiji używa terminu aja – nienarodzona. To 
określenie występuje w: Brihadaranjace 4.4.20, 4.4.22, 4.4.24–25, Mundace 2.12, Kau-
szitaki 1.2.18, 2.2.1, Bhagawadgicie 2.21, 4.6, 7.25, 10.3.  

Jako jedność należy go zobaczyć, 
Tego nie można dowieść, 
Stały, bez skazy, ponad przestworza, 
Nienarodzony jest atman, wielki i nieporuszony (Brihadaranjaka 4.4.20)28. 

W wyniku użycia określenia Turiji jako nienarodzonej – aja – pojawiają się kolejne 
problemy. Jeżeli Turija jest nienarodzona, niezmienna, to nie może przejść w stan 
bhava – stawania się, a zatem zmiany, śmierci i narodzin. Jeżeli Turija jest nienaro-
dzona, niepodlegająca żadnym zmianom, to w jaki sposób można mówić o powstawa-
niu świata? Jak coś może powstać z jednego, jeżeli to Jedno jest absolutnie niezmien-
ne? Zasadniczo odpowiedź Gaudapady jest taka, że tego nie można logicznie 
wytłumaczyć. Również upaniszada wskazuje, iż tego nie da się dowieść. Lecz brak 
logicznego wytłumaczenia nie oznacza zaprzeczenia empirycznego doświadczenia 
świata. Ten świat może być jednak akceptowany wyłącznie jako obecny w doświad-
czeniu, jako przedmiot, jako zjawisko. 

Na podstawie tego, jak Gaudapada wymienia różne koncepcje stworzenia i odrzuca 
je jako niemożliwe do logicznego uzasadnienia oraz uzgodnienia z tezami śruti, można 
przyjąć, iż główne wyzwanie wiąże się z interpretacją dwóch terminów upaniszado-
wych: advaita i prapañćopaśama. Kolejna karika próbuje to objaśnić. 

prapañco yadi vidyeta nivarteta na saÕþaya× 
m˜y˜m˜tram idaÕ dvaitaÕ param˜rthata×. 

Jeżeli świat istnieje, to musi też zanikać – tu nie ma wątpliwości. 
Dualność to tylko maja, 
Z poziomu prawdy absolutnej to adwaita (GK 17). 

Słowo vidyate pochodzi od rdzenia vid 29 i jest tłumaczone jako: „tam, gdzie jest”, 
„jeżeli istnieje”. Jeżeli ktoś twierdzi, że świat empiryczny istnieje realnie, to można 
odrzucić tę tezę przez wykazanie, że stan Turija jest ostatecznym zaprzeczeniem 
wszelkiej realności. W tym stanie mielibyśmy do czynienia z zanegowaniem rzeczywi-
stości. Ale Gaudapada nie mówi o dwóch prawdziwych wymiarach rzeczywistości, 

                                                        
28 ekadvaiv˜nudraÿ÷vyametadaprayaÕ dhruvam, viraja× para ˜k˜þ˜daja ˜tm˜ mah˜ndhruva×. 
29 Rdzeń vid występuje w kilku klasach i w zależności od tego ma różne znaczenia; powyższy czasow-

nik należy do trzeciej klasy.  
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lecz o rzeczywistości absolutnej – advaita – i odróżnia ją od rzeczywistości na nią 
nałożonej, porównywanej do ułudy. Świat istnieje tak, jak wrażenie węża w sznurze, 
ale to tylko wrażenie –w rzeczywistości wąż nie istnieje. Jeżeli prawdziwe jest zdanie 
ze śruti, iż istnienie przysługuje tylko stanowi Turija, to rzeczywistość określana jako 
„prapańća” musi przestać się przejawiać. I z poziomu prawdy absolutnej – par˜m˜rtha 
– stan bytowania nie istnieje. 

vikalpo vinivarteta kalpito yadi kenacit, 
upadeþ˜dayaÕ v˜do jñ˜te dvaitam na vidyate. 

Wyobrażenie przestanie się przejawiać, jeżeli zostało przez kogoś wyobrażone. 
Tego typu powiedzenie jest jedynie w celu objaśnienia, 
Kiedy pojawia się poznanie, nie ma już dwoistości (GK 18). 

Vikalpa to wyobrażenie, czyli z perspektywy ostatecznej, fałszywe poznanie. Zwrot 
ayam v˜da – „tego typu powiedzenie” – jest używany wówczas, kiedy wyróżnia się 
objaśniającego i tego, komu się daną rzecz objaśnia. Wskazuje się w ten sposób na 
metaforyczny charakter pierwszego zdania kariki.  

Gaudapada mówi, że to, co ma swój początek, musi mieć również swój koniec, a to 
znaczy, iż nie jest rzeczywiste. To samo dotyczy rzeczy wyobrażonych. Jeżeli coś jest 
postrzegane jako wyobrażenie, to w momencie rozpoznania, iż to tylko wyobrażenie, 
zanika, przestaje być rzeczywiste. W celu objaśnienia tego mechanizmu przywołuje się 
różne metafory. Lecz metafora nie opisuje precyzyjnie tego mechanizmu, wskazuje 
jedynie, w jaki sposób tę prawdę o nierzeczywistym statusie wyobrażeń można osobi-
ście doświadczyć. Słowo kenacit – „ktoś”, „ktokolwiek” – może się odnosić nie tylko 
do duszy indywidualnej – dźiwy – ale także do Iśwary. 

Prawdziwe poznanie przynależy tylko stanowi Turija, błędne poznanie zaś jest cha-
rakterystyczne dla wymiaru prapańća. To samo dotyczy języka. I tu pojawia się znów 
ten sam problem. Jak to, co nierzeczywiste, prowadzi do tego, co rzeczywiste? Adwa-
ita zazwyczaj posługuje się w tym celu metodą wątpienia, negacji i stopniowego od-
rzucania tego, co nie jest absolutną rzeczywistością. W tym miejscu Gaudapada przy-
wołuje kolejne strofy upaniszady Mandukja. Strofy te nie tylko objaśniają, jak 
poprzednie, kolejne stany świadomości, ale także wskazują na procedurę, w jaki spo-
sób zrealizować prawdę. Zwróćmy uwagę na podejście, w tym kontekście, do języka. 

so`yam ˜tm˜dhyakÿaram oðk˜ro`dhim˜tram;  
p˜d˜ m˜tr˜ m˜traþ ca p˜d˜ ak˜ra uk˜ro mak˜ra iti. 

Ten oto atman, wyrażony jako sylaba, jest główną sylabą Om, 
Wyrażany za pomocą liter, zawiera w sobie cztery części, 
A składają się na nią litery: A, U, M (Mandukja 8). 

W poprzedniej strofie kariki było powiedziane, iż słowo, powiedzenie, jest metaforą 
wskazującą i pomagającą rozpoznać w osobistym doświadczeniu prawdę. I to jest opis 
tej rzeczywistości przy użyciu podstawowych słów. Ale absolutna rzeczywistość, tak 
jak przekazuje to śruti, a co jeszcze mocniej podkreśla Gaudapada w swym komenta-
rzu, nie może się ograniczyć tylko do słów. 
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j˜garitasth˜no vaiþv˜naro`k˜ra× pratham˜ m˜tr˜pter 
˜dimattv˜d v˜pnoti ha vai sarv˜n k˜m˜n ˜dŸþ ca bhavati ya eva veda. 

Waiśwanara jest stanem czuwania, 
Przyporządkowana jest mu pierwsza litera: A, 
Z powodu przenikania wszystkich liter i bycia pierwszą, 
Ten, kto to pozna, osiąga wszystko, co pożądane, 
Staje się pierwszym (Mandukja 9). 

Przenikanie wszystkiego przez samogłoskę a nie jest tu metaforą. Sanskryt jest języ-
kiem półsylabicznym i każda zgłoska zawiera w sobie krótkie a. Zatem a przenika sobą 
cały alfabet. A jest identyfikowana z Waiśwanarą. Waiśwanara może być rozumiany jako 
pierwszy, gdyż z tego wymiaru rozpoczyna się cała procedura soteriologiczna.  

Jeżeli natomiast odwołamy się do ortodoksyjnego bramińskiego przekonania, zbudo-
wanego w Brahmanach, o światotwórczej mocy słowa, to dostrzeżemy, iż dźwięk a 
przenika cały świat. A jest też pierwszą literą alfabetu – od jej wypowiedzenia rozpoczy-
na się proces nazywania, a przez to przedstawiania się świata. A zdaje się tym pierwszym 
impulsem wyłaniania się dziedziny bytowania. Podobną rolę, w różnych obrazach, do 
których odwołuje się śruti, odgrywa pragnienie – k˜ma. Kama jest tam rozumiana jako 
podstawowy czynnik kosmogoniczny odpowiedzialny za przedstawianie się świata.  

Gambhirananda30 w swym komentarzu do komentarza Śankary objaśnia, iż atman 
w swym „grubym” („grubomaterialnym”) ciele indywidualnym jest identyczny z at-
manem w jego „grubym” ciele kosmicznym, nazywanym vaiśv˜nara lub vir˜j. Podob-
nie taijasa jest identyczna z hiraõyagarbha, a pr˜jña z avyakta. W rzeczywistości to 
jedno, a różnica leży jedynie w sferze przejawiania się.  

svapnasth˜nas taijasa uk˜ro dvitŸy˜ m˜trotkarÿ˜d ubhayatv˜d votkarÿati ha vai jñ˜na-
santatiÕ sam˜naþ ca bhavati n˜sy˜brahmavit kule bhavati ya eva veda. 

Taidźasa jest stanem marzeń sennych, 
Przyporządkowana jest mu litera: U, 
Z powodu jej wspaniałości i bycia pośrodku, 
Ten, kto to pozna, rozszerza swą wiedzę, 
Staje się zrównoważony wobec wszystkiego, 
W jego rodzie nie pocznie się nikt, kto nie jest znawcą brahmana (Mandukja 10). 

Podobnie jak Taidźasa przewyższa Wiśwę, tak samo u przewyższa a. I tak jak Ta-
idźasa jest sferą pomiędzy Wiśwą a Pradźnią, tak u leży między a i m w słowie aum. 
Jest to pozycja pośrodku, a zatem pozycja równowagi. 

suÿuptasth˜na× pr˜jño mak˜ras t®tŸy˜ m˜tr˜ miter apŸter v˜ minoti ha v˜ idaÕ sarvam 
apŸtiþ ca bhavati ya evaÕ veda. 

Pradźnia jest stanem snu głębokiego, 
Odpowiada mu trzecia litera: M, 
Z powodu jej wymierzalności i wchłaniania, 
Ten, kto to pozna, odmierza to wszystko, 
I w nim wszystko się rozpływa (Mandukja 11). 

                                                        
30 S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 220–221. 
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Wymierzanie, miara pochodzi od rdzenia m˜, tego samego, od którego pochodzi 
słowo m˜y˜. A maja, jak wiadomo, jest odpowiedzialna z jednej strony za odmierzanie, 
wymierzanie, strukturalizowanie świata, a z drugiej strony w niej, w sferze Pradźni, 
zanika projektowanie fenomenów. Ale interpretacja tej strofy jest czysto językowa 
i związana z praktyką medytacyjną. Kiedy w trakcie medytacji powtarza się mantrę 
aum, wcześniejsze dźwięki wnikają w m, zlewają się w m w jeden dźwięk. Jak pokazu-
ją późniejsze opisy tego typu procedur jogicznych, kuõýalinŸ osiąga punkt triku÷Ÿ, rejon 
powyżej szóstego ćakramu – ˜jñ˜cakra. Wchodzi się wtedy w stan niewypowiadania, 
braku słów, milczenia. Gaudapada będzie teraz interpretował trzy powyższe strofy 
upaniszady. 

viþvasy˜tvavivakÿ˜y˜m ˜dis˜m˜nyam utka÷am, 
m˜tr˜saÕpratipattau sy˜d ˜ptis˜m˜nyam eva ca.  
Kiedy tożsamość pomiędzy Wiśwą a sylabą a zostaje osiągnięta, 
To wystarczy chcieć o nich dwóch mówić poprzez termin tożsamość. 
Wtedy jest oczywiste podobieństwo pomiędzy byciem pierwszym 
A tym, co przenika wszystko (GK 19). 

W tej karice jest mowa zarówno o wizji, jak i wnioskowaniu. Słowo s˜m˜nya ozna-
cza identyczność, tożsamość. 

taijasasyotvavijñ˜na utkarÿo d®þyate sphu÷am, 
m˜tr˜saÕpratipattau sy˜d ubhayatvaÕ tath˜vidham. 
Kiedy Taidźasa jest rozpoznana jako u, jej wspaniałość staje się oczywista. 
Kiedy identyczność pomiędzy tymi dwoma jest osiągnięta, 
Równie oczywiste staje się bycie pośrodku (GK 20). 

W poprzedniej strofie była mowa o rozpoznaniu identyczności pomiędzy poziomem 
makrokosmosu a odpowiadającym mu dźwiękiem w medytacji. Było tam powiedziane, 
iż tę identyczność pragnie się ogłosić, oznajmić, a zatem wyrazić poprzez słowa. Ta-
idźasa dotyczy subtelniejszego stanu medytacyjnego, dlatego tu już nie ma wyrażania 
poprzez słowa, nie ma werbalizacji; to akt zobaczenia i rozpoznania. W Taidźasę wni-
ka Wiśwa, tak jak w o wnika a + u, dlatego też z tego punktu widzenia można o niej 
powiedzieć, iż jest pośrodku i podwójna. Tu już nie ma niedogodności związanych 
z doświadczeniem empirycznym, dlatego jest to stan egzaltacji, wspaniałości, ekstazy. 
To stan udgŸtha, kiedy człowiek i świat wnikają w n˜da, w święte słowo. 

mak˜rabh˜ve pr˜jñasya m˜nas˜m˜nyam utka÷am, 
m˜tr˜saÕpratipattau tu layas˜m˜nyam eva ca. 
Podobieństwo pomiędzy Pradźnią a literą m jest oczywiste w myśleniu o Pradźni jako o m. 
Identyczność pomiędzy tymi dwoma zostaje osiągnięta, 
Zarówno jeśli chodzi o wchłanianie, jak i zrównywanie (GK 21). 

triÿu dh˜masu yat tulyaÕ s˜m˜nyaÕ vetti niþcita×, 
sa p¨jya× sarvabh¨t˜n˜Õ vandyaþ caiva mah˜muni×. 
Ten, zaiste, jest wielkim mędrcem, 
Godnym szacunku i czczenia przez wszystkie istoty, 
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Który wie bez żadnych wątpliwości, 
Co jest wspólne w tych trzech stanach, a co jest podobne (GK 22). 

Podobieństwa pomiędzy poszczególnymi ćwiartkami (p˜da) atmana-brahmana 
a poszczególnymi dźwiękami bezdźwięcznego ostatecznie Om zostały opisane i obja-
śnione w poprzednich karikach. Tu dodatkowo wskazuje się na bardzo wyraźną parale-
lę przekształcania rzeczywistości podczas medytacji.  

ak˜ro nayate vivat uk˜raþ c˜pi taijasam, 
mak˜raþ ca puna× pr˜jñaÕ n˜m˜tre vidyate gati×. 

A prowadzi do Wiśwy, u zaś do Taidźasy, do Pradźni m wiedzie, 
Nieznana jest żadna droga do tego, co jest bez dźwięku, bez miary (GK 23). 

Wydaje się, iż dźwięk m, do którego – według tego tekstu – wnikają wszystkie inne, 
w porządku kosmologicznym jest pierwotną, zalążkową (bŸja) mantrą stanowiącą źró-
dło przejawiania się i bytowania świata doświadczalnego. Druga część kariki przed-
stawia bardzo istotną dla adwaity tezę. Trzy pierwsze stany mają zarówno swój począ-
tek, jak i koniec, w związku z tym możemy wyróżniać w nich pewne struktury 
i mechanizmy je opisujące i w danym wymiarze porządkujące. Dlatego też można 
wskazać na procedury, które prowadzą do przekształcania zjawisk funkcjonujących 
w obszarze danego, ograniczonego wymiaru. I w tym znaczeniu możemy na przykład 
mówić o jodze jako procedurze przekształcania świadomości, kiedy dokładnie się defi-
niuje, które działania dotyczą opanowania funkcji ciała grubego, które subtelnego, 
a które samego narządu wewnętrznego – citta. Zatem w tym tylko sensie można mówić 
o osiąganiu konkretnych celów przy użyciu odpowiednich środków. Stan Turija zaś 
jest niczym nie ograniczony, wszechprzenikający wszystko, nie ma początku, końca, 
a więc nie może ani zaistnieć, ani przestać istnieć, gdyż sam jest czystym istnieniem. 
I dlatego nie ma żadnej drogi, która do niego prowadzi. Jak bowiem można osiągnąć 
to, co zawsze istnieje? 

am˜traþ caturtho`vyavah˜rya× prapañcopaþama× þivo`dvaita evam oðk˜ra  
˜tmaiva saÕviþaty ˜tman˜tm˜naÕ ya evaÕ veda. 

Czwarty stan, który w sobie części nie zawiera, to Turija, 
To jest zaprawdę sylaba Om, 
Jest on niesprawdzalny, jest zaprzestaniem stawania się, 
To stan pomyślności, sam jeden, bez drugiego, 
To jest właśnie atman, 
Kto poznał atmana, wchodzi w atmana poprzez atmana (Mandukja 12). 

Ta strofa powtarza wiele sformułowań z siódmej strofy. Tu zachowane są głównie 
te sformułowania, które dotyczą opisu doświadczenia introspekcyjnego. Termin avy-
avah˜rya – „niesprawdzalny” – odnosi się do opisu ponad doświadczalnymi relacjami 
ujmowanymi w kategoriach namarupy. W tym kontekście termin prapañcopaþama – 
„zaprzestanie stawania się” – opisuje doświadczenie zaprzestania bytowania, czyli 
ostatecznie wyjście z poziomu bhava w czyste istnienie – sat. Mamy tu wskazanie na 
totalną zmianę perspektywy poznawczej. Nie ma już powrotu do wcześniejszych sta-
nów. Jeżeli przyjmiemy koncepcję „wyzwolonego za życia” – jŸvanm¨kta – to po do-
świadczeniu stanu Turija jogin już zawsze postrzega wszystkie inne stany świadomości 
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jako nie w pełni rzeczywiste. Taki rodzaj poznania jest momentalny, tak jak po długim 
błądzeniu w jednym momencie rozpoznaje się, że to tylko sznur, a nie wąż. I choć 
rzeczywistość dla postronnego obserwatora nie zmieniła się, to jednak inaczej widzi ją 
ten, kto rozpoznał rzeczywistość taką, jaka ona jest. Dla tego, który ujrzał prawdę, już 
nigdy nic nie będzie wyglądało tak jak przed tym doświadczeniem. 

oðk˜raÕ p˜daþo vidy˜t p˜d˜ m˜tr˜ na saÕþaya×, 
oðk˜raÕ p˜daþo jñ˜tv˜ na kiñcid api cintayet. 
Sylaba Om winna być poznana stopa po stopie, 
Nie ma żadnych wątpliwości, iż poszczególne ćwiartki są dźwiękami. 
Kiedy sylaba Om zostanie poznana stopa po stopie, 
Nie powinno się już myśleć o niczym innym (GK 24). 

Słowo p˜da dosłownie oznacza stopę. Odnosi się zarówno do stopy fizycznej, jak 
i stopy jako miary. Określa wtedy jedną czwartą, ćwiartkę. To termin bardzo często 
używany w miarach metrycznych; jest wtedy określonym wersem albo linią w regular-
nej strofie. Wieloznaczność tego terminu jest widoczna w omawianej karice. Poszcze-
gólne pady odnoszą się zarówno do kolejnych stanów, jak i kolejnych dźwięków. 
Wskazuje się tu również na bardzo szczegółową, wręcz drobiazgową analizę. Ostatnie 
zdanie wyraźnie podkreśla, że w wyniku absolutnego poznania wszystko zostaje roz-
poznane. Po co rozmyślać i analizować poszczególne fenomeny rzeczywistości, skoro 
jej wymiar absolutny został w pełni poznany?  

yuñjŸta praõave ceta× praõavo brahmanirbhayam, 
praõave nityayuktasya na bhayaÕ vidyate kvacit. 

Umysł winien zostać powściągnięty w sylabie Om, 
Sylaba Om to brahman ponad wszelkim lękiem, 
Dla tego, kto jest zawsze skoncentrowany na sylabie Om, 
Znikąd lęk się nie pojawia (GK 25). 

Dwa razy pojawiają się tu terminy pochodzące od rdzenia yuj – zaprzęgać, ujarz-
miać, powściągać, harmonizować; od tego rdzenia pochodzi oczywiście słowo yoga, 
nazwa procedury medytacyjnej, mającej na celu ostateczne przekształcenie świadomo-
ści i osiągnięcie wyzwolenia. Dlatego ta karika odnosi się do technicznie pojmowanej 
procedury jogicznej. Umysł, szeroko pojęta dziedzina mentalna, którą moglibyśmy też 
nazwać świadomością empiryczną – cetas, winien osiągnąć taki stan, iż staje się rów-
nie nierozproszony, zharmonizowany – yukta, jak sylaba Om, gdy już nieodróżnialne 
są w niej poszczególne dźwięki. Widać tu paralelność równoczesnego przekształcania 
podmiotu, przedmiotu i narzędzi poznania. Równolegle wszystkie te składowe aktu 
poznawczego osiągają coraz bardziej subtelne poziomy, stają się coraz bardziej jedno-
lite i niezróżnicowane. 

Warto tu zwrócić uwagę na pojawienie się w tej karice słowa bhaya – lęk. Z analizy 
wielu tekstów śruti, choćby Brihadaranjaki czy Taittiriji 2.9, wynika, że lęk jawi się 
jako pierwotne wyposażenie bytu egzystencjalnego. Więcej na ten temat znajdziemy 
w rozdziale o manasie. 
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praõavo hy aparaÕ brahma praõavaþ ca para× sm®ta×, 
ap¨rvo`nadtaro`b˜hyo`napara× praõavo`vyaya×. 

Sylaba Om jest uznana za niższego brahmana, 
Sylaba Om to zarazem wyższy brahman. 
Pranawa jest bez przyczyny, bez wnętrza, bez zewnętrza, 
Nie wywołuje skutków, niezniszczalna (GK 26). 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, iż są to słowa Gaudapady, fundatora doktryny adwa-
ity, totalnej niedwójni, to ta karika nastręcza podstawowe problemy interpretacyjne. 
Aby to szerzej objaśnić, przytoczmy dwa fragmenty z Upaniszad: 

Węzeł serca przerwany, wszelkie wątpliwości rozwiane, 
Czyny zostały wyczerpane, 
Ujrzano go w tym, co wyższe, i w tym, co niższe (Mundaka 2.2.8)31. 

O dwóch brahmanach winno się zaprawdę rozmyślać, 
O tym, który jest słowem i który nie jest słowem, 
Lecz tylko dzięki słowu ujawnia się to, co jest poza słowem, 
Tym słowem jest Om, 
Wznosząc się dzięki niemu wysoko w górę, osiąga się to, co poza słowem, 
Niektórzy mówią, że to jest właśnie drogą, to jest nieśmiertelnością, 
To jest pełne wyciszenie i powściągnięcie (Maitri 6.22)32. 

Śruti charakteryzuje się pięknym, metaforycznym językiem. Zarówno starsza Mun-
daka, jak i znacznie młodsza Maitri opisują stan ostatecznego wyzwolenia. W Mundace 
prawdziwy wgląd jest wtedy, gdy postrzega się ostateczną naturę rzeczywistości zarówno 
w wymiarze wyższym, absolutnym, nirgunicznym – para, jak i w jego przedstawienio-
wej, niższej formie – apara. Wprawdzie jeden wymiar jest oceniany jakby wyżej, gdyż 
nazywa się go para, ale nie oznacza to zdecydowanej deprecjacji rzeczywistości przed-
stawionej. W upaniszadzie Maitri mamy już wyraźne wartościowanie, podobnie jak  
u Gaudapady. Wymiar absolutny jest przypisywany tylko rzeczywistości absolutnej bę-
dącej poza jakimkolwiek orzekaniem, poza słowem – aśabda. Lecz należy tu zwrócić 
uwagę na różnicę pomiędzy upaniszadą Maitri a tekstem Gaudapady. W upaniszadzie 
mówi się o drodze wiodącej do wyzwolenia, czyli o osiąganiu celu, o procesie. Ta droga 
jest symbolizowana jako medytacja za pomocą mantry Om. Gaudapada zaś mówi, że nie 
można mówić o drodze, gdyż nie można osiągać tego, czym w swej istocie się jest. Tekst 
Maitri jest jednak zdecydowanie bliższy interpretacji Gaudapady niż tekst Mundaki. 
Choć Gaudapada mówi, iż do adwaity nie wiedzie żadna droga, to jednak ten stan naj-
wyższy też nazywa pranawą, czyli Om.  

Ale już druga linia kariki jest zgodna z duchem całego tekstu, odnosi się do opisu 
wymiaru wyższego, absolutnego. Podaje się tu klasyczne dla adwaity określenia, jak: 
ap¨rva – niemająca przyczyny, niczym nie poprzedzona, avyaya – niezniszczalna, 
stale pozostająca taka sama w swojej dziedzinie, anapara – bez tego, co jest później, 
czyli niewywołująca skutków. Sformułowania ap¨rva i anapara sugerują, iż jest tu 
                                                        

31 bhidyate h®daya-granthiþ chidyante sarva-saÕþay˜×, kÿŸyante c˜sya karm˜õi tasmin d®ÿ÷e par˜vare 
32 dve v˜ va brahmaõŸ abhidhyeye þabdaþ c˜þabdaþca, atha þabdenaiv˜þabdam ˜viÿkriyate, atha tatra 

aum iti þabdo`nenorddhvam utkr˜nto`þabde nidhanam eti, ath˜haiÿ˜ gatir etad am®tam, etat 
s˜yujyatvam, nirv®tatvam yath˜ ceti. 
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przedstawiona koncepcja wiwarty – nałożenia, a nie koncepcja parinamy – rzeczywi-
stej przemiany. Tylko w wypadku rzeczywistej przemiany możemy określać relację 
pomiędzy tymi dwoma wymiarami w kategoriach skutku i przyczyny. A jak widzieli-
śmy na podstawie analizy poprzednich karik, Gaudapada stwierdza, iż nie można 
w spójny, logiczny sposób objaśnić natury związków przyczynowo-skutkowych. Dla-
tego nie mówi się o parinamie, ale o wiwarcie – błędnym nałożeniu rzeczywistości 
przedmiotowej na podmiotową. Przyjrzyjmy się kolejnym określeniom stanu Turija. 
Anantara – bez tego, co wewnątrz, nieskierowany do wewnątrz; ab˜hya – bez tego, co 
zewnętrzne, nieskierowany na zewnątrz. Obydwa te określenia występują także w upa-
niszadzie. Można by się zastanowić, czy nie odpowiadają one pojęciu immanencji 
i transcendencji europejskich systemów filozoficznych. Za taką interpretacją mogą 
przemawiać choćby opisy stanu Pradźni, podające, że Iśwara jest zarówno zewnętrzny, 
poza duszami, dźiwami – czyli transcendentny wobec nich, jak i wszechprzenikający 
wszystkie istoty i fenomeny rzeczywistości – czyli wobec nich immanentny. Stan Turi-
ja zaś transcenduje Pradźnię i to – można chyba powiedzieć – zarówno z kategoriami 
transcendencji i immanencji. 

sarvasya praõavo hy ˜dir madhyam antastathaiva ca, 
evaÕ hi praõavaÕ jñ˜tv˜ vyaþnute tadanantaram. 

Sylaba Om jest zaiste wszystkiego początkiem, środkiem i końcem, 
Kiedy sylaba Om zostaje w ten sposób rozpoznana, 
On ją osiąga, on nią się staje (GK 27). 

Tu pojawia się pewna sprzeczność pomiędzy tą a poprzednią kariką. Karika 27 pod-
sumowywała całą koncepcję wcześniejszego wywodu, iż pranawa dotyczy poziomu 
empirycznego, którego rzeczywistość bytuje do czasu, gdy nie zostaje rozpoznana, to 
znaczy nie zostaje zaprzeczona przez poznanie rzeczywistości absolutnej. Ten moment 
przejścia, zmiany perspektywy, jest momentalny. Wtedy jogin staje się tym wszystkim, 
dlatego nie ma części, kierunków, stron, przyczyn i skutków, które wskazują na roz-
członkowanie, relacje. Lecz gdy powrócimy do poprzedniej kariki, to stwierdzimy, że 
nie ma ontologicznego dualizmu pomiędzy poziomem absolutnym a empirycznym. 

praõavaÕ hŸþvaraÕ vidy˜t sarvasyah®di saÕsthitam, 
sarva-vy˜pinam-oðk˜raÕ matv˜ dhŸro na ocali. 
Winno się poznać sylabę Om, jako Iśwarę, który przebywa we wszystkich sercach, 
Kiedy myśli o sylabie Om jako wszystko przenikającej, 
Mędrzec się nie smuci (GK 28). 

Należy pamiętać, iż serce – h®d˜ya – jest miejscem zarówno aktów poznawczych, 
jak i uczuciowych i emocjonalnych, a podstawowe funkcje tak pojętego aparatu po-
znawczego, to pamięć i percepcja. 

am˜tro`nanta-m˜traþ ca dvaitasyopaþama× þiva×, 
oðk˜ro vidito yena sa munir nataro jana×. 

Ponad wszelką miarą, jak i mający nieskończone wymiary, 
To stan pomyślności, wyciszenia wszelkich dualności, 
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Tylko ten, kto rozpoznaje sylabę Om w ten właśnie sposób, 
Jest mędrcem, a nie inny człowiek (GK 29). 

Om może być doświadczane jako sylaba, w której wyróżnia się poszczególne 
dźwięki, ale też jako tylko jeden dźwięk. Stan Turija jest symbolizowany przez Om 
doświadczane jako jednolite, nieodmierzane miarami dźwięku reprezentowanymi przez 
litery. W tej tak nirgunicznej strofie pojawia się termin pozytywny: śiva – pomyślność; 
w sposób wyraźny po raz kolejny została przedstawiona koncepcja, iż choć ta rzeczy-
wistość znajduje się poza wszelkimi kategoriami – tu określona jako poza wszelkimi 
miarami: am˜tra – to nie jest stanem nicości. Osiągnięcie takiego stanu dane jest mę-
drcowi. Na określenie mędrca tekst podaje termin muni – milczący. Muni to mędrzec, 
który zrealizował prawdę o rzeczywistości sam, a nie przejął ją na podstawie tekstów. 
A to, co jest milczeniem, co nie jest wypowiadane w słowach, jest bez miary – am˜tra. 
I takie jest przesłanie adwaity: wgląd wyzwalający uzyskuje się w wyniku osobiście 
zrealizowanej wiedzy.  

 



Atman – byt absolutny pojmowany  
jako źródło i zasada rzeczywistości 

Pojęcie atmana jest kluczowe dla klasycznej myśli indyjskiej. Kształtowało się w całym 
okresie kodyfikacji kanonu Upaniszad. Słowo to pojawia się już we wcześniejszych po-
kładach śruti, dlatego jego rozumienie nie jest w pełni jednoznaczne. Zazwyczaj przyj-
muje się, iż jest to derywat od pierwiastka an – oddychać, wtedy atman znaczyłoby: to, 
co oddycha. Od tego samego rdzenia pochodzi też słowo: pr˜õa – oddech życiodajny, 
zasada życia. Gramatycznie możliwe jest też przyjęcie derywatu od at – poruszać się, do 
tego dochodziłby sufiks man – czyli mający w sobie cechę wyznaczoną przez rdzeń 
pierwiastkowy. W tym wypadku atman oznaczałby – to, co ma w sobie ruch, co jest 
aktywne. I właśnie rozumiejąc atmana jako to, co oddycha, terminem tym zaczęto nazy-
wać oddychającą duszę, duszę indywidualną i – uniwersalnie – ducha. Atman w singula-
ris był i jest używany jako zaimek zwrotny dla wszystkich trzech osób i wszystkich 
trzech rodzajów. Na język polski bywa wtedy tłumaczony jako „się”; i wydaje się, iż jest 
to najbardziej pierwotne znaczenie słowa ˜tman. Najpierw był to więc zaimek zwrotny, 
który później wyabstrahowany – co będę chciała przedstawić – zaczął oznaczać własną 
duszę, następnie ogólnie duszę, by ostatecznie wskazywać na principium rzeczywistości 
w aspekcie subiektywnym, desygnować zasadę podmiotowości. W komentarzu do Kathy 
4.1 Śankara przytacza etymologię słowa ˜tman za Linga Puraną. Mówi się tam o atma-
nie, że wszystko przenika – ˜-pnoti – wszystko w siebie wchłania – ˜-datte, doświadcza 
przedmiotów tego świata – atti i jest zawsze istniejący – san-tata×1. Można właściwie 
powiedzieć, iż samo pojęcie atmana i objaśnienie, jaki wymiar – czy wymiary – rzeczy-
wistości on desygnuje, jest głównym tematem Upaniszad. Dlatego w tym rozdziale nie 
będę analizować wszystkich fragmentów, w których to słowo występuje, gdyż oznacza-
łoby to skomentowanie całego kanonu, lecz wybrane konteksty, aby ukazać sam proces 
kształtowania się tego pojęcia. 

Termin ˜tman desygnuje principium rzeczywistości – zarówno jej źródło, jak i za-
sadę – głównie w wymiarze uniwersalnym, ale także indywidualnym. W klasycznych 
tekstach wedanty te dwa wymiary są wyróżnione – wtedy ˜tman desygnuje to, co uni-
wersalne, a to, co indywidualne, jest zazwyczaj oddawane przez pojęcie jŸva. JŸva jest 
terminem technicznym, powszechnie używanym w literaturze późniejszych darśan, 
a w kanonie Upaniszad występuje zaledwie kilka razy. Teksty upaniszadowe posługują 
się wieloma różnymi terminami desygnującymi podmiot, często złożeniami dookreśla-
jącymi pojęcie ˜tman, aby wskazać na jego różnorakie funkcje występujące już na 
poziomie rzeczywistości przedstawionej.  

W najstarszych pokładach tekstów śruti nakładają się na siebie pojęcia ˜tman 
i pr˜õa. W okresie Brahmanów starano się odnaleźć relacje pomiędzy poszczególnymi 
elementami makro- i mikrokosmosu. I tak na przykład wskazywano na relacje pomię-

                                                        
1 Liðga P¨r˜õa 1.70.69, cyt. za: Som Raj Gupta, The Word Speaks to the Faustian Man, t. I, s. 305. 
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dzy słońcem a okiem czy pomiędzy wiatrem a oddechem. Słońce było rozumiane jako 
symbol elementów świetlistych, ognistych. Tak więc wystarczał jeden element, na 
przykład słońce, który mógł objąć wszystkie elementy danej klasy. Taki element, 
wskazujący zarówno na siebie, jak i na inne elementy przynależne do tej klasy, nazy-
wano bandhu. Po opracowaniu związków pomiędzy poszczególnymi elementami ma-
kro- i mikrokosmosu poszukiwano pojęcia o tak szerokim zakresie, tak szerokim band-
hu, aby mógł obejmować na przykład funkcje wszystkich zmysłów. W tym znaczeniu 
wskazywano najpierw na pranę – oddech życiodajny – jako warunek funkcjonowania 
wszystkich zmysłów, by później ukazać, iż nawet prana jest uzależniona od jeszcze 
bardziej podstawowej zasady. Tę zasadę zaczęto nazywać atmanem, niekiedy z dodat-
kowym dookreśleniem. W Upaniszadach opis tego procesu występuje w kilku miej-
scach; zacytujmy jeden z tych fragmentów, w istocie najbardziej zwięzły: 

Bóstwa, spierając się o to, które z nich najlepsze, ciało opuściły, 
Ciało, nie oddychając, leżało jak sucha kłoda. 
Wtedy weszła weń mowa; ciało zaś dalej leżało, mówiąc słowami. 
Wtedy wszedł weń wzrok; ciało zaś dalej leżało, mówiąc słowami, patrząc oczami. 
Wtedy wszedł weń słuch; 
Nadal leżało, mówiąc słowami, patrząc oczami, słuchając uszami. 
Wtedy wszedł weń umysł; ono zaś nadal leżało, 
Mówiąc słowami, patrząc oczami, słuchając uszami, myśląc umysłem. 
Następnie oddech weń wszedł i ciało natychmiast powstało. 
Wtedy wszystkie bóstwa, uznając wyższość oddechu, 
Stwierdziwszy, iż oddech to atman mądrości, wszystkie razem z ciała wyszły. 
Wniknęły w wiatr i uzyskując naturę przestrzeni, weszły w niebo. 
Ten, kto rozpoznał oddech takim właśnie, 
Jako coś najwspanialszego, jako atmana mądrości, 
On razem z wszystkimi bóstwami z ciała wychodzi, 
Wchodząc w wiatr, uzyskuje naturę przestrzeni, wędruje do nieba, 
Dociera tam, gdzie są bogowie, 
Staje się nieśmiertelny nieśmiertelnością bogów, 
Ten, kto to wie! (Kauszitaki 2.14). 

W tym fragmencie nie tylko wskazuje się na przewagę prany nad innymi zmysłami 
– bóstwami, ale także podkreśla się, iż tę pozycję zawdzięcza ona temu, że jest właści-
wie postacią atmana mądrości; pr˜õa to prajñ˜tman. Widać tu wyraźne przejście od 
rytualistycznie zorientowanej epoki Brahmanów, w których główny nacisk kładziono 
na opis mechanizmów funkcjonowania świata, do fundamentalnego przesłania Upani-
szad, w których najistotniejsza staje się wiedza na temat tych mechanizmów. Dlatego 
główna cecha atmana to prajñ˜ – mądrość. W wielu miejscach upaniszadowych mówi 
się wprost, iż z atmana wyłania się cała rzeczywistość, w tym oczywiście oddech ży-
ciodajny jako podstawa żyjącej istoty: 

Z atmana oddech życiodajny się rodzi, 
Jak cień za człowiekiem, tak oddech za atmanem się ciągnie, 
Poprzez aktywność umysłu wchodzi w ciało (Praśna 3.3)2. 

                                                        
2 ˜tmana eÿa pr˜õo j˜yate, yathaiÿ˜ puruÿe ch˜yaitasminn etad ˜tataÕ manok®ten˜yaty asmiñ þarŸre.  
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Pozostańmy na chwilę przy rytuałach. W upaniszadzie Brihadaranjaka (1.3.1–28) 
jest przytoczona przypowieść o tym, jak bóstwa – deva i demony – asura walczą 
o panowanie nad światem. Bogowie postanawiają pokonać przeciwnika dzięki pieśni 
rytualnej – udgithy. Zwracają się do kolejnych zmysłów, by wielbiły ich pieśnią. Lecz 
za każdym razem czynności te są zaburzane przez demony, które nie pozwalają, aby 
ten rytuał był w pełni doskonały. Kiedy poległa mowa, węch, oko, ucho, wzrok, umysł 
do akcji wkroczyło tchnienie, które właśnie dzięki temu, iż wiedziało w jaki sposób 
zadziałać, pokonało demony. Ta wiedza to wiedza o atmanie: „Ten, kto to wie, staje się 
zaprawdę atmanem, a nienawidzący go wróg zostaje pokonany”. W wielu fragmentach 
śruti wskazuje się na różnicę pomiędzy rytualizmem Brahmanów a wiedzą Upaniszad. 
Kapłani bramińscy, odprawiając ceremonie ofiarne, skupiali się na pewnych wycin-
kach rzeczywistości, nie dostrzegając całości i zasady jej warunkującej. Tym właśnie 
warunkiem i źródłem wszystkiego okazuje się atman. W Ćhandogji (5.11–24) znajdu-
jemy kolejną historię o tym, jak wielcy kapłani bramińscy przybywają do Aśwapatiego 
Kajkei z prośbą o objaśnienie natury atmana i brahmana. Pytają: ko na ˜tm˜ kiÕ brah-
ma – „Kto jest naszym atmanem, czym jest brahman?” Po spełnieniu wszystkich for-
malnych ceremonii przyjęcia na uczniów, Aśwapati każdego z nich przepytuje, co 
czczą jako atmana. W odpowiedzi podawane są kolejno: niebiosa, słońce, wiatr, wody, 
ziemia. Po wysłuchaniu wszystkich objaśnień Aśwapati tłumaczy, iż każdy z nich od-
daje cześć tylko części rzeczywistości, nie wiedząc nawet o tym, iż w zasadzie dzięki 
temu wielbią wszechrzeczywistość nazywaną: ˜tman vaiþv˜nara – „atman wspólny 
wszystkim”. W tej przypowieści niezwykle istotne jest to, że jeżeli nawet w sposób 
właściwy wykonuje się pewne czynności, ale nie zna się ich pełnego znaczenia, to nie 
przynoszą one wszystkich oczekiwanych skutków. 

Kto składa ofiarę Agnihotry, nie wiedząc o tym wszystkim, 
Składa ją na samym popiele, odsunąwszy rozżarzone węgle. 
Lecz ten, kto składa ofiarę Agnihotry, wiedząc o tym wszystkim, 
Składa ją we wszystkich światach, wszystkich stworzeniach, wszystkich atmanach. 
Gdyż tak jak końcówka trzciny w ogniu położona spłonie, 
Tak spłoną wszystkie grzechy tego, kto składa ofiarę Agnihotry, wiedząc o tym 

wszystkim (Ćhandogja 5.24)3. 

W tym fragmencie wskazuje się nie tylko na znaczenie wiedzy, ale podkreśla się indy-
widualną odpowiedzialność tego, który dane czynności – nawet gdy są osadzone w kontek-
ście rytualnym – osobiście odprawia. Ogólna zasada odprawiania ofiar w okresie Brahma-
nów polegała na tym, iż mogli je odprawiać tylko kapłani – bramini. Przedstawiciele 
innych warn, zwłaszcza kszatrijów, będąc zobowiązani do wypełniania aktów rytual-
nych, musieli je zlecać do odprawiania osobom do tego uprawnionym. W ceremonii 
ofiarnej zatem, poza odprawiającym ją ofiarnikiem (ofiarnikami), czynny udział brał 
również zleceniodawca. Jak wiadomo, właściwie odprawiana ofiara wedyjska była 

                                                        
3 sa ya idamavigv˜nagnihotraÕ juhoti yath˜ðg˜r˜napohya bhasmani juhuy˜tt˜d®ktatsy˜t. 
atha ya etodevaÕ vidv˜nagnihotraÕ juhoti tasya sarveÿu lokeÿu sarveÿu bh¨teÿu sarveÿv˜tmasu hutaÕ 

bhavati. 
tadyotheÿŸk˜t¨lamagnau protaÕ prad¨yetaivaÕ h˜sya sarve p˜pmana× prad¨yante ya etadevaÕ 

vidv˜nagninahotraÕ juhoti. 
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suk®ta wtedy, gdy stanowiła dokładne odwzorowanie pierwotnego rytuału. Zasługi 
płynące z tak odprawionej ofiary przysługiwały nie ofiarnikowi, lecz temu, w czyjej 
intencji została wypełniona. Było to zatem swoiste przekazywanie zasług, nie uznawa-
no bowiem ściśle rozumianej indywidualnej odpowiedzialności za dobre lub złe wy-
pełnienie danej czynności. W okresie Upaniszad sytuacja zaczęła się zmieniać. Został 
zdefiniowany podmiot – ˜tman – który działając intencjonalnie, odbierał nagrodę lub 
karę za swe postępowanie. Wtedy każda osoba wykonująca dane czynności, jeśli zna 
ich wagę, wypełnia je właściwie. Od kapłana ofiarnika oczekuje się nie tylko znajomo-
ści danego rytuału i zręczności w szczegółowym jego wykonywaniu, ale także wiedzy 
na temat ich tajemnego znaczenia: 

Gdyż kapłan udgatar, który wie, może zapragnąć wszystkiego, 
Czy to dla atmana (siebie), czy dla ofiarującego, 
I on to osiągnie (Brihadaranjaka 1.3.28)4. 

To rozszerzenie znaczenia i funkcjonowania ofiary wedyjskiej, które można obser-
wować w kolejnych pokładach tekstów śruti, poświadcza jedna z najmłodszych upani-
szad kanonu – Maitri. Doskonała ofiara wedyjska – suk®ta – staje się pełna i bez skazy, 
gdy się wie, iż warunkiem wszystkiego, także rytuału, jest atman. 

Czym dla starożytnych było rozpalanie ognia ofiarnego, 
Tym jest zaprawdę ofiara ku czci brahmana, 
Dlatego ofiarujący podczas rozpalania ognia powinien rozmyślać o atmanie, 
W ten sposób ofiara staje się pełna i bez skazy. 
A kim jest ten, o którym powinno się rozmyślać? 
On jest tym, który jest nazywany tchnieniem życiodajnym – praną (Maitri 1.1)5. 

Formowanie się terminu ˜tman obejmowało zasadniczo dwie płaszczyzny. Jedna 
z nich wskazywała na atmana jako na źródło i zasadę wszystkiego, także rozumienia 
obiektywnego aspektu rzeczywistości; wtedy pojęcie to jest właściwie całkowicie wy-
mienne z pojęciem brahman.  

Tak jak pająk wysnuwa się po swej pajęczynie, 
Jak z ognia drobne iskry tryskają, 
Tak z tego właśnie atmana wszystkie oddechy, 
Wszystkie światy, wszyscy bogowie i wszelkie stworzenia wychodzą (Brihadaranjaka 

2.1.20)6.  

Rozumienie atmana jako uniwersalnej zasady jest – od czasów Upaniszad – w całej 
myśli bramińskiej w pełni oczywiste, a fragmenty upaniszadowe, które tak go określa-
ją, nie wymagają dodatkowego komentarza. Znacznie więcej wieloznaczności pojawia 
się w tych częściach, które skupiają się na atmanie jako zasadzie podmiotowości. I tu 
zrodził się problem, jak odróżnić samą zasadę podmiotowości od indywidualnego 
podmiotu doświadczalnego. Można również spytać o to, jak następuje przejście od 

                                                        
4 sa eÿa evaÕvidudgat˜tmane v˜ yajam˜n˜ya v˜ yaÕ k˜maÕ k˜mayate tam˜g˜yati. 
5 brahma-yajño v˜ eÿa yat p¨rveÿ˜Õ cayanam, tasm˜d yajam˜nas citvait˜n agnŸn ˜tm˜nam abhidhy˜yet, 

sa p¨rõa× khalu v˜ addh˜`vikala× sampadyate yajña×, ka× so`bhidhyeyo`yam ya× pr˜õ˜khya×. 
6 sa yathorõan˜bhistantunoccaret yath˜gne× kÿudr˜ visphuliðg˜ vyuccaranti evamev˜sm˜d˜tmana× 

sarve pr˜õ˜× sarve lok˜× sarve dev˜× sarv˜õi bh¨t˜ni vyuccaranti. 
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traktowania terminu ˜tman przede wszystkim jako zaimka zwrotnego do wskazywania 
przezeń uniwersalnej zasady podmiotowości. W sposób bardzo obrazowy to przejście 
ukazuje piękna przypowieść zamieszczona w upaniszadzie Ćhandogja. W dalszym 
ciągu tego rozdziału bardziej szczegółowo zanalizuję obszerniejszy fragment. Poza 
analizą samego pojęcia ˜tman, chcę w tym miejscu zwrócić uwagę na metodę opisu 
i dochodzenia do zasady rzeczywistości, jaką posłużył się wieszcz upaniszadowy. Pro-
cedura odrzucania zewnętrznych wymiarów rzeczywistości, desygnowanych tym sa-
mym terminem ˜tman, po to, by dotrzeć do poziomu warunkującego wszystko inne, 
przypomina w pewnych miejscach metodę fenomenologiczną. Oczywiście sam Husserl 
oburzyłby się na taką konstatację, ale będę się starała wykazać, iż pewne odniesienia 
bronią się same.  

Dokonując takiego porównania, należy jednak wskazać również na różnicę pomię-
dzy Upaniszadami a dziełami Husserla. Przede wszystkim zupełnie inne jest główne 
założenie metodologiczne. Według Husserla, dochodzi się do świadomości jako feno-
menologicznego residuum, nie definiując punktu dojścia; na początku drogi nie defi-
niuje się, co stanowi jej cel. W upaniszadzie Ćhandogja zaś do wymiaru rzeczywistości 
pierwotnej dochodzi Indra prowadzony przez Pradźapatiego, który ma całą wiedzę na 
ten temat, gdyż to Pradźapati podał definicję rzeczywistości istniejącej naprawdę. Pod-
czas gdy Husserl nawołuje do badania bez przyjmowania żadnych założeń wstępnych, 
w upaniszadzie, jak i we wszystkich darśanach bramińskich, a zwłaszcza w adwaicie, 
to założenie – istnienie jedynie sat, czystej świadomości – przyjmuje się zupełnie 
otwarcie; punkt dojścia jest wyraźnie zdefiniowany na samym początku i wyznacza 
cały proces badawczy. Ale mimo tych różnic można wskazać na duże podobieństwo 
w samej metodzie badania fenomenów doświadczanych przez świadomość.  

Na początek w paru słowach zarysuję sytuację, w jakiej pojawia się omawiana 
przeze mnie rozmowa. Pan całego stworzenia – Pradźapati – opisał najwyższą rzeczy-
wistość, która jest źródłem całego wszechświata oraz celem wszelkich ludzkich dążeń 
i poczynań: 

Atmana, który wolny od grzechu, który nie podlega starości, 
Śmierci, nie odczuwa smutku, głodu i pragnienia, 
Którego pragnieniem rzeczywiste, którego wyobrażeniem rzeczywiste, 
Należy pragnąć, do jego poznania należy dążyć; 
Ten wszystkie światy osiąga i spełnienie wszelkich pragnień, 
Kto atmana odnajdując, takim go poznaje – tak powiedział Pradźapati (8.7.1)7. 

Słowa te usłyszeli wszyscy, a zatem zarówno bogowie jak i demony, wciąż z sobą 
walczący o prymat nad światem, wysłali do Pradźapatiego swych przedstawicieli po 
naukę. Tekst przybiera tu formę mitycznej opowieści. Słuchaczy zaintrygowała przede 
wszystkim ta część wypowiedzi, która dotyczyła możliwości uzyskania środków do 
zwycięstwa przeciwnika i dzięki temu władania światem. Tak więc Indra, wysłannik 
bogów, a Wiroćana – demonów, zamieszkali w domu mistrza przez trzydzieści dwa 
lata, oczekując na przekazanie nauki. Gdy minął pierwszy okres nauki, Pradźapati 

                                                        
7 ya ˜tm˜pahatap˜pm˜ vijaro vim®tyurviþoko vijaghatso`pip˜sa× satyak˜ma× satyasaðkalpa× 

so`nveÿ÷vya× sa vijajñ˜sitavya× sa sarvaÕþca lok˜n˜pnoti sarvaÕþca k˜m˜nyastam˜tm˜namanuvidya 
vij˜n˜tŸti ha praj˜patiruv˜ca. 
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udzielił pierwszego objaśnienia. Ów pierwszy poziom zadowolił Wiroćanę, lecz Indra, 
początkowo usatysfakcjonowany, zaraz powrócił, prosząc o dokładniejsze objaśnienia. 
Po kolejnych trzydziestu dwóch latach sytuacja się powtórzyła, Indra znów powrócił, 
by zamieszkać tam przez następne trzydzieści dwa lata, a po kolejnym powrocie wy-
słannik bogów spędził u Pradźapatiego tylko pięć lat i wreszcie otrzymał dogłębną 
naukę.  

Jak zaraz pokażę, ważniejsza niż sama teoretyczna wiedza, jaką otrzymał Indra po 
stu jeden latach nauki, jest opis drogi, metody, która prowadzi do zdobycia tej wiedzy 
i jej osobistego doświadczenia. Przecież Pradźapati w swym „ogłoszeniu” opisał, co się 
zyskuje dzięki samej wiedzy, ale nie oznajmił publicznie, jak ją zdobyć.  

Jakie wnioski wypływają z wyjściowej definicji rzeczywistości, która według 
Pradźapatiego winna być celem dążeń każdej jednostki? Mamy tu określenia atmana 
jako czystej świadomości. Jak wiadomo, nie tylko z analizy powyższego tekstu, ale 
także z innych fragmentów Upaniszad, atman-brahman jest opisywany nie tyle jako byt 
świadomy, ile czysta świadomość. Świadomość jako czysta podmiotowość – atman – 
jest również czystym, samoistnym, autentycznym bytem – brahmanem. Jest zatem 
podstawą tego, co poznaje, i tego, co poznawane. Tu zobaczymy, jak owa rzeczywi-
stość przejawia się poprzez kolejne warstwy świadomości. Pierwszy poziom wyjaśnie-
nia, czym jest atman, został przedstawiony przez Pradźapatiego po pierwszych trzy-
dziestu dwóch latach nauki.  

Osoba – purusza, którą dostrzegacie w oku, to atman, o którym mówiłem. 
On jest nieśmiertelny, bez bojaźni, on jest brahmanem.  
Kim zaś jest ten, kto widoczny jest w zwierciadle, 
A kim ten, o Czcigodny, którego widzi się w wodzie? 
To właśnie on, jego widać w tym wszystkim – tak odpowiedział Pradźapati (8.7.4)8. 
Przyjrzyjcie się swemu odbiciu w naczyniu z wodą, 
Jeśli czegoś nie dostrzeżecie, powiedzcie mi o tym. 
Spojrzeli do naczynia z wodą, 
A Pradźapati zapytał: Co tam widzicie? 
Całych nas, Panie, w odbiciu widzimy, od włosów po paznokcie. 
Wtedy Pradźapati do nich powiedział: 
Przystrójcie się, włóżcie piękne szaty i tak zadbani spójrzcie w naczynie z wodą. 
Oni pięknie przystrojeni, ubrani w piękne szaty i zadbani w naczynie z wodą spojrzeli. 
A Pradźapati ich zapytał: Co tam widzicie? 
Odpowiedzieli obydwaj: 
Nas tutaj obu, o Czcigodny, pięknie przystrojonych, ubranych w piękne szaty i zadbanych. 
To jest właśnie atman – rzekł Pradźapati – nieśmiertelny, bez bojaźni, to jest brahman. 
Wtedy obaj ze spokojnym sercem odeszli (8.8.1–3)9. 

                                                        
8 ya eÿo`kÿiõi puruÿo d®þyata eÿa ˜tmeti hov˜caitadam®tamabhayametadbrahmotyatha yo`yaÕ bha-

gavo`psu parikhy˜yate yaþc˜yam˜darþe katama eÿa ityeÿa u evaiÿu sarveÿvanteÿu parikhy˜yata iti hov˜ca. 
9 udaþar˜va ˜tm˜namavekÿma yad˜tmano na vij˜nŸthastanmo prabr¨tamiti tau hodaþa-r˜ve 

`vekÿajcakr˜tetau ha praj˜patiruv˜ca kio paþyatha iti tau hocatu× sarvamevedam˜v˜Õ bhagava ˜tm˜naÕ 
paþy˜va ˜ lomabhya ˜ nakhebhya pratir¨pamiti. 

tau ha praj˜patiruv˜ca s˜dhvalaðk®tau suvasanau pariÿk®tau suvasan˜u pariÿk®tau bh¨tvo- 
daþar˜ve`vekÿeth˜miti tau ha s˜dhvalaðk®tau suvasanau pariÿk®tau bh¨tvodaþar˜ve`kÿ˜jcakr˜te tau ha 
praj˜patiruv˜ca kio paþyatha iti. 
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Tekst ucieka się tu do gry słów. Słowo ˜tman funkcjonuje tu zarówno jako podsta-
wowy pierwiastek mikrokosmosu, jak i jako zaimek wskazujący „ja sam”. Widzimy tu 
również te użycia tego terminu, które desygnują czasem psychofizyczną całość podmiotu 
poznającego, a więc także jego ciało. Również słowo puruÿa, jak wiemy, funkcjonuje 
niejednoznacznie. Oznacza człowieka, mężczyznę w znaczeniu potocznym, a jednocze-
śnie podstawową istność kosmogoniczną. W wyniku podziału Puruszy (o czym mówią 
hymny wedyjskie) i złożenia go samemu sobie w ofierze wyłonił się cały postrzegany 
świat. Odwołując się do wieloznaczności owych terminów, Pradźapati objaśnia swoim 
uczniom, iż atman, którego poszukują, to oni sami. I w zależności od tego, czy oni sami 
są pięknie przystrojeni, czy nie, to ich odbicie (będące nimi samymi) będzie lub nie bę-
dzie pięknie przystrojone. To, co odbite, to świat, to rzeczywistość empiryczna, która jest 
przede wszystkim skorelowana ze stanami jawy i postrzegania poprzez zmysły. Pradźa-
pati w swojej pierwszej nauce ogranicza poznanie tylko do poznania zmysłowego. I tak 
rozumiane odbicie może być miłe lub niemiłe dla odbiorcy10. To objaśnienie zadowala 
Wiroćanę, przedstawiciela demonów, lecz Indra w drodze do domu zauważa w takim 
opisie świata pewne nieścisłości i trudności. Czy prawdziwa może być rzeczywistość, 
jaką ma być atman-brahman, według definicji niezmienna, samoistna, czysta świado-
mość, skoro jej obraz tak bardzo zależy od ubocznych czynników w rodzaju zewnętrzne-
go wyglądu? I wraca ponownie do Pradźapatiego. 

Indra stwierdza, iż wyjaśnienie Pradźapatiego go nie satysfakcjonuje, gdyż nie od-
powiada jego wyjściowemu opisowi atmana-brahmana jako autonomicznej rzeczywi-
stości. Z definicji wynika, iż rzeczywistość „autonomiczna bytowo” to rzeczywistość 
niezmienna, w której wszystkie określenia są immanentne jej naturze. Należy zatem 
poszukiwać rzeczywistości nieuwarunkowanej, redukowalnej jedynie do niej samej. 
To, co postrzegamy, samych siebie, całe swoje otoczenie, a więc to, co nazywamy 
światem realnym, może bardzo łatwo raz być takie, a raz inne. Rzeczywistość dana 
w doświadczeniu, i to w doświadczeniu ograniczonym do postrzegania zmysłowego, 
zależy od rzeczy tak incydentalnych, jak strój, przybranie czy różny punkt widzenia. 
Nie może to być sam atman, czysta świadomość, ale jakiś odpowiednik szczególnej 
odmiany świadomości, noemat – gdybyśmy chcieli użyć terminologii Husserla.  

Takie nastawienie do świata odpowiada Wiroćanie, który symbolizuje tu nie tylko 
niewiedzących, ale nawet niedążących do zdobycia prawdziwej wiedzy o rzeczywisto-
ści. Dla niego to, co przedstawia się świadomości, samo zjawisko, urasta do rangi au-
tonomicznego bytu. I równocześnie nie weryfikując kwestii realności owego noematu, 
uznaje go za jedyny byt rzeczywisty. Inaczej podchodzi do tego problemu Indra. Nie 
rozstrzyga on kwestii realności owej szczególnej odmiany świadomości, to pytanie 
jakby zawiesza, bierze w nawias, lecz pyta o warunki jej przejawiania się. Szuka dalej 
                                                       

tau hocaturyathaiveda˜v˜Õ bhagava× s˜dhbalaðk®tau suvasanau pariÿk®tau sva evamevemau ha-
gava× s˜dhbalaðk®tau subasanau pariÿk®t˜vityeÿa ˜tmeti hov˜caitadam®tamabhayametadbrahmeti tau 
ha þ˜ntah®dayau pravavrajatu×. 

10 „Cały przestrzenno-czasowy świat, do którego jako przyporządkowane mu poszczególne realności 
zalicza się człowieka i ludzkie Ja, jest wedle swego sensu bytem jedynie intencjonalnym, a więc takim, 
który ma jedynie wtórny, względny sens bytu dla pewnej świadomości. Jest bytem, który świadomość 
w swych doświadczeniach ustanawia, który zasadniczo jest naocznie ujmowalny i dostępny określeniom 
jedynie jako to, co identyczne w umotywowanych mnogościach przejawów – poza tym zaś jest niczym”. 
E. Husserl, dz. cyt. (II 49.93).  
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i głębiej. Do tej samej sytuacji dwie osoby podchodzą z dwojakim, różnym nastawie-
niem. Wiroćana uznaje za prawdę to, czego w sposób naturalny, „bezrefleksyjny” do-
świadcza. Indra wychodzi od analizy tego samego doświadczenia, ale po pewnym cza-
sie poddaje je krytyce i zwraca się ku absolutnej, czystej świadomości11.  

Indra dostrzegł, iż pierwsze objaśnienie Pradźapatiego dotyczy zaledwie postaci, 
przejawu bytu absolutnego, a nie jego samego, wrócił zatem po dalszą naukę. Po ko-
lejnych trzydziestu dwóch latach otrzymał następującą odpowiedź: 

Ten, kto podczas snu wędruje z radosnym umysłem, 
To duch – atman, nieśmiertelny, bez bojaźni, to jest brahman. 
Wtedy Indra ze spokojem serca się oddalił. 
Lecz nim do bogów powrócił, taką oto trudność dostrzegł: 
Nawet jeżeli atman nie jest ślepy, kiedy ciało jest ślepe, 
Jeżeli nie jest chromy, kiedy ciało jest chrome, 
Jeżeli nie jest kaleki, kiedy ciało jest kalekie, 
I nie cierpi z powodu żadnych dolegliwości ciała, 
Ani nie jest zabity, kiedy ciało jest zabijane, 
Nie staje się ułomny, kiedy ciało jest ułomne, 
Ale mimo to jakby go tu zabijali, na kawałki rozrywali,  
Tak jakby cierpiał, a nawet płakał, 
Nie, nie widzę, żeby to było dobre (8 10.1–2)12. 

Indra, poszukując realizacji doświadczenia atmana-brahmana, utrzymuje spojrzenie 
trwale skierowane na sferę świadomości i dokonuje badania tego, co w świadomości 
się immanentnie znajduje. Najpierw poddaje systematycznej analizie naturę kolejnych 
fenomenów świadomości. Następnie przeciwstawia wyniki tych analiz definicji atma-
na-brahmana, jaką przekazał na samym początku Pradźapati. Drugi etap w Ćhandogji 
jest jakby modyfikacją pierwszego. Wrażenia we śnie pochodzą ze świadomości, ale są 
wynikiem śladów doświadczeń z nastawienia naturalnego i poddawane są podobnej, 
jak poprzednio, analizie. W „naturalnym” nastawieniu mamy do czynienia z aktami, 
które naprzemiennie skierowane są immanentnie do wnętrza świadomości i transcen-
dentnie, przyjmując formę „niezależnych” postaci. Rozróżnienie to dotyczy w Ćhan-
dogji dwóch pierwszych poziomów, choć najwyraźniejsze jest oczywiście na pierw-
szym, a z definicji wstępnej wynika, iż ostatecznie to, co transcendentne staje się 

                                                        
11 Tamże: „Swoisty rodzaj ujmowania doświadczania, swoisty rodzaj apercepcji dokonuje dzieła tego 

tak zwanego wiązania, owego urealniania świadomości. Bez względu na to, na czym by ta apercepcja 
polegała i jakiego szczególnego rodzaju uzasadnień miałaby wymagać, całkiem jawne jest tyle, że w tych 
apercepcyjnych splotach, w owym nawiązaniu do tego, co cielesne, świadomość sama nie traci nic ze swej 
własnej istoty, nie może wchłonąć nic obcego swej istocie; to wszak byłoby niedorzecznością. Byt cielesny 
jest zasadniczo przejawiającym się bytem, przedstawiającym się przez zmysłowe wyglądy. Świadomość 
zaapercypowana jako coś należącego do przyrody, strumień przeżyć, który jest dany jako ludzki i zwierzę-
cy, a więc jest w doświadczeniu ujmowany w powiązaniu z ciałem, przez tę apercepcję sam naturalnie nie 
staje się czymś przejawiającym się przez wygląd” (II 53. 104). „Świadomość by wejść w obręb realnego 
świata, może zrzec się swej immanencji i przybrać charakter transcendencji” (II 53.103).  

12 ya eÿa svapne mahŸyam˜naþcaratyeÿa ˜tmeti hov˜caitadam®tamabhayametatbrahmeti sa ha 
þ˜ntah®daya× pravavr˜ja sa h˜pr˜pyaiva dev˜netadbhayaÕ dadarþa tadyadyapŸdaÕ þarŸramandhaÕ 
bhavatyanandha× sa bhavati yadi sr˜mamasr˜mo naivaiÿo`sya doÿa®a duÿyati. 

na vadhen˜sya hanyate n˜sya sr˜myetõa sr˜mo ghnanti tvevainaÕ vicch˜dayantŸv˜priyavetteva 
bhatyapi roditŸva n˜hamatra bhogyaÕ paþy˜mŸti. 
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immanentne. Indra poszukuje takiego wymiaru rzeczywistości, który, sam będąc nie-
zmiennym, warunkowałby wszelkie działania. I wraca po raz kolejny, po następnych 
zaś trzydziestu dwóch latach otrzymuje takie objaśnienie: 

Kiedy człowiek jest głęboko uśpiony, całkowicie wyciszony, 
I marzeń sennych nie widzi, to jest właśnie atman, 
Nieśmiertelny, bez bojaźni, to jest brahman! 
Wtedy ze spokojem serca się oddalił, 
Nim do bogów powrócił, taką oto trudność dostrzegł: 
Ależ on właściwie nie rozpoznaje samego siebie, 
„To jestem ja”, ani innych istot, 
On jakby zniknął, 
Nie, nie widzę, żeby to było dobre (8. 11.1)13.  

Indra, poszukując doświadczenia atmana-brahmana, przenika przez coraz głębsze 
warstwy przejawiania się absolutnej rzeczywistości. Przenikając coraz głębiej w istotę 
rzeczywistości, wnika równocześnie w istotę siebie samego. Tak rozumiana procedura 
poznawcza staje się metodą samopoznania człowieka. Wynika to ściśle z Upaniszad, 
gdyż w tych tekstach właśnie, pierwszy raz w tradycji indyjskiej, jest wyraźnie poka-
zane, że „atman” to przecież „Ja sam”; poznawanie atmana to poznawanie samego 
siebie, swej najgłębszej istoty. Odrzucając kolejne poziomy przejawiania się świata, co 
oznacza przecież kolejne poziomy przejawiania się świadomości, dochodzimy do wnę-
trza, do wewnętrznej przestrzeni. Upaniszady definiują ją jako najgłębszą przestrzeń 
wewnątrz serca, to, co najgłębiej skryte, a dzięki czemu wszystko się przejawia. Świa-
domość egzystuje we własnej przestrzeni, ustanawia samą siebie. Według Upaniszad, 
naturą owej świadomości atmana-brahmana, czyli podstawowego pierwiastka zarówno 
makro- jak i mikrokosmosu, jest intencjonalność. Według Husserla, staje się ona świa-
tem autonomicznym, mającym sobie właściwe cechy i jakości. Jeżeli jej naturą jest 
intencjonalność, to musi się na coś kierować – na korelaty własnych przeżyć bądź na 
siebie samą. I kiedy tak analizujemy świadomość, to trzeci stan – o którym wiemy 
tylko tyle, iż był, a zanikają w nim jakby naturalne cechy świadomości – wydaje się 
Indrze niczym, pustką. 

Co może oznaczać pustka w tym kontekście? Nie jest to śunjata buddyjskiego sys-
temu madhjamaki, będąca ostatecznym sposobem orzekania o rzeczywistości, gdyż 
Indra nie pozostaje na tym poziomie i mówiąc, iż również w tym stanie nie może zna-
leźć „niczego dobrego”, wraca do Pradźapatiego. Stan trzeci, utożsamiany tu ze stanem 
snu głębokiego, jest tylko pamięcią o tym, iż był. Po przebudzeniu się tylko tyle można 
o nim powiedzieć, że był, że spało się źle lub dobrze, ale nie ma w nim żadnych wra-
żeń. Po przebudzeniu, czyli po przerwaniu tego stanu, istnieje tylko pamięć przeszło-
ści. Mamy zatem wyraźnie podkreśloną ciągłość świadomości, ale występuje tylko 
wrażenie przeszłości.  

W omawianej upaniszadzie dostrzegamy wyraźne wartościowanie poszczególnych 
warstw, poprzez które przejawia się świadomość. Trzy pierwsze, po dokładnym wnik-

                                                        
13 tadyatnaitatsupta× samasta× samprasanna× svapnaÕ na vij˜n˜tyeÿa ˜tmeti hov˜caitadam®tama- 

bhayametadbrahmeti sa ha þ˜ntah®daya× pravavr˜ja sa h˜pr˜ty˜am˜naÕ j˜n˜tyayamahamasmŸti no 
evem˜ni bh¨t˜ni vin˜þamev˜pŸto bhavati n˜hamatra bhogyaÕ paþy˜mŸti. 
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nięciu przez Indrę w ich istotę, nie okazują się dla niego „dobre”, to znaczy są niesa-
moistne, gdyż warunkowane na głębszym poziomie. Ów najgłębszy poziom jest ze 
swej natury wiecznym „teraz”, wieczną, nieuwarunkowaną teraźniejszością. Zaś świa-
domość trzeciego poziomu intencjonalnie jest skierowana jedynie na pamięć owego 
noematu, jest zatem czegoś pozbawiona, czyli pusta w wieczną teraźniejszość14. Jest to 
rodzaj retencjonalnej modyfikacji, a nie źródłowo prezentująca się świadomość.  

Atman istnieje na wszystkich poziomach, tylko czasem jest jakby „zbrukany”, 
„przysłonięty” przez swoje przejawy. Tak samo „Ja” wydaje się obecne stale, a nawet 
koniecznie15. Stan trzeci, choć pozbawiony owych „zbrukań”, Indra uważa za pusty, co 
nie stanowi o jego absolutnej wartości. Indra poszukuje stanu, w którym właściwości 
autentycznego bytu przysługują mu immanentnie, nie mają to być jednak korelaty 
świadomości, przejawiające się najpierw jako rzeczy, a potem jako wrażenia i przypo-
mnienia16.  

Po doświadczenie owej źródłowości Indra po raz czwarty udaje się do Pradźapatie-
go. Po nauce trwającej tym razem zaledwie pięć lat otrzymuje następujące objaśnienie: 

Maghawanie, śmiertelne zaiste to ciało, 
Przez śmierć opanowane, 
Lecz ono jest siedzibą nieśmiertelnego, bezcielesnego atmana, 
Kto obdarzony jest ciałem, doznaje uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, 
Zaprawdę ten, kto jest obdarzony ciałem, 
Nie uniknie odczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, 
Tego zaś, kto bezcielesny, przyjemne-nieprzyjemne nie dotyka. 
Bezcielesny jest wiatr, chmura, błyskawica oraz piorun, 
One są bezcielesne, z tych przestworzy się wznoszą, 
Z najwyższym światłem się łącząc, 
Każde z nich jawi się w swej prawdziwej postaci. 
Podobnie ten, który będąc wyciszonym, 
Unosząc się z ciała, łączy się z najwyższym światłem, 
Ukazuje się w swej prawdziwej postaci, 
To jest najwyższy Purusza, 
On tam przebywa roześmiany i radosny, 
Z dziewczętami się bawi, rydwanem powozi, z krewnymi spotyka, 
Niepomny, że ma ciało (8. 12.1–3)17. 

                                                        
14 E. Husserl, dz. cyt. „Przypomnieniowa świadomość jest pozbawiona pewnego sobie właściwego 

uprawnienia: nie jest «widząca»” (IV 136.282). 
15 Tamże: „Przynależy ono do każdego nadchodzącego i przepływającego przeżycia, jego «spojrzenie» 

przechodzi «poprzez» każde aktowe cogito na to, co stanowi przedmiot” (II 57.109). 
16 Tamże: „Każde przeżycie jest w sobie samym strumieniem stawania się, jest tym, czym jest w pier-

wotnym wytwarzaniu o pewnym niezmiennym typie istotnościowym, jest stałym przepływem retencji 
i protencji, pomiędzy którymi leży faza źródłowości, która sama płynie i w której uświadamia się żywe 
«teraz» przeżycia w przeciwstawieniu do jego «przedtem» i «potem»” (III 78.149). 

17 maghavanmartyaÕ v˜ idaÕ þarŸram˜ttaÕ m®tyun˜ tadasy˜m®tasy˜þarŸrasy˜tmano`dhiÿ÷h˜nam˜tto 
vai saþarŸra× priy˜priy˜bhyaÕ na vai saþarŸrasya sata× priy˜priyayorapahatirastyaþarŸraÕ v˜va santaÕ 
na priy˜priye sp®þata×. 

aþarŸro v˜yurabhayaÕ vidyutstanayitnuraþarŸr˜õyen˜ni tadyathait˜nyamuÿm˜d˜k˜þ˜tmsamutth˜ya 
paraÕ jyotirupasampadya svena r¨peõ˜bhiniÿpadyante. 
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Zatem czwarty stan świadomości jest w omawianej upaniszadzie przedstawiany 
w sposób pozytywny. Zarówno w Ćhandogji, jak i w opisywanej w poprzednim roz-
dziale Mandukji, mamy analizę czterech stanów świadomości i będących ich korelatem 
stanów rzeczywistości. Różnica pomiędzy tekstami tych dwóch upaniszad odnosi się 
właściwie do określenia czwartego stanu – stanu Turija. Wykładnia Mandukji jest ra-
dykalnie nirguniczna, ten nurt kontynuuje Gaudapada i Śankara. W tekście Ćhandogji 
na określenie stanu Turija pojawiają się terminy, które akceptują również saguniczne 
nurty wedanty. Wszak jest on określany jako nie tylko niezmienny w swej istocie, 
wieczny, nieśmiertelny, pełen świetlistej energii, prawdziwości, ale także błogości18. 
A przecież wiemy, że właśnie różne rozumienie statusu błogości – ˜nanada – było 
między innymi przedmiotem dyskusji pomiędzy wedantystami. W Ćhandogji Indra, 
poszukując rzeczywistości, dzięki której doświadczeniu, miał osiągnąć wszystkie świa-
ty i spełnienie wszelkich pragnień, czyli stan błogości, poprzez analizę kolejnych 
warstw przejawiania się rzeczywistości dochodzi do samego źródła. Takie rozumienie 
stanu Turija jest spójne z całym fragmentem tekstu omawianej upaniszady.  

Na podstawie Ćhandogji prześledziliśmy formowanie się pojęcia ˜tman. Ale doko-
naliśmy również fenomenologicznego zbadania „przedmiotu”, desygnatu tego pojęcia. 
Na początku, w tej części rozdziału, naszym zamiarem było sformułowanie definicji, 
czym ma być cel naszych rozważań i jakie określenia na mocy definicji mu przysługu-
ją. Owe określenia naprowadziły nas na specyfikę badanego przedmiotu. Atman to 
zarówno świadomość, jak i rozum, zarówno poznanie, jak i czysty podmiot. Czyste 
„Ja”, które może się przejawiać na różnych poziomach świadomości. Jeżeli to jest to, 
dzięki czemu uzyskuje się wszystko, to musi być warunkiem przejawiania się świata, 
a zatem jest nim świadomościowe residuum, pierwotna, czysta świadomość. Z lektury 
tekstów upaniszadowych wiemy zaś, iż atman jest brahmanem, czyli principium su-
biektywności jest tożsame z principium obiektywności.  

Cały ów proces, tak pięknie opisany w Ćhandogji, który stanowi jednocześnie pro-
ces samopoznania, ukazuje, iż ujmując źródłową świadomość, poznajemy to, dzięki 
czemu przejawiają się, wyłaniają się z niej kolejne korelaty, przedstawiające się jako 
różne poziomy rzeczywistości. Poznając zatem dokładnie mechanizmy przejawiania 
się świata, możemy nad tymi mechanizmami zapanować i w ten sposób osiągać światy. 
To przesłanie staje się nie tylko jednym z głównych przesłań Upaniszad, ale także 
zostaje przyjęte właściwie przez całą myśl bramińską. Na wszystkich poziomach prze-
jawiania się rzeczywistości istnieje atman, świadome siebie, „przytomne” „Ja”, 

które w obrębie swego strumienia przeżyć, nieprzerwanie realizuje świadomość w tej specyficz-
nej postaci cogito. (...) Do istoty strumienia przeżyć przytomnego Ja należy to, że nieprzerwanie 

                                                       
evamevaiÿa sampras˜do`sm˜ccharŸr˜tmasutth˜ya paraÕ jyotirupasampadya svena r¨peõ˜bhiniÿpadyate 

sa uttama× puruÿa× sa tatra paryeti jakÿatkrŸýanramam˜õa× strŸmirv˜ y˜nairv˜ ñ˜tibhirv˜ nopajanaÕ 
smarannidaÕ þarŸtaÕ sa yath˜ prayojya ˜caraõe yukta evamev˜yamasmiccharŸre pr˜õo yukta×. 

18 E. Husserl, dz. cyt.: „Przez redukcję fenomenologiczną odsłoniło się nam państwo transcendentalnej 
świadomości jako państwo bytu «absolutnego» w określonym sensie. To jest prakategoria bytu w ogóle 
(albo w naszym języku: pra-dziedzina), w której tkwią korzeniami wszystkie inne dziedziny bytu, do której 
ze swej istoty nawiązują, od której zatem są wszystkie zależne” (III 76.142). 
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rozwijający się łańcuch cogitationes stale jest otoczony pewnym medium nieaktowości, która 
zawsze jest gotowa przejść w modus aktowości19.  

Zanalizowany powyżej fragment z Ćhandogji ukazał nam jeden ze sposobów 
kształtowania się pojęcia atmana w Upaniszadach. Od rozumienia terminu ˜tman, jako 
zaimka wskazującego i desygnującego konkretny podmiot psychofizyczny, nastąpiło 
przejście do pojmowania atmana jako principium rzeczywistości, jako wymiaru uni-
wersalnego. Nierozwiązany został – w tym miejscu mówię tylko o kwestii terminolo-
gicznej – problem odróżnienia samej zasady podmiotowości od konkretnego podmiotu. 
Tym samym terminem opisywano te dwa wymiary. 

Widzący, dotykający, słuchający, wąchający, smakujący, myślący, rozumiejący, działający, 
Poznający atman, Purusza, on przebywa w najwyższym, niezmiennym atmanie (Praśna 4.9)20. 

Jednym ze sposobów na odróżnienie tych wymiarów jest określanie wymiaru absolut-
nego jako par˜tman – najwyższy atman. Termin para oznacza (wśród wielu innych po-
chodnych znaczeń) coś wyższego, wspanialszego, ale też coś innego. Zwłaszcza to drugie 
określenie wskazuje na rzecz inną niż ta, która jest dana w doświadczeniu. I w takim też 
znaczeniu można odczytywać opozycje: parabrahman – aparabrahman, par˜rtha – 
samv®tti, vyavah˜ra, jako odróżniające poziom absolutny, niedostępny doświadczeniu od 
wymiaru rzeczywistości empirycznej, przedmiotowej. Tak też należy rozumieć złożenie 
par˜tman. Na poziomie rzeczywistości przedstawionej wskazuje się na sposoby funkcjo-
nowania atmana, konkretne używanie danych funkcji odróżnia poszczególne podmioty 
od siebie. Podmiot działający wykorzystuje w swej aktywności zmysły zewnętrzne, dzię-
ki którym jest nazywany vijñ˜n˜tman – poznający, ten, którego naturą jest poznanie. 
Pojawia się tu również termin puruÿa, który Śankara21 w swym komentarzu objaśnia jako 
to, co wypełnia – p¨rõatv˜t – całe ciało, wskazując na jego immanentny charakter. 
A zatem z analizy tego krótkiego fragmentu wynika, iż atman jest zarówno transcendent-
ny – para – jak i immanentny – puruÿa. 

Zarówno immanentny, jak i transcendentny charakter atmana poświadcza wiele in-
nych fragmentów Upaniszad. W tak zwanych średnich Upaniszadach, do których należy 
między innymi Mundaka, zarazem transcendentny i immanentny charakter jest przypi-
sywany również puruszy; wtedy podobnie jak atman, purusza jest zarówno źródłem 
wszystkiego, jak i przejawia się w każdym świadomym upostaciowieniu. Więcej na ten 
temat będzie w osobnym rozdziale „Purusza – archetyp Boga”, tu wskażmy tylko na 
kilka charakterystycznych określeń: 

Ci, którzy w lesie praktykują żar ascezy oraz wiarę, 
Wyciszeni mędrcy, żyjący z tego, co im dano, 
Pozbawieni namiętności, wchodzą przez wrota słońca 
Tam, gdzie przebywa nieśmiertelny Purusza, nieprzemijający atman (Mundaka 

1.2.11)22. 

                                                        
19 Tamże, II 35.64. 
20 eÿa hi draÿ÷˜ spraÿ÷˜ þrot˜ ghr˜t˜ rasayit˜ mant˜ boddh˜ kart˜ vijñ˜n˜tam˜ puruÿa× sa pare`kÿara 

˜tmani saÕpratiÿ÷hate.  
21 Som Raj Gupta, dz. cyt., t. I, s. 408. 
22 tapa×-þraddhe ye hy upavasanty araõye þ˜nt˜ vidv˜Õso bhaikÿyacary˜Õ caranta×, s¨ryadv˜reõa te 

viraj˜h pray˜nti yatr˜m®ta× sa puruÿo hy avyay˜tm˜. 
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Boski, pozbawiony formy Purusza, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nienaro-
dzony. 

Bez tchnienia, bez umysłu, czysty, wyższy nawet od tego wysokiego, niezmiennego. 
Z niego rodzi się tchnienie, umysł i wszystkie zmysły, 
Przestrzeń, wiatr, blask i wody oraz ziemia podtrzymująca wszystko. (...) 
On zaprawdę wszystkich stworzeń wewnętrznym atmanem (Mundaka 2.1.2–4)23. 

Jak zobaczymy w jednym z kolejnych rozdziałów, purusza jest najpierwotniejszą 
formą przejawiania się atmana. W Brihadaranjace (1.4.1) czytamy, iż w stanie absolut-
nym istnieje atman w formie puruszy: ˜tm˜ puruÿavidha. W zacytowanej powyżej 
Mundace na ów absolutny charakter atmana-puruszy wskazują takie określenia, jak 
am®ta – nieśmiertelny czy avyaya – nieprzemijający. W następnych strofach pojawiają 
się paradoksalne określenia, wskazujące na nirguniczny charakter, niemożliwy do po-
zytywnego, adekwatnego ujęcia w jakiekolwiek kategorie. Divya to boski, ale zarazem 
świetlisty; am¨rta – bez formy, ale równocześnie będący podstawą i warunkiem każ-
dego przedstawienia; sab˜hy˜bhyantaro – zarówno istniejący wewnątrz, jak i przekra-
czający immanentny charakter istnienia, dlatego też mówi się o nim, iż jest antar˜tman 
– wewnętrznym atmanem. Częstszym, paralelnym terminem, jak to później zobaczy-
my, podkreślającym ów immanentny charakter będzie antary˜min – przebywający 
wewnątrz. Wymiar absolutny denotowany jest wtedy terminem: ˜tman, a zasada indy-
widualnej świadomości terminem: antar˜tman. Można też wskazać na inną opozycję, 
kiedy chce się odróżnić wymiar absolutny od zasady indywidualnej świadomości. 
Chociaż atman jako immanentny przenika całą rzeczywistość i każdą jej postać, to 
kiedy wieszczowie upaniszadowi chcą wskazać na wyróżnione – zwłaszcza ze względu 
na procedury medytacyjne miejsce – podają przestrzeń wewnątrz serca: h®day˜k˜þa.  

Ów byt absolutny, któremu głównie przypisuje się to, iż jest nie tylko świadomy, 
ale także stanowi samą zasadę świadomości i źródło życia, tu jest określany jako 
apr˜õa – bez tchnienia, bez oddechu życiodajnego, i aman˜ – bez umysłu. Z jednej 
strony te określenia wpisują się w metodę orzekania o atmanie jako neti, neti, z drugiej 
zaś podkreślają, iż sama zasada świadomości oraz poznania są czymś wyższym, niż ich 
empiryczne przedstawienia.  

Na ów immanentny charakter atmana, który jest wtedy doświadczany jako indywi-
dualny podmiot działający, wskazuje wiele innych fragmentów Upaniszad. W Brihada-
ranjace (3.4.1) używa się w tym kontekście terminu ˜tm˜ sarvantara – atman wewnątrz 
wszystkiego. Również w Brihadaranjace (4.3.35) na określenie atmana ograniczonego 
psychofizyczną postacią stosuje się zwrot þarŸra ˜tman – atman wcielony. W tym 
kontekście jest mowa o upostaciowionym atmanie, który funkcjonuje jako indywidual-
ny podmiot migrujący. Pełniejszy opis natury atmana jako świadomościowego pod-
miotu migrującego prezentuje Mundaka 2.2.7: 

Ten, kto zna wszystko, wszechwiedzący, kogo jest wielkość tu, na ziemi, 
W niebiańskiej twierdzy Brahmy, w przestworzach atman przebywa, 
Uczyniony z umysłu, zarządza oddechem i ciałem, 

                                                        
23 divyo hy am¨rta× puruÿa× sab˜hy˜bhyantaro hy aja×, apr˜õo hy aman˜h þubhro hy akÿar˜t parata× 

para×. etasm˜j j˜yate pr˜õo mana× sarvendriy˜õi ca, khaÕ v˜yur jyotir ˜pa× p®thivŸ viþvasya dh˜riõŸ. 
Hy eÿa sarvabh¨t˜ntar˜tm˜. 
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On ma oparcie w pokarmie, umiejscowiony jest w sercu, 
Dzięki takiemu poznaniu mędrcy dostrzegają 
To, czego formą błogość, co nieśmiertelne i jaśnieje24.  

Podstawowym atrybutem świadomościowego podmiotu migrującego są jego zdol-
ności poznawcze, na co wskazuje określenie manomaya – uczyniony z umysłu. Wszel-
kie jego funkcje są temu właśnie podporządkowane, także zarządzanie oddechem, czyli 
podstawą zarówno sił życiowych, jak i witalnych. Funkcje życiowe są podtrzymywane 
poprzez pokarm – anna. W wyniku procedur medytacyjnych atman jest postrzegany 
jako umiejscowiony w sercu. Jak mówi upaniszada, ten, który rozpozna, iż wszystkie 
funkcje poznawcze i cała aktywność istnieją ze względu na atmana, a sam atman pozo-
staje niezmienny w swej istocie, rozpoznaje prawdziwą naturę rzeczywistości. Wy-
dźwięk tego fragmentu upaniszady jest stricte nirguniczny: byt rozpoznawany jako 
rzeczywisty jest określany jako mający formę błogości – ˜nanda-r¨pa – a nie będący 
samą błogością. Utożsamianie formy błogości – ˜nandamaya – z samą błogością – 
˜nanda – jest typowe dla nurtów sagunicznych, teistycznych. Niedostrzeganie samego 
atmana, ale redukowanie go do jego funkcji wynika nie z jego nieistnienia, lecz z sub-
telności jego istoty.  

Subtelny jest atman, poznawalny przez świadomość,  
W niego tchnienia pięciorakie wnikają, 
Cała myśl istot przeniknięta przez zmysły, 
A gdy myśl jest oczyszczona, atman jaśnieje (Mundaka 3.1.9)25. 

Upaniszady bardzo szczegółowo opisują procedury oczyszczania podmiotu empi-
rycznego z wszelkich zanieczyszczeń i ograniczeń, które zakłócają właściwy wgląd 
i uniemożliwiają rozpoznanie rzeczywistości. Głównym wyposażeniem podmiotu mi-
grującego i wciąż wikłającego się w sansarę jest pragnienie – k˜ma, r˜ga. Pragnienie 
zostało rozpoznane jako źródłowy czynnik inicjujący wszelkie działania i zaciemniają-
cy zdolności poznawcze umysłu. Uważano, iż każdy czyn (karman), nawet cnotliwy, 
prowadzi do nawarstwiania się złoża karmicznego, a przez to podtrzymuje uciążliwe 
wcielanie. Najstarsze Upaniszady konsekwentnie postulują, iż jedynie droga poznania 
– jñ˜nam˜rga – prowadzi do wyzwolenia. Dlatego podstawowym zaleceniem jest ćwi-
czenie się w bezpragnieniowości – niÿk˜mam˜rga, vair˜gya. Wiele fragmentów ilustru-
je tę tezę. Zacytujmy jeden z najstarszych: 

Ten oto atman to brahman! 
On uczyniony jest z poznania, z umysłu, z oddechu życiodajnego, z oka, z ucha, 

z ziemi, z wód, z wiatru, z przestworzy, z żaru i z braku żaru, 
Z pragnienia i z braku pragnienia, z gniewu i z braku gniewu, z prawości i z bezpraw-

ności. (...) 
Tak jak czyni, tak jak postępuje, takim się staje, 
Ten, kto czyni dobro, staje się dobry, ten, kto czyni zło, staje się zły, 

                                                        
24 ya× sarvajña× sarva-vid yasyaiÿa mahim˜ bhuvi, divye brahmapure hy eÿa vyomny ˜tm˜ pra-

tiÿ÷hita×. manomaya× pr˜õaþarŸra-net˜ pratiÿ÷hoto`nne h®dayaÕ sannidh˜ya, tad vijñ˜nena paripaþ
anti dhŸr˜ ˜nanda-r¨pam-am®taÕ yadvibh˜ti. 

25 eÿo`nur ˜tm˜ cetas˜ veditavyo yasmin pr˜õa× pañcadh˜ saÕviveþa, pr˜õaiþ citta sarvam otam 
praj˜n˜Õ yasmin viþuddhe vibhavaty eÿa ˜tm˜.  
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Przez cnotliwe czyny staje się cnotliwy, przez złe – zły. (...) 
Do czego umysł jest przywiązany, 
Do tego ciało subtelne dąży wraz z czynami, do tego lgnie, 
Osiągając spełnienie każdego czynu, którego w tym świecie dokonał, 
Z tamtego świata ponownie przychodzi na ten świat czynu, 
Tyle dotyczy tego, który pragnie; 
Teraz zaś o tym, który jest od pragnień wolny: 
Ten, kto nie ma pragnień, kto od pragnień jest wolny, 
Którego pragnienia spełnione i pragnie jedynie atmana, z tego oddech życiodajny nie 

uchodzi, 
On będąc brahmanem, do brahmana zdąża (Brihadaranjaka 4.4.5–6)26. 

Z konsekwentnego przyjęcia takiej charakterystyki podmiotu wynika ostatecznie nir-
guniczny sposób orzekania o samej zasadzie podmiotowości, o atmanie. Wszelkie nasze 
uczucia, emocje, akty poznawcze, czyny i przedmioty tych działań są inicjowane przez 
pragnienie. „Kiedy człowiek rozpoznaje atmana: Oto ja jestem! (ayam asmi), czego ma 
jeszcze pragnąć, czego pożądać?” (Brihadaranjaka 4.4.12). Gdy zaniknie główny impuls 
do ich funkcjonowania, nie ma miejsca na działanie ani na skutki tych działań. Zanikają 
indywidualizujące charakterystyki podmiotu, a atman jako zasada podmiotowości jaśnie-
je w swej uniwersalnej, niczym nie uwarunkowanej i nie ograniczonej dziedzinie. Wtedy 
nie można o nim orzekać inaczej niż neti, neti – ani taki, ani taki. 

Ten oto atman nie jest ani taki, ani taki, 
Nie do uchwycenia, dlatego nieuchwycony, 
Nie do zniszczenia, dlatego niezniszczony, 
Nie do dotknięcia, dlatego niedotknięty, 
Niczym nie związany, nie drży, niczym nie zraniony, 
Jak można poznać poznającego? (Brihadaranjaka 4.5.15)27. 

Byt absolutny, nazywany atmanem, jest poza doświadczeniem, które jest ujmowane 
w kategorie, dlatego nie można o nim w żaden sposób adekwatnie orzekać. Według 
założeń wielu stanowisk filozoficznych, to, czego nie można doświadczyć i czego ist-
nienia nie można udowodnić, w rzeczywistości nie istnieje. Stanowisko wedanty, które 
przyjmuje główną tezę śruti, jest krańcowo inne. To, że nie możemy udowodnić istnie-
nia danej rzeczywistości za pomocą wypracowanych przez nas kategorii, nie świadczy 
o jej nieistnieniu, lecz o ograniczeniu narzędzi ją ujmujących. To, co istnieje bez wąt-
pienia, to rzeczywistość absolutna atman-brahman, ona nie wymaga dowodu, gdyż – 
jak mówią adwaityści – każda myśl, każdy akt udowadnia, iż istnieje świadomościowy 
w swej istocie warunek, substrat wszystkich naszych działań. To, co właściwie wyma-
ga wyjaśnienia i objaśnienia, to prawa rządzące światem przedstawionym. W tradycji 
                                                        

26 sa v˜ ayam˜tm˜ brahma vijñ˜namayo manomaya× pr˜õamayacakÿurmaya× þrotramaya× 
p®thivŸmaya ˜pomayo vayumaya ˜k˜þamayastejomayo`tejomaya× k˜mamayo`kamaya× krodhamay-
o`dharmamaya× (...) yath˜k˜rŸ yath˜c˜rŸ tath˜ bhavati – s˜dhuk˜ri s˜dhurbhavati, p˜pak˜rŸ p˜po 
bhavati, puõya× puõyena karmaõ˜ bhavati, p˜pa× p˜pena (...) tadeva sakta× saha karmaõaiti liðg-
aÕ mano yatra niÿaktamasya, pr˜py˜ntaÕ karmaõastasya yatkiÕceha karotyayam, tasm˜llok˜tpu- 
nairayasmai lok˜ya karmaõe. Iti nu k˜mayam˜na×, ath˜k˜mayam˜na× – yo`k˜mo niÿk˜ma ˜ptak˜- 
ma ˜tmak˜mo na tasya pr˜õ˜ utkr˜manti brahmaiva sanbrahm˜pyeti. 

27 sa eÿa neti nety˜tm˜, ag®hyo na hi g®hyate, aþŸryo na hi þŸryate, asðgo na hi sajjate, asito na vyathate, 
na riÿyati, vijñ˜t˜ramare kena vij˜nŸy˜t. 
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bramińskiej, zwłaszcza w szkołach sankhji i adwaity, zakładano, iż rzeczywistość do-
świadczalna jest ze swej natury przedmiotem, a przedmioty istnieją dla czegoś, czyli 
musi istnieć jakiś podmiot – ostatecznie jest nim sama zasada podmiotowości, który 
uzasadnia istnienie tego, na co się nakierowuje. I to atman, jako zasada podmiotowo-
ści, swym absolutnym istnieniem warunkuje rzeczywistość przedstawioną. Dlatego 
Upaniszady opisują atmana jako źródło i zasadę całej doświadczalnej rzeczywistości. 

Kim on jest? 
Czcimy go jako atmana. 
Kim jest atman? 
Ten, dzięki któremu się widzi, 
Ten, dzięki któremu się słyszy, 
Ten, dzięki któremu odczuwa się zapachy, 
Ten, dzięki któremu się mówi, 
Ten, dzięki któremu odróżnia się słodkie od tego, co bez smaku. 

To, co jest sercem, jest umysłem, 
Poznawanie, postrzeganie, zrozumienie, mądrość, wiedza, wgląd, wytrwałość, myśl, in-

tuicja, zapał, pamięć, wyobrażenie, cel, życie, pragnienie oraz wola – to wszystko są 
imiona mądrości. 

On jest brahmanem, Indrą, Pradźapatim i wszystkimi bogami, 
On jest pięcioma grubymi elementami, 
Ziemią, powietrzem, przestrzenią, wodami i światłem, 
Tym jest i tym, co z niższymi się miesza, 
On jest tym, co zrodzone z nasienia, z jaja, z łona, z wilgoci oraz z ziarna, 
On jest końmi, krowami, ludźmi, słoniami, 
Tym, co oddycha, co chodzi po ziemi, tym, co lata i tym, co nieruchome, 
On jest wszystkim, on przewodnikiem mądrości, 
W mądrości jest wszystko, świat jest prowadzony przez mądrość, 
Podstawą jest mądrość, brahman jest mądrością (Aitareji 5.1–3)28. 

Atman zatem jest zarówno tym, co pozostaje niezmiennie w swej istocie, jak i ist-
nieje we wszystkich swoich postaciach. Jest zarówno transcendentny – wtedy jest wa-
runkiem i źródłem całej rzeczywistości – jak i immanentny – wtedy jest doświadczany 
jako zasada podmiotowości. Jak wspomnieliśmy na początku tego rozdziału, wiesz-
czowie Upaniszad próbowali przy użyciu odpowiednich terminów pokazać, kiedy mó-
wią o atmanie jako o rzeczywistości uniwersalnej, a kiedy wskazują na którąś z jego 
postaci. W komentarzu do Brihadaranjaki29 Śankara przedstawia teorię ośmiu stanów 
(aÿ÷˜vasth˜), w jakich bądź istnieje, bądź przejawia się absolutna rzeczywistość, o któ-
rej orzeka się w terminach: ˜tman, brahman. Są to: brahman, antary˜min – wewnętrz-
ny zarządca, kÿetrajña – znawca pola, pojęcie w innych komentarzach używane wy-

                                                        
28 ko`yam ˜tmeti vayam up˜smahe, katara× sa ˜tm˜ yena v˜ paþyati yena v˜ þ®õoti yena v˜ gandh˜n 

˜jighrati yena v˜ v˜caÕ vy˜kroti yena v˜ sv˜du c˜sv˜du ca vij˜n˜ti. 
yad etad dh®dyaÕ manaþ caitat, saÕjñ˜nam ˜jñ˜naÕ vijnñ˜naÕ prajñ˜naÕ madh˜ d®þtir dh®tir 

matir manŸÿ˜ j¨ti× sm®ti× saÕkalpa× kratur asu× k˜mo vaþa iti sarv˜õy evait˜ni prajñ˜nasya 
namadhey˜ni bhavanti (...) sarvam tatprajñ˜netram, prajñ˜ne pratiÿ÷hitam, prajñ˜netro loka× prajñ˜ 
pratiÿ÷h˜ prajñ˜naÕ brahma.  

29 Hajime Nakamura, A History of Early Ved˜nta Philosophy, cz. II, Motilal Banarsidass, Delhi 2004, s. 140. 
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miennie z terminami: s˜kÿin – widz, daiva – bóstwo, świetlisty, s¨tra – nić, vir˜j – siła 
powołująca rzeczywistość do stanu bytowania, j˜ti – odpowiadający pojęciu gatunku, 
klasy oraz piõýa – desygnujący indywidualny podmiot. Są to pojęcia, które wyznacza-
ją pewien porządek emanacyjny, idąc od samej zasady rzeczywistości, do jej najbar-
dziej zewnętrznych przedstawień. Część tych terminów zostanie omówiona w kolej-
nych rozdziałach. Ale pojawi się też wiele innych; wszystkie one będą się odnosiły do 
pojęć desygnujących funkcje działającego podmiotu bądź technicznie rozumianego 
aparatu poznawczego, gdyż przedmiotem niniejszej publikacji jest nie tyle omówienie 
wszystkich poziomów przedstawień rzeczywistości, ile skupienie się na próbie obja-
śnienia relacji pomiędzy zasadą podmiotowości, czyli czystym istnieniem, a jej przed-
stawieniami. I jak zobaczymy, większość tych terminów będzie skorelowana z trzecim 
stanem świadomości – rzeczywistości: ze stanem snu głębokiego.  

  
 



Aham – „Ja” uniwersalne,  
pierwotna postać bytu absolutnego 

W pierwszym rozdziale tej książki, podczas omawiania schematu kosmogonicznego 
w hymnie Nasadijasuktam, wskazałam na wyodrębnienie dwóch wymiarów rzeczywi-
stości przez opisywanie ich przy użyciu derywatów pochodzących od dwóch rdzeni 
językowych. Wymiar absolutny jest denotowany przez rdzeń as – istnieć, a rzeczywi-
stość przedmiotowa przez rdzeń bh¨ – stawać się, bytować. Jak to zaprezentowałam na 
przykładzie schematu kosmogonicznego Upaniszad, drugi wymiar może być opisywa-
ny również przez inne czasowniki, na przykład: stwarzać, tworzyć poprzez uprawianie 
ascezy, rozmnażać. Nie zmienia to nigdy sytuacji, iż byt absolutny jest zawsze określa-
ny jako sat (od as) – istniejący. Poszukując najbardziej źródłowych fragmentów Upa-
niszad, które starają się uchwycić i przedstawić ów moment przejścia od jednego wy-
miaru do drugiego, zacytujmy na początek, według mnie, najważniejszą strofę 
z Brihadaranjaki 1.4.1: 

To na początku istniało jako atman w formie osoby – Puruszy, 
Rozglądając się dookoła, niczego poza atmanem nie dostrzegł, 
Najpierw powiedział: „Ja jestem!” (aham asmi) 
W ten sposób imię „Ja” powstało, 
Dlatego to nawet dziś, gdy o czymś się mówi, 
Najpierw „Ja” się wypowiada, a potem kolejne słowa, 
Ponieważ przed tym wszystkim – „purwa” 
On wszystkie złe światy spalił – „usz”, 
To jest nazywany Purusza1. 

Będę się starała wykazać, iż formuła aham asmi jest fundamentalna dla wszelkich 
rozważań prowadzonych w tej książce. W sanskrycie, podobnie jak w języku polskim, 
wystarczy powiedzieć „jestem”, gdyż zaimek pierwszej osoby zawiera się w końcówce 
gramatycznej. Czy zatem użycie tego zaimka można potraktować jedynie jako podkre-
ślenie treści, znaczenia, a nie pojawienia się nowej jakości? Odpowiedź na to pytanie, 
jak zaraz postaram się wykazać, nie może być jednoznaczna; właściwie próbą odpo-
wiedzi na nie jest cała prezentowana książka. 

Słowo asmi jest derywatem od rdzenia as i denotuje wymiar rzeczywistości tech-
nicznie nazywany sat. Jako że uważam ten passus za ważny, przedstawię teraz jego 
dokładniejszą analizę, odwołując się do języka oryginału. Fragment rozpoczyna się od 
kluczowej dla całego schematu kosmologicznego Upaniszad frazy: ˜tm˜ eva idam agre 
˜sŸt – „to zaiste istniało na samym początku jako atman”. Ów byt pierwotny, denoto-

                                                        
1 ˜tmaivedamagra ˜sŸtpuruÿavidha× so`nuvikÿya n˜nyad˜tm˜tmano`pasyat so`hamasmŸtagre vy˜harat 

tato`haÕn˜bhavat, tasm˜dapyetarhy˜manvito`hamayamityev˜gra uktv˜th˜nyann˜ma prabr¨te sadasya 
bhavati, sa yatp¨rvo`sm˜tsm˜tsarvasm˜tsarv˜np˜pman auÿat tasm˜tpuruÿa×, oÿati ha vai sa tain 
yo`sm˜tp¨rvo bubh¨ÿati ya eva veda. 



Aham – „Ja” uniwersalne, pierwotna postać bytu absolutnego 

 

104 

wany terminem ˜tman zostaje dookreślony przez termin puruÿavidha – „w formie pu-
ruszy, osoby”. To złożenie można też interpretować jako: „miara puruszy”, „przedsta-
wiony jako purusza”. Istotne jest to, iż absolut przyjmuje jakąś formę, czy też przed-
stawia się w niej, co według wykładni najstarszej adwaity, prezentowanej przez 
Gaudapadę lub Śankarę, jest w pewnym sensie bardzo subtelnym, ale jednak przej-
ściem od poziomu nirguna do saguna. Dookreślenie terminu ˜tman przez puruÿavidha 
pojawia się jeszcze w upaniszadzie Taittirija (2.2–5): 

Z pokarmu zaprawdę stworzenia powstają, 
Wszystkie w ziemi mają swe schronienie, 
Dzięki pokarmowi żyją, 
By na końcu znów w pokarm podążyć. (...) 
Dlatego, iż zarówno jest spożywany, jak i żywi się stworzeniem, 
Jest nazywany pokarmem, 
Zaś wewnętrzny atman jest inny od istoty pokarmu, 
Uczyniony jest z oddechu, on wszystko wypełnia, 
On zaprawdę ma formę puruszy (puruÿavidha), 
Forma puruszy jest tym czego formą jest purusza. (...) 

Bóstwa oddychają tchnieniem życiowym, 
Tak jak ludzie i zwierzęta, 
Oddech zaprawdę jest życiem stworzeń, 
Przeto życiem wszystkiego jest nazywany, (...) 
Zaś atman wewnątrz jest inny od niego i od tego, który uczyniony z oddechu, 
On jest uczyniony z umysłu, on wszystko wypełnia, 
On zaprawdę ma formę puruszy (puruÿavidha), 
Forma puruszy jest tym, czego formą jest purusza. (...) 

Zaś atman wewnątrz jest inny od niego i od tego, który uczyniony z umysłu, 
On jest uczyniony z poznania, on wszystko wypełnia, 
On zaprawdę ma formę puruszy (puruÿavidha), 
Forma puruszy jest tym, czego formą jest purusza. (...) 

Zaś atman wewnątrz jest inny od niego i od tego, który uczyniony z poznania, 
On jest uczyniony z błogości, on wszystko wypełnia, 
On zaprawdę ma formę puruszy (puruÿavidha), 
Forma puruszy jest tym, czego formą jest purusza2. 

Sformułowanie: sa v˜ eÿa puruÿavidha eva tasya puruÿvidhat˜m anvayam puruÿ-
avidha×, pojawia się w każdej z zacytowanych strof. Cały ten fragment przedstawia tak 
zwaną koncepcję pañcakoþa – pięciu powłok, pięciu osłon brahmana-atmana. Są to 

                                                        
2 ann˜d vai praj˜× praj˜yante. y˜× k˜þca p®thivŸÕ þrit˜×, atho annenaiva jŸvanti, athainad api yanty an-

tata× (...) adyate`tti ca bh¨t˜ni. tasm˜d annam tad ucyata iti. tasm˜d v˜ etasm˜d annarasamay˜d any-
o1ntara ˜tm˜ pr˜õamaya×. Tenaiÿa p¨rna×. Sa v˜ eÿa puruÿavidhat˜m anvayaÕ puruÿavidha×. (...) 
pr˜õam dev˜ anu pr˜õanti, manuÿy˜× paþavaþ ca ye. pr˜õo hi bh¨t˜n˜m ˜yu×. tasm˜t sarv˜yuÿam 
ucyate (...) tasm˜dv˜ estasm˜t pr˜õamay˜d anyo`ntar ˜tm˜ manomaya×. Tenaiÿa p¨rõa×. Sa v˜ eÿa 
puruÿavidha eva. tasya puruÿavidhat˜m anvayaÕ puriÿavidha×. (...) tasm˜d v˜ etasm˜n manomay˜d 
anyo`ntara ˜tm˜ vijñ˜namayas tenaiÿa p¨rõa×. Sa v˜ eÿa puriÿavidha eva. (...) tasm˜d v˜ etasm˜d 
vijñ˜namay˜d anyo`antara ˜tm˜nandamaya×. Tenaiÿa p¨rõa×. Sa v˜ eÿa puruÿavidha eva. tasya 
puruÿavidhat˜m anvyaÕ puruÿavidha×. 
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kolejno: annamayakośa – powłoka pokarmu, pr˜õamayakoþa – powłoka oddechu, 
tchnienia życiowego, manomayakośa – powłoka umysłu, vijñ˜namayakoþa – powłoka 
poznania oraz ˜nanadamayakoþa – powłoka błogości. Są one prezentowane od najbar-
dziej zewnętrznej – anna denotuje tutaj formę fizykalną, grubomaterialną – po pozio-
my coraz subtelniejsze, z tym że każda z nich, nawet ostatnia – ˜nandamaya – nie jest 
bytem absolutnym, nie jest czystą błogością, lecz czymś złożonym z błogości, na co 
wskazuje sufiks maya. Przypomnijmy, iż tak samo jest w upaniszadzie Mandukja, 
w której trzeciemu stanowi, stanowi Pradźni, przypisuje się ten sam atrybut. Byt abso-
lutny zatem – ˜tman – jako puruÿavidha przejawia się w wielu postaciach i te według 
kolejności wyłaniania się, a także kolejności przysłaniania, tworzą strukturę świata 
przedstawionego.  

Kiedy skonfrontujemy te dwa fragmenty, w których występuje termin puruÿavidha, 
to ujrzymy spójną koncepcję. W jednym i drugim fragmencie mamy termin ˜tman, 
który denotuje absolutny wymiar rzeczywistości, a który w jakiejś formie – vidha – jest 
przedmiotem doświadczenia. W Brihadaranjace ta forma jest potraktowana bardzo 
ogólnie; wydaje się, iż jest to raczej możliwość samopoznania, samookreślenia się 
atmana. W Taittiriji można mówić o różnorodnych formach składających się na upo-
rządkowaną strukturę rzeczywistości już przedstawionej. Ale i tu, i tam jest to forma, 
w jakiej absolut przedstawia się zarówno sobie, jak i, w kolejnych sekwencjach, wyło-
nionym już z siebie postaciom.  

Powróćmy teraz do Brihadaranjaki, aby prześledzić sam mechanizm owego pier-
wotnego przedstawienia się sobie absolutu. Zwróćmy uwagę, iż pierwotny stan istnie-
nia idam ˜sŸt jest denotowany zarówno przez termin ˜tman, jak i przez dookreślenie 
puruÿavidha. To, co istnieje jako ˜tman, istnieje również jako najsubtelniejsza postać 
absolutu – puruÿavidha. Można to w ten sposób interpretować, iż możliwość przeja-
wiania się tkwi już w samej naturze absolutu. Zdecydowanie nie ma tu mowy o żad-
nym impulsie z zewnątrz. 

Przywołajmy w tym miejscu jako przykład późniejszy system tantry śiwaickiej3. 
Jest to system monistyczny, przyjmujący istnienie odwiecznego absolutu, czystej świa-
domości – cit – która jest nazywana Najwyższym Śiwą – paramaśiva. Ów byt absolut-
ny jest w swej istocie tożsamy z nirgunabrahmanem Upaniszad. Tantra wskazuje na 
dynamiczny charakter tego absolutu i wskazuje, iż ma on ze swej istoty dwa modi, 
których naprzemienna, odwieczna relacja odpowiada za przejawianie się świata. Jedno 
z tych modi to energia męska, świadomość – cit, a drugie modi to żeńska energia – 
śakti, mająca zdolność oświetlania i będąca polem do samopoznania świadomości. 
Kiedy harmonia pomiędzy tymi dwoma postaciami absolutu zostaje zachwiana, nastę-
puje proces przejawiania się świata. Można powiedzieć, iż Upaniszady antycypują taką 
późniejszą interpretację. Zatem stan absolutnego istnienia był odwieczną grą czy też 
raczej napięciem pomiędzy istnieniem jako czysty podmiot a impulsem do poznania, 
czym ów podmiot jest. Ale nie zapominajmy, iż dzięki odniesieniu obydwu terminów 
do jednego czasownika ˜sŸt panuje tu absolutna harmonia.  

                                                        
3 Główny zbiór wczesnych tantr został prawdopodobnie ułożony pomiędzy 400 a 800 rokiem n.e. 

Wielka synteza filozoficznych koncepcji tantryckich została połączona w X wieku przez Abhinawaguptę 
w system Trika.  
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Upaniszada posługuje się dalej językiem metafory. Ów byt absolutny, w którym po-
tencjalnie tkwi jakaś forma – vidha – czyli możliwość bycia przedstawionym, rozgląda 
się dookoła. Dokonuje świadomego już aktu poznania. Ale przez cały czas (pojęcie 
czasu jest tu oczywiście traktowane umownie) pozostaje w stanie napięcia podmioto-
wo-przedmiotowego, będącego równocześnie stanem idealnej równowagi. I dlatego 
jedyne, co może skonstatować, to że niczego poza sobą samym – ˜tm˜nam – nie do-
strzega. W tym momencie następuje kluczowe, według mnie, nie tylko dla tej upani-
szady wyłonienie się pierwszego przedstawienia. Przedstawienie to wiąże się 
z samookreśleniem siebie, potwierdzeniem swojego istnienia, poprzez wypowiedzenie 
zdania aham asmi – Ja jestem. Jak już to powiedzieliśmy na początku tego rozdziału, 
zaimek pierwszej osoby aham gramatycznie zawiera się w czasowniku asmi. Relacja 
pomiędzy słowami asmi/aham jest analogiczna do związku pomiędzy terminami 
˜tman/puruÿavidha. Aham jest pierwszym przedstawieniem wymiaru rzeczywistości 
sat (asmi), gdy rozpatrujemy zagadnienie z perspektywy introspekcyjnego procesu 
samopoznania. Puruÿavidha jest najbardziej pierwotną formą przejawiania się absolutu 
orzekanego terminem ˜tman, kiedy jest to już perspektywa opisu tych przejawów jako 
przedmiotów. Mówiliśmy już, że pomiędzy tymi pojęciami występuje „napięcie”, 
choćby dlatego, iż tekst je odróżnia mimo że bardzo subtelnie. Zdecydowanie jednak 
zarówno asmi, jak i ˜tman pozostają nienaruszone w dziedzinie sat, a potencja funk-
cjonowania w dziedzinie bhava istnieje zarówno po stronie aham, jak i puruÿavidha.  

On (sa×) – jest zaimkiem rodzaju męskiego, co wskazuje już na subtelną formę do-
określenia – vidha, kiedy podmiot, przyglądając się samemu sobie, samookreśla się 
sobie. I jak podaje tekst, w wyniku owego pierwotnego aktu poznawczego – tatas 
aham n˜m˜bhavat – w ten sposób imię (n˜man) powstało (bh¨). Jak wiadomo, w litera-
turze sanskryckiej termin n˜mar¨pa – nazwa i kształt – jest technicznym określeniem 
bytu indywidualnego. Jest to wskazanie na wyraźne przejście do rzeczywistości przed-
stawionej, doświadczanej jako różnorodna. Już sam ten fragment zawiera kilka intere-
sujących inspiracji, choćby tych, które traktują słowo jako mające moc światotwórczą, 
rozwijanych później bardzo kreatywnie przez całą myśl bramińską. 

·tman przedstawia się samemu sobie po akcie samopoznania, co oznacza, że doko-
nał tego aktu, przyglądając się samemu sobie w sobie samym. On patrzy na swoje od-
bicie, które jest zarazem nim samym, jak i jego przedstawieniem. Jest to znany od 
najdawniejszych czasów zarówno w tekstach stricte religijnych, kosmologicznych, jak 
i filozoficznych motyw metaforyzacji katoptrycznej, gdzie owo pierwotne odbicie jest 
pierwszym impulsem tworzącym strukturę świata przedstawionego. Tutaj, tak jak 
w innych kulturach, to, co odbite ma niższy status ontologiczny niż to, co odbijane4. To 
jest właśnie owo pierwotne napięcie pomiędzy sat a bhava. 

Jak przedstawia w swojej książce Tomasz Sikora, metafora lustra była znana wła-
ściwie we wszystkich tradycjach szmanistycznych, a także w tradycji indyjskiej, ży-
dowskiej i greckiej. Motyw jest wspólny: to, co odbite, ma niższy status ontologiczny 
niż to, co odbijane. Rzeczywistość, która się odbija, jest w pewien sposób rzeczywisto-
ścią absolutną, w wielu systemach jest to wymiar transcendentny. Rzeczywistość odbi-

                                                        
4 Tomasz Sikora, Euoi. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Zakład Wydawniczy  

„NOMOS”, Kraków 2004. 
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ta to rzeczywistość przedstawiona, często określana jako nie w pełni doskonała i, jak 
określają ją teksty tradycji bramińskiej, nacechowana uciążliwościami i cierpieniem – 
du×kha. W tym kontekście wnioski ontologiczne, jakie wynikają z przesłania Buddy 
przedstawionego w formie Czterech Szlachetnych Praw, jawią się jako „rewolucyjne”. 
Prawo zależnego powstawania należy wtedy interpretować wprost jako prawo, które 
mówi, iż poza zjawiskami, które powstają i funkcjonują we wzajemnych zależno-
ściach, nic, żadna rzeczywistość transcendentna, nie istnieje. W późniejszym buddy-
zmie chińskim szkoły huayan zostało to ukazane w postaci metafory lustrzanej sali. 
Świat, rzeczywistość przedstawiona jest porównywana do sali zbudowanej z luster – 
lustrem są ściany, kąty, sufit, podłoga. Zjawisko, które jest dostrzegane w jednym 
z luster, jest równocześnie zjawiskiem odbijanym we wszystkich innych. Nie można 
odróżnić tego, co odbijane, od tego, co odbite. Wszystkie zjawiska równocześnie po-
wstają i zanikają. Poza tą ścianą luster absolutnie nic nie istnieje, nie ma żadnego sat. 
Cała rzeczywistość wyczerpuje się w relacjach wzajemnego powstawania i zanikania, 
wszystko bytuje – bhava. I dlatego Nagardźuna mówi, iż asti = bhavati, istnienie to 
bytowanie. Gdy w ten sposób spojrzy się na filozofię buddyjską, to widać jej bez-
sprzecznie nowatorski charakter. Założenia ontologiczne – w tym kontekście wszyst-
kich, choć pod innymi względami różnorodnych – ortodoksyjnych systemów bramiń-
skich są diametralnie różne. Należy o tej fundamentalnej różnicy pamiętać, gdy 
nasuwają się nam daleko idące porównania pomiędzy szczegółowymi koncepcjami 
różnych indyjskich szkół filozoficznych.  

Po tej dygresji powróćmy do analizy upaniszad. Aham asmi następuje po akcie, 
w którym atman rozgląda się dookoła i nie widzi nikogo poza sobą, poza własnym 
odbiciem. To jest pierwotny akt percepcji – pratyakÿa – gdyż to on (sa×) patrzy – pa-
śyati. Na tym poziomie przejawiania się rzeczywistości upaniszady wskazują nie tyle 
na świadome rozróżnienie pomiędzy podmiotem a przedmiotem, ile na możliwość 
konstruowania aktów poznawczych; jest to nie tyle sam akt poznania, ile otwartość na 
dokonywanie takich aktów. Rozróżnienie aham od asmi, choć w najwyższym stopniu 
świadome, jest już jednak formą niewiedzy – avidy˜, gdyż pierwotna avidy˜ to wszak 
akt samopoznania, samoakceptacji, akt utożsamienia się ze swoim przejawem, przed-
stawieniem – aham. I to właśnie źródłowe nałożenie – adhy˜sa – przedmiotu aham na 
podmiot asmi jest motywem przewodnim całego nurtu adwaity.  

Kolejna ważna sprawa, która wyłania się z tego fragmentu, to stworzenie całej 
struktury opisywania rzeczywistości. Zauważmy, iż pierwotna jest konstatacja istnienia 
– sat, a dopiero później następuje akt poznania, uświadomienia – jña, czyli zupełnie 
odwrotnie niż u Kartezjusza, który rozpoczyna od cogito i dochodzi do sum5. Cała 
tradycja wedanty wychodzi od przyjęcia istnienia (sat) absolutnej rzeczywistości, 
o której właściwie możemy jedynie powiedzieć, iż jest cit – czystą świadomością czy, 
używając późniejszego terminu technicznego jñ˜tat˜ – „poznanością”, samą zasadą 
poznania. Przyjęcie tej tezy opiera się na dwóch różnych metodach. Pierwsza z nich, 

                                                        
5 T.W. Organ, The Self in Indian Philosophy, London 1964: „Ved˜ntic ˜tmavidy˜ started with sum, not 

with a Cartesian cogito. For the Ved˜ntist, both Advaita and Viþiÿ÷˜dvaita, it is better to postulate «I am» 
and to conclude «therefore I think» than to postulate «I think» and to conlude «therefore I am». The 
Ved˜ntic philosophers believed that it was the nature of the Self, not the reality of the Self , which needed to 
be proved. The Self must seek itself in order to find what it is, not that is” (s. 104).  
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rzadko przyjmowana w filozoficznej tradycji europejskiej, to odwołanie się do do-
świadczenia, do najbardziej subtelnych aktów introspekcji, których to wyniki – często 
w formie metafory – są według ogólnie akceptowanych procedur relacjonowane 
i przekazywane.  

W Indiach wartość tego typu doświadczeń jest traktowana bardzo poważnie. Można 
nawet powiedzieć, iż bez aktów bezpośredniego doświadczania rzeczywistości i ich 
świadectwa nie rozwinęłaby się większość tamtejszych systemów. Oczywiście, ze 
współczesnego, naukowego punktu widzenia są one o tyle niewiarygodne, że nie pod-
legają empirycznej weryfikacji, ale można też spojrzeć na to z innej strony. Każdy 
podstawowy dla danej darśany tekst ma przypisywanego sobie autora. O wiele właści-
wiej jest mówić nie tyle o autorach, ile o kodyfikatorach, którzy starali się uzgodnić 
i ułożyć w możliwie spójną całość relacje z doświadczeń setek, albo nawet tysięcy 
osób. Tak właśnie możemy odczytywać te teksty: jako rezultat doświadczenia i opisu 
tych samych fenomenów rzeczywistości czy, mówiąc precyzyjniej, tych samych sta-
nów świadomości będących korelatami odpowiednich wymiarów rzeczywistości. Póź-
niejsi komentatorzy, niektórzy z nich mający również podobne doświadczenia, będą 
nie tyle udowadniać, iż ta rzeczywistość, tak dana im w introspekcji, istnieje – to jest 
dla nich poza wszelką dyskusją – ile raczej objaśniać naturę tej rzeczywistości. Będą 
również starać się tłumaczyć mechanizmy takiego, a nie innego jej przedstawiania się 
w doświadczeniu. 

Ale istnieje też inna metoda, która nie tyle odrzuca wartość tych doświadczeń, ile 
jakby bierze je w nawias metodologiczny. Jest to czysto racjonalne założenie, iż bez 
przyjęcia istnienia nieuwarunkowanej podstawy nie można logicznie wytłumaczyć, ze 
względu na co funkcjonują wszelkie przedstawienia.  

Świat w tamtych czasach istniał jako niezróżnicowany, 
Został zróżnicowany przez imię i kształt, 
Mówi się: oto imię – nama, a oto kształt – rupa, 
Nawet dzisiaj różnicuje się, mówiąc: 
Oto jego imię, a oto jego kształt. 
On wniknął w to, aż po czubki palców,  
Jak brzytwy w pochwie, jak ognia skrytego w palenisku, 
Tak jego nie można zobaczyć, gdyż jako całość jest niewidzialny, 
Gdy oddycha, jest nazywany oddechem, gdy mówi – mową, 
Gdy patrzy – oczami, gdy słyszy – uszami, gdy myśli – umysłem, 
A to są tylko nazwy jego czynności, 
Ten, kto czci każdą z osobna, nie zna go, 
Nie staje się całością, gdy czci je każdą z osobna. 
Atmana jednego winno się czcić, wtedy wszystko staje się jednym, 
Każda rzecz jest śladem atmana, dla tego, kto zna to wszystko, 
Gdyż tak jak odnajduje się cel, idąc po śladach, 
Tak ten, kto to wie, zdobywa sławę i uznanie (Brihadaranjaka 1.4.7)6. 

                                                        
6 taddhedaÕ tarhy avy˜k®tam ˜sŸt, tan n˜ma-r¨p˜bhy˜m eva vyakriyyata, asau n˜ma, ayam idaÕ r¨pa 

iti, tad idam apy etarhi n˜ma-r¨p˜bhy˜m eva vy˜kriyate, asau n˜ma,ayam idaÕ r¨pa iti. sa eÿa iha praviÿ÷a 
˜nakh˜grebhya× yath˜, kÿuradh˜ne` vahita× sy˜t, viÿvam-bharo v˜ vivat-bhara-kul˜ye, taÕ na paþyanti.  
a-k®tsno hi sa×, pr˜õann eva pr˜õo n˜ma bhavati, badan v˜k, paþyaÕþ cakÿu×, þ®õvan þrotran, manv˜no 
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Jak widzimy, wiąże się to z przekonaniem, które jest właściwie przyjęciem pewnej 
nieudowodnionej przesłanki, iż rzeczywistość przedmiotowa jest zawsze wtórna wobec 
podmiotowej. Przedmiot jest zawsze dla kogoś, a oczywiste jest, iż rzeczywistość dana 
nam w przedstawieniu jest przedmiotem. Na przyjęciu takiego metodologicznego zało-
żenia opiera się rozwój nie tylko różnych nurtów wedanty, ale także szkół sankhji 
i jogi, choć te ostatnie wychodzą zarówno z metodologicznego, jak i ontologicznego 
dualizmu. Buddyzm będzie uważał przyjęcie takiego założenia za nieuprawnione, ale 
polemika pomiędzy tymi tradycjami, w tym właśnie kontekście, jest przedmiotem zu-
pełnie odrębnych badań i rozważań.  

W każdym razie w szkołach wedanty przyjmuje się, iż wymiar rzeczywistości – sat 
– istnieje absolutnie. Jest to teza, której się w tej tradycji zazwyczaj nie dowodzi. Za-
kłada się, iż tylko przyjęcie nieuwarunkowanego absolutu – sat – może być punktem 
wyjścia do objaśniania – a nawet, jak mówią niektórzy współcześni wedantinowie do 
usprawiedliwiania – świata empirycznego. Metody określenia owej absolutnie pier-
wotnej, nieuwarunkowanej natury bytu stają się coraz precyzyjniejsze, a przez to coraz 
bardziej abstrakcyjne, co przekłada się na apofatyczny czy, mówiąc po indyjsku, nir-
guniczny język opisu. Przedstawiciele adwaita-wedanty o tym wymiarze rzeczywisto-
ści nie powiedzą już, że jest podmiotem, bo to pojęcie zakłada wszak istnienie przed-
miotu, lecz czystą zasadą istnienia – sat. Nie można powiedzieć, iż jest poznaniem, 
gdyż zakłada to istnienie aktu poznawczego skierowanego też na jakiś przedmiot. Co 
najwyżej powiedzą, iż jest samą „poznanością” – jñ˜tat˜; ta forma abstractum staje się 
później terminem technicznym. Wszystkie inne atrybuty, na przykład powiedzenie, iż 
brahman jest najwspanialszy czy że jest przyczyną sprawczą świata, są – zwłaszcza 
w radykalnych nurtach adwaity – uważane za atrybuty per accidens, tak że właściwie 
tylko jñ˜tat˜ stanowi sposób orzekania per essentiam. Ale znów wynika z tego kolejna, 
bardzo mocna teza. Jeżeli do istoty absolutu należy „poznaność”, co oczywiście wska-
zuje na jego pierwotnie świadomościowy charakter, to z tego płynie wniosek, iż 
w naturze zarówno bytu absolutnego, jak i każdego jego przejawu – z których najsub-
telniejszym jest podmiot świadomościowy – tkwi zdolność samopoznania. Zakłada się, 
iż nie potrzeba żadnych zewnętrznych narzędzi, które, jakby z innego wymiaru, umoż-
liwiały samopoznanie. I dlatego orzeka się również o naturze absolutu, iż jest prak˜þa – 
świetlisty, oświetlający, czyli samooświetlający, oświetlający siebie samego. 

To zrównanie pojęć: sat, jñ˜tat˜, prak˜þa, jest specyficzne dla nurtu adwaity. Nie-
które szkoły bramińskie dyskutują z tym, czy natura bytu absolutnego jest samoświetli-
sta, a niektóre (na przykład waiśeszika) twierdzą, iż nawet bardzo subtelnie rozumiana 
„poznaność” znajduje się po stronie narządów zewnętrznych. Takie rozwiązanie do-
prowadziło ostatecznie szkoły njaji i waiśesziki do przyjęcia ontologicznie plurali-
stycznego obrazu świata. 

Wracając zatem do omawianej przez nas upaniszady, widzimy, iż byt absolutny ze 
samej swej istoty jest otwarty na poznanie. I właśnie ta otwartość na poznanie prowa-
dzi do aktu poznawczego. Ów akt poznawczy to jñ˜na. Jak mówią adwaitinowie, 
                                                       
mana×, t˜ny asyait˜ni karma-n˜m˜ny eva. sa yo`ta ekaikam up˜ste, na sa veda, ak®tsno hy eÿo`ta 
ekaikena bhavati ˜tmety evop˜sŸta, atra hi ete sarva ekam bhavanti. tad etad padanŸyam asya 
sarvasya yad ayam ˜tm˜, anena hy etat sarvam veda yath˜ ha vai paden˜nuvindet. evam kŸrtiÕ 
þlokaÕ vindate ya eva veda. 
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z natury aktu poznawczego wynika, że może być zarówno prawdziwy, co prowadzi do 
mokszy, jak i błędny, co skutkuje wikłaniem się w sansarę. O tym dokładnie mówi 
Brihadaranjaka 1.4.2: 

On się przestraszył, 
Kto jest sam, ten się lęka, 
Wtedy tak sobie pomyślał: 
Jeżeli nie ma nikogo prócz mnie, to kogóż się lękam? 
I lęk zniknął, gdyż czegóż miałby się bać. 
Lęk powstaje, gdy istnieje coś drugiego7. 

Pierwotny akt samopoznania jest tożsamy z samookreśleniem, czyli postrzeganiem 
siebie poprzez jakąś formę. Ale forma ta jest czymś, co z jednej strony określa, ale 
z drugiej wyznacza to, co jest poznawalne, a zatem w ten sposób odróżnia coś od cze-
goś. W wyniku skupienia się w akcie poznawczym na danym fenomenie, na danej 
formie, umyka całość. Tak więc jakiekolwiek określenie jest swoistym ograniczeniem. 
To pierwotne ograniczenie skutkuje pojawieniem się uczucia lęku (por. rozdział o ma-
nasie). Lęk jawi się tu jako podstawowa charakterystyka już nie tyle istniejącego, co 
egzystencjalnego bytu. Lecz gdy sytuacja zostaje właściwie rozpoznana, owo zaciem-
niające uczucie zostaje usunięte. Rzeczywistość jaśnieje (prak˜þa) taka, jaka właśnie 
jest, w swej pełni i niedwoistości. Bardzo podobny obraz pojawia się w Brihadaranjace 
4.4.12–13: 

Kiedy człowiek rozpoznaje atmana: „Oto ja jestem!”, 
Czego jeszcze ma pragnąć, czego pożądać? 
Czemu to ciało pełne niepokoju? 
 
Ten, który odnalazł i przebudził atmana, 
Wchodzi do niedostępnej krainy, 
On wszystko czyni, on stwarza wszystko, 
To jego ten świat, zaprawdę ten świat jest jego8! 

Pierwsze zdanie zacytowanego fragmentu brzmi: ˜tm˜naÕ ced vij˜nŸy˜d ayam asmi 
iti p¨ruÿa×. Partykuła ced – kiedy, jeżeli – wskazuje na to, iż jest to bardzo rzadka 
sytuacja, kiedy aham – „Ja” okazuje się tożsame z atmanem. Wtedy oczywiste jest 
ujrzenie bezsensowności i bezcelowości pragnienia; pragnienie to brak, a atman to 
całość. Znika oczywiście również lęk, gdyż lęk jest przed czymś, czyli musi opierać się 
na jakimś przedmiocie. Właściwe rozpoznanie rzeczywistości ujawnia wymiar abso-
lutnej podmiotowości, atmana skierowanego jedynie na siebie samego. To doświad-
czenie wiąże się z konstatacją, iż rzeczywistość atmana to rzeczywistość istniejąca 
przez cały czas, albo raczej poza czasem, lecz w przedstawieniu jest dana nie jako taka. 
Atman jest czystym istnieniem, dlatego nie może zniknąć, nie może przestać istnieć. 
Jedynie w wyniku błędnego utożsamienia samej podstawy z jej przejawami, nie rozpo-

                                                        
7 so`bibhet, tasm˜d ek˜kŸ bibheti, sa h˜yam Ÿkÿ˜Õ cakre, yan mad anyan n˜sti, kasm˜nnu bobhemŸti, tata 

ev˜sya bhayaÕ vŸy˜ya kasm˜d hy abhyeÿyat, dvitŸy˜d vai bhayaÕ bhavati. 
8 ˜tm˜naÕ ced vianŸyad ayam asmŸti p¨ruÿa×, kim icchan, kasya k˜m˜ya þarŸram anusaÕjvaret. 
yasy˜nuvitta× pratibuddha ˜tm˜smin saÕdehye gahane praviÿ÷a×, sa viþva-k®t, sa hi sarvasya kart˜, ta-

sya loka× sa u loka eva. 
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znaje się istoty rzeczywistości. A zniknąć może tylko to, co ma swój początek, tak jak 
lęk czy pragnienie.  

Lecz on nadal nie był zadowolony,  
Gdy ktoś jest sam, nie cieszy się, 
Zapragnął czegoś drugiego, 
A był tak wielki, jak kobieta i mężczyzna mocno objęci, 
I siebie samego na dwie części podzielił, 
Tak oto powstali mąż i żona, 
Jadźniawalkja zwykł mawiać: „Moje ciało jest połową całości!” 
Całe przestworza były wypełnione przez kobietę,  
On się z nią połączył i tak się narodzili ludzie (Brihadaranjaka 1.4.3)9. 

Strofa ta opisuje sytuację, gdy uczucie lęku tak mocno zaciemnia właściwe rozpo-
znanie, iż umyka charakter pełni rzeczywistości, a w to miejsce pojawia się pragnienie, 
zawsze związane z odczuwaniem jakiegoś braku. Podstawowa natura pragnienia jest tu 
przedstawiana jako pragnienie doznawania, a właściwie posiadania tego, czego sami 
nie mamy. Tu upaniszada zmienia język metafory na język mitu i w związku z tym 
uzyskujemy schemat kosmologiczny.  

Dla naszych rozważań interesująca jest kolejna strofa z Brihadaranjaki (1.4.5): 

On poznał: 
„To ja jestem stwarzaniem, to ja to wszystko stworzyłem!” 
I w ten to sposób stał się stwarzaniem, 
Ten, kto to wie, staje się stwarzaniem10. 

Tu nie mamy już sekwencji aham asmi, ale sekwencję aham s®ÿ÷i – ja stwarzam, ja 
kontynuuję proces tworzenia, przejawiania się świata. To jest wymiar rzeczywistości 
przedstawionej, bytującej – bhava. 

W tym miejscu przechodzimy do kolejnych idei, które będą rozwijane przez filozo-
fów bramińskich. Akt przejawienia się świata rozpoczyna się od nazwania (siebie), co 
jest nadaniem imienia. Omawiana upaniszada wiąże nawet ten fakt z wypowiedzeniem 
słowa. Jest to uznanie, iż słowo ma moc światotwórczą. Nadanie imienia – czy to na 
poziomie mentalnym, czy już zwerbalizowanym – powołuje dane byty do rzeczywisto-
ści. Na gruncie takich założeń wykształci się bardzo bogata tradycja filozofii języka, 
w której związek pomiędzy nazwą a desygnatem rozumie się jako naturalny, a nie 
umowny. 

Właściwie na podstawie tego jednego fragmentu z Brihadaranjaki można by wy-
czerpać analizę formuły aham asmi. Przyjrzyjmy się jednak (już nie tak szczegółowo) 
innym fragmentom Upaniszad, w których ta formuła występuje. 

 
 

                                                        
9 sa vai naiva reme, tasm˜d ek˜kŸ na ramate, sa dvitŸyam aicchat, sa hait˜v˜n ˜sa yath˜ strŸ-pum˜Õsau 

sampariÿvaktau,sa imam ev˜tm˜naÕ dvedh˜p˜tayat, tata× patiþ ca patnŸ c˜bhavat˜m, tasm˜t idam 
ardha-b®galam iva sva×, iti ha sm˜ha y˜jñavalkya×, tasm˜d ayam ˜k˜þa× striy˜ p¨ryata eva. t˜Õ 
samabhavad, tato manuÿy˜ aj˜yanta. 

10 so`vet, aha v˜va s®ÿ÷ir asmi, aha hŸdaÕ sarvam as®kÿŸti, tata× s®÷ir abhavat, s®ÿ÷y˜Õ h˜syaitasy˜m 
bhavati ya eva veda. 
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To na początku zaprawdę istniało jako brahman, 
Rozpoznał atmana: „Ja jestem brahmanem”, 
I wtedy wszystko powstało, 
Każdy bóg, który jest tego świadom, takim się staje, 
To samo dotyczy wieszczów i ludzi (...) 
Ten zaś, który inne bóstwo czci: „Oto on, a oto ja”,  
Nie jest wiedzącym, jest jak zwierzę ofiarne dla bogów (Brihadaranjaka 1.4.10)11. 

W pierwotnie kosmogonicznej formule idam agre ˜sŸt pod zaimek nieokreślony 
idam jest podstawiony termin brahman, ale cała struktura jest podobna do omawianej 
powyżej. Byt absolutny, pierwotnie niezróżnicowany, istniejący jako brahman, doko-
nuje aktu poznania, a właściwie samopoznania, gdyż rozpoznaje samego siebie 
(˜tm˜nam). Konstatuje to wypowiedzeniem formuły: aham brahm˜smi. W wyniku tego 
wszystko (sarvam) powstało (abhavat). I znów, kiedy słowo aham odnosi się do ist-
nienia (sat) jako całości, to taki akt prowadzi do wyzwolenia, a kiedy odnosi się do 
części, a w konsekwencji do oddawania czci tym poszczególnym częściom, to pod-
trzymuje pierwotny błąd poznawczy – adhy˜sa. 

Oblicze prawdy przysłonięte złotą pokrywą, 
Puszanie, odsłoń je, abym ja, wierny prawdzie, mógł je zobaczyć! 

Puszanie, jedyny wieszczu, Jamo, Surjo, 
Synu Pradźapata, rozsuń promienie, ściągnij blask! 
Widzę twój kształt najpiękniejszy, 
Ten oto Purusza to ja! (Iśa 15–16)12. 

Upaniszada Iśa przedstawia omawiane przez nas kwestie pięknym, poetyckim języ-
kiem. Pojawia się tu utożsamienie najsubtelniejszej formy przedmiotowej z puruszą. 
Zdanie to jest w tradycji indyjskiej uważane za jedno z tak zwanych mah˜v˜kya – 
ważkich słów, które wskazują na relację pomiędzy atmanem a brahmanem. Relacja ta, 
jak wiadomo, w adwaita-wedancie jest interpretowana jako w pełni tożsamościowa. 
W tym fragmencie pojawia się utożsamienie kilku pojęć: „ten oto”, „purusza”, „on” 
oraz „Ja”. Yo`s˜v asau puruÿa× so`ham asmi – dosłownie tłumaczone: „ten oto puru-
sza, on jestem Ja”. Utożsamienie siebie nie z całą rzeczywistością, ale z którymś 
z nazwanych jej przejawów jest poznaniem błędnym. Kiedy jednak rzeczywistość ja-
śnieje w pełni swoim blaskiem, okazuje się niepodzielną pełnią, czystym istnieniem – 
sat, rozpoznanym w prawdziwym doświadczeniu – asmi.  

W tym miejscu przyjrzyjmy się czterem najważniejszym mahawakjom. Sa va ayam 
˜tm˜ brahma – „ten oto atman to brahman” (Brihadaranjaka 4.4.5). Aham brahma asmi 
– „Ja jestem brahmanem” (Brihadaranjaka 1.4.10). So aham asmi – „on jestem Ja” (Iśa 
16). Tat tvam asi – „ty jesteś tym” (Ćhandogja 6.8.7). Choć w Upaniszadach mamy 
bardzo wiele podobnych sformułowań wskazujących na relację pomiędzy rzeczywisto-

                                                        
11 brahma v˜ idam agra ˜sŸt, tad ˜tm˜nam ev˜vet, aham brahm˜smŸti, tasm˜d tat sarvam abhavat, tadyo 

yo dev˜n˜m pratyabudhyata,sa eva tad abhavat, tath˜ ®ÿŸõ˜m, tath˜ manuÿy˜õ˜m (...) atha yo any˜Õ 
devat˜m up˜ste, anyo`sau anyo` ham asmŸti, na sa veda, yath˜ paþur evam sa dev˜n˜m.  

12 hiraõmayena p˜treõa satyasy˜pihitaÕ mukham, tat tao p¨ÿann ap˜v®õu satyadharm˜ya d®ÿ÷aye, 
puÿann ekarÿe yama s¨rya pr˜j˜patya vy¨ha raþmŸn sam¨ha teja×, yat te r¨paÕ kaly˜õatamaÕ tat te 
paþy˜mi yo`s˜v asau puruÿa×, so`ham asmi. 
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ścią orzekaną terminami brahmana i atmana oraz pełniących funkcję mantr w procedu-
rze medytacyjnej, ale nie wszystkie one mają rangę mahawakja. Zacytowane powyżej 
zdania są zbudowane według identycznej konstrukcji, w której jest wyrażona relacja 
pomiędzy principium rzeczywistości a zaimkiem wskazującym tvam – „ty”, ayam – 
„ten oto”, aham – „Ja”, sa – „on”. Świadczy to między innymi o dydaktycznym cha-
rakterze tych sformułowań. Ty jesteś tym, ja jestem brahmanem, ja jestem. Widzimy, 
iż pierwszymi przejawami bytu absolutnego, analogicznymi do puruÿavidha, jest imię 
„Ja” – aham, czy skierowane przez mistrza do ucznia tvam – „ty”. I to jest właśnie 
wskazanie na owo pierwotne, podmiotowo-przedmiotowe nałożenie. Na pierwszy rzut 
oka wydaje się, iż wśród tych sformułowań powinno być również wyrażenie ˜tm˜ 
asmi. Takie sformułowanie w Upaniszadach się nie pojawia i właściwie wszystkie 
rozważania prowadzone w tej książce starają się wykazać, dlaczego tak jest. Wtedy 
bowiem ˜tman nie byłby absolutem tożsamym z niezmiennym sat, lecz jego postacią, 
jego najpierwotniejszym przedstawieniem. A przecież to ˜tman jest czystą zasadą 
podmiotowości, która nigdy nie jest przedmiotem, gdyż istnieje raczej „Ja” niż „to”.  

 



Purusza – archetyp Boga 

Jednym z często używanych terminów na określenie podmiotu w Upaniszadach jest 
termin puruÿa. Słowo to jest bardzo bogate semantycznie i występuje w wielu kontek-
stach. Dosłownie oznacza człowieka, mężczyznę, i dosyć często denotuje makroantro-
posa – to jest jedna grupa znaczeń. Druga grupa – i ta będzie bardziej zróżnicowana – 
odnosi się do indywidualnie przejawiającego się podmiotu. 

Zacznijmy od omawiania owego terminu, odwołując się do tych fragmentów, które 
denotują poziom uniwersalny. Od razu pojawia się podstawowe pytanie: czy ów po-
ziom uniwersalny jest poziomem najwyższym, absolutnym? Bez przyjęcia pewnych 
założeń metodologicznych odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna. Jeżeli 
odwołamy się do tekstu jeszcze starszego niż Upaniszady, do hymnu Puruszasukta 
z Rigwedy, to powinniśmy odpowiedzieć twierdząco1. Wszak w wyniku samoograni-
czenia się Puruszy, złożenia się sobie samemu w ofierze, pojawiła się możliwość wy-
łaniania kolejnych przejawów i w związku z tym konstruowania rzeczywistości przed-
stawionej. Ale gdy ograniczymy się do najstarszych Upaniszad i do przyjęcia zarówno 
ich schematu kosmologicznego wyrażonego formułą idam agre ˜sŸt, jak i dwóch wy-
miarów rzeczywistości – jednego denotowanego przez sat, a drugiego przez bhava – to 
odpowiedź będzie w zasadzie przecząca, co najwyżej w niektórych, niezbyt licznych, 
fragmentach, wymagająca doprecyzowania. Przede wszystkim sam termin puruÿa nie 
występuje jako zamiennik zaimka idam. Purusza, jak dalej będę o tym pisać, odnosi się 
do wymiaru rzeczywistości denotowanej rdzeniem bh¨. 

W Upaniszadach pojawiają się swoiste dla poetyki tych tekstów objaśnienia etymo-
logii słowa puruÿa. Pierwsza z tych interpretacji znajduje się w Brihadaranjace 1.4.1. 
„Ponieważ przed tym wszystkim – p¨rva, on wszystkie złe światy spalił – uÿ, to jest 
nazywany Purusza”. Myśl tę można zinterpretować, odwołując się do koncepcji przy-
czyny przejawiania się, czyli utworzenia świata dostępnego naszemu doświadczeniu 
w takich, a nie innych formach. Musimy się tu również odwołać do koncepcji – po-
wszechnej w większości bramińskich darśan – z jednej strony cykliczności, a z drugiej 
odwieczności świata. Według tej koncepcji, rzeczywistość w sensie absolutnym jest 
odwieczna. Ta rzeczywistość jest absolutnie istniejąca – sat – i zazwyczaj jest nazywa-
na brahmanem. Ale mówi się też o cykliczności przejawiania się tej rzeczywistości, co 
jest przedstawiane jako naprzemienne wyłanianie się i zanikanie światów. To zanika-
nie, określane terminem pralaya, odwołuje się do intuicji rozpuszczania się wszelkich, 
nawet najbardziej subtelnych form. Te naprzemienne okresy są bardzo długie – mają 
im odpowiadać miliardy lat. Używając Arystotelesowskiego rozróżnienia na arche 
i aitia, można powiedzieć, iż brahman to arche, gdyż jest ostatecznie poza jakąkolwiek 
formą, a purusza to aitia, gdy przyjmuje wyjściową dla danego cyklu formę czy, mó-
wiąc bardziej precyzyjnie, idealny wzorzec pewnych form.  

                                                        
1 Szerzej na ten temat pisałam w książce Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003. 
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Inna etymologia, bardziej osadzona w kontekście rytuału – tutaj bardzo starożytne-
go i tajemniczego – jest przedstawiona w kolejnym fragmencie z Brihadaranjaki: 

Ten oto miód wieszcz Dadhjać, biegły w Atharwawedzie, 
Objawił Aświnom, to widząc, poeta tak rzekł: 
„Uczynił twierdzę o dwu stopach i o czterech stopach, 
W tę twierdzę, stawszy się ptakiem, 
W tę twierdzę – puras – purusza wszedł. 
On jest zaprawdę Puruszą, gdyż we wszystkich twierdzach ma swą siedzibę, 
Nie ma niczego, co przez niego nie jest okryte, 
Nie ma niczego, co przez niego nie jest skryte”. 

Ten oto miód wieszcz Dadhjać, biegły w Atharwawedzie, 
Objawił Aświnom, to widząc, poeta tak rzekł: 
„On upodobnił się do każdego kształtu, 
Tak by każdy kształt miał jego wygląd, 
Indra przy pomocy mai, swej magicznej mocy, 
Różnorodny w formach wędruje, 
Ujarzmione są jego dziesiątki setek stad rumaków, on jest tym stadem rumaków, 
On dziesiątkami, tysiącami, wieloma i nieskończonymi, 
Brahman nie ma przyszłości ani przeszłości, 
Nieskończony, ani nie jest wewnątrz, ani na zewnątrz, 
Ten oto atman to brahman, 
On przenika wszystko, i to jest nauka” (Brihadaranjaka 2.5.18–19)2. 

Ten oto atman jest miodem dla wszystkich stworzeń, 
Wszystkie stworzenia są miodem dla atmana, 
Jaśniejący, nieśmiertelny Purusza, będący w atmanie, 
To on jest atmanem, 
Jaśniejący, nieśmiertelny Purusza, 
To on jest zaprawdę atmanem, 
On jest nieśmiertelnością, on jest brahmanem, on jest tym wszystkim (Brihadaranjaka 

2.5.14)3. 

To, co jest zasadniczo wspólne cytowanym powyżej fragmentom, to wskazanie na 
bardzo subtelny wprawdzie, ale jednak przedmiotowy charakter bytu, który nazywa się 
terminem puruÿa. Purusza, w porządku wyłaniania się kolejnych elementów kosmosu, 
jest najsubtelniejszą formą atmana-brahmana, a w procedurze soterycznej świetlistą 
formą prowadzącą do mokszy. Interpretacja taka może zostać wzmocniona w wyniku 
analizy szerszego fragmentu z Brihadaranjaki 1.4.1, gdzie w pierwszej linii tej strofy 

                                                        
2 idaÕ vai tanmadhu dadhyaðð˜tharvaõo`þvibhy˜muv˜ca, tadetad®ÿi× paþyannavocat, puraścakre dvi-

pada× pura× sa pakÿŸ bh¨tv˜ pura× puruÿa ˜viþat, iti, sa v˜ ayaÕ puruÿa× sarv˜su p¨rÿu puriþaya× nainena 
kican˜n˜v®tam nainena kican˜saÕv®tam. Idam vai tanmadhu dadhyaðð˜tharvaõo`þvibhy˜muv˜ca, tade-
tad®ÿi× paþyannavocat, r¨paÕ r¨paÕ pratir¨po babh¨va tadasya r¨paÕ praticakÿaõ˜ya, indro m˜y˜bhi× 
pur¨pa Ÿyate yukt˜ hy˜sya haraya× þat˜ daþa, iti, ayaÕ vai haraya× ayaÕ vai daþa ca sahasr˜õi 
bah¨ni c˜nant˜ni ca tadetadbrahm˜p¨rvamanaparamanantaramab˜hyam ayam˜ym˜ brahma sarv˜nub- 
h¨× ityanuþ˜sanam. 

3 ayam˜tm˜ sarveÿ˜Õ bh¨t˜n˜Õ madhu asy˜tmana× sarv˜õi bh¨t˜ni madhu yaþc˜yamasminn˜tmani 
tejomayo`m®tamaya× puruÿa× yaþc˜yam˜tm˜ tejomayo`m®tamaya× puruÿa× ayameva sa yo`yam˜tm˜ 
idamam®tam idaÕ brahma idaÕ sarvam. 
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pojawia się zdanie: „To na początku istniało jako atman w formie puruszy – puruÿ-
avidha”. Mamy tu więc termin puruÿa, ale dookreślony przez vidha. Wtedy to ˜tman 
odnosiłby się do arche, a puruÿavidha do aitia. Więcej na temat złożenia puruÿavidha 
piszę w rozdziale poświęconym terminowi aham. Ale jeszcze jedna sprawa jest warta 
uwagi. Byt absolutny, którego przedstawieniem jest purusza, tworzy formę świata empi-
rycznego. W języku poetyckim ten świat jest nazywany puras – twierdza. Wywołuje to 
skojarzenia ze zwartą strukturą, świat jest zatem przedstawiony w pewien uporządkowa-
ny sposób, jest kosmosem. Ów kosmos jest postrzegany jako złożony z równie uporząd-
kowanych części, z wielu różnych twierdz. To, iż nie są one od siebie zupełnie oddzielo-
ne, ale funkcjonują we wzajemnych relacjach, dzieje się między innymi za sprawą tego, 
iż każdy fragment rzeczywistości jest zarządzany przez tego samego Puruszę. Podsta-
wowe funkcje Puruszy są określane jako zakrywanie i projektowanie. Przypomina to 
bardzo źródłowe funkcje mai – kosmicznej ułudy, która ma również moc zarówno pro-
jektowania wciąż nowych fenomenów, jak i zakrywania prawdziwej natury rzeczywisto-
ści. W tym kontekście Purusza – będący, podobnie jak m˜y˜, najsubtelniejszą, a także 
odwieczną formą atmana-brahmana – jest odpowiedzialny za wyłanianie się, projekto-
wanie kolejnych przejawów (twierdz), które powstając w taki sposób, skrywają totalną 
naturę rzeczywistości4. Podsumowując tę część rozważań na temat pojęcia puruÿa – 
pamiętajmy, iż wszystkie te rozważania prowadzone są w kontekście interpretacji adwa-
ity – termin ten desygnuje najbardziej subtelną, ale jednak przejawioną formę czy, mó-
wiąc z perspektywy przedmiotu, strukturę bytu absolutnego.  

Natomiast ta najbardziej subtelna forma z perspektywy doświadczenia wewnętrz-
nego jest określana jako zasada podmiotu świadomościowego, co często bardzo ogól-
nie określa się mianem duszy. Dusza, rozumiana jako czysta zasada podmiotowości, 
bywa w Upaniszadach wizualizowana jako łabędź. O tym, że tego Puruszę, który wni-
ka w utworzone przez siebie twierdze, porównywano do łabędzia, może świadczyć 
kolejna strofa z Brihadaranjaki 4.3.12: 

Strzegąc tchnieniami swego niskiego gniazda, 
Nieśmiertelny, na zewnątrz gniazda wędruje, 
Wędruje, nieśmiertelny, tam gdzie zapragnie, 
Złocisty Purusza, samotny łabędź5. 

                                                        
4 Por. Enneada VI: „Więc życie owo, wpatrując się w tamto Pierwsze, było nieokreślone, skoro zaś się 

wpatrzyło, doznawało «tam» określenia, jakkolwiek Ono nie miało granicznego kresu. Oto spojrzawszy na 
jakieś «jedno», natychmiast się w nim określa i ma w sobie granicę i kres, i postać. I była ta postać w uposta-
ciowionym, podczas gdy to, co upostaciowało, było bezpostaciowe. (...) Więc życie było mocą wszystką, 
widzenie, stamtąd pochodzące, mocą bytów wszystkich, a umysł, który powstał, zajaśniał jako one wszystkie. 
I tronuje on na nich, nie żeby mieć oparcie, lecz żeby dać oparcie przez to, iż ujrzy postać pierwszych bytów – 
bezpostaciową w sobie. I staje się umysł w stosunku do duszy światłem tak do niej promieniującym, jako do 
umysłu Bóg Tamten. I skoro właśnie on określi duszę, to czyni ją rozumną, użyczywszy jej śladów posiada-
nych przez się darów. Więc także umysł jest śladem Tamtego Boga. Ponieważ dalej umysł jest postacią-ideą, 
i to w występowaniu z siebie oraz wielości, więc Tamten Bóg jest ponad postacią oraz ponad ideą. Bo tylko 
w ten sposób tworzy idee. Gdyby zaś ideą był Bóg Tamten, to umysł byłby rozumem. Atoli owo Pierwsze nie 
mogło być w żaden sposób mnogie, gdyż jego mnogie musiałoby być zawisłe od czegoś znowu przed nim 
różnego”. Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, Akme, Warszawa 2003, s. 768–769.  

5 pr˜õna rakÿannavaraÕ kul˜yaÕ bahiÿkul˜y˜dam®taþcaritv˜, sa Ÿyate`m®to yatra k˜maÕ hiraõmaya× 
puruÿa ekahaÕsa×. 
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Łabędź to najczystsza wprawdzie, ale jednak doznająca rzeczywistości sansarycznej 
forma podmiotu świadomościowego. Termin sanskrycki to haÕsa. Późniejsi myśliciele 
indyjscy, którzy, podobnie jak kabaliści, uwielbiali wszelkie gry językowe i przydawali 
im ezoteryczne znaczenie, rozkładali słowo haÕsa na dwie części: ham i sa. Tak roz-
łożone słowo odgrywa rolę mantry powtarzanej po wielokroć podczas medytacji. Kie-
dy odwrócimy kolejność tych sylab, co staje się jakby automatyczne podczas ciągłego 
powtarzania, otrzymamy: sa ham. Było to wtedy odczytywane jako: sa× aham, so`ham 
– „ten oto, to ja”, co prowadzi nas do jednej z mahawakji: „Ten oto purusza w słońcu 
to jestem ja”. Więcej na temat specyfiki i znaczenia mahawakji piszę w rozdziale po-
święconym aham. Jak wiemy wypowiedzenie danej mahawakji w odpowiednio prze-
kształconym stanie świadomości, jest sygnałem, iż znajdujemy się na drodze wiodącej 
wprost do wyzwolenia. Pojawienie się w świadomości medytującego postaci łabędzia 
świadczy o tym, iż możliwe jest przekroczenie przejawionego wymiaru rzeczywistości 
i uzyskanie wyzwolenia. Zatem złocisty Purusza, samotny łabędź to fenomen będący 
korelatem bardzo subtelnego poziomu świadomościowego, umiejscawiany pomiędzy 
absolutnym a przejawionym wymiarem rzeczywistości. 

W upaniszadzie Mundaka znajduje się fragment, który wskazuje na najistotniejsze 
cechy Puruszy i przypisujący mu najwyższe atrybuty. 

Purusza jest tym wszystkim, 
Działaniem, ascezą, brahmanem ponad śmiercią, 
Kto zna to, co jest skryte w miejscu tajemnym, 
Ten, mój miły, tu na ziemi rozrywa węzeł niewiedzy (2.1.10)6. 

Jasno widoczny, choć skryty, 
Znany jako poruszający się w tajemnym miejscu, 
Wielka kraina, w niej osadzone jest wszystko, 
To, co się porusza, oddycha i migocze, 
To, co poznano jako istniejące i nieistniejące, 
Godne pożądania i wyższe od tego, co poznano, 
To jest najlepsze dla wszystkich stworzeń (2.2.1)7. 

Fragmenty te można interpretować jako swoisty komentarz do Puruszasukty. Tym, 
co wyraźnie dodaje upaniszada do idei zawartych w hymnie, jest podkreślenie roli 
działania etycznego. Śankara w swoim komentarzu odczytuje słowo viśvam („purusza 
jest tym wszystkim”) jako oznaczające: „wszystkie święte czyny”. A święte czyny to 
te, które nie niosą już za sobą złoża karmicznego, a więc stanowią wzorzec wszelkiego 
działania. Na wzór takich czynów budował Purusza twierdzę świata. Właściwe działa-
nie, działanie podtrzymujące pierwotną harmonię świata, nabiera waloru etycznego; 
tylko takie postępowanie umożliwia rozpoznanie prawdy, to znaczy wiedzie do praw-
dziwego poznania, a nie mylnego nałożenia podmiotowo-przedmiotowego. Ostatecznie 
ów Purusza, który przybiera najsubtelniejszą formę przedstawieniową absolutu jest: 

 

                                                        
6 puruÿa evedaÕ viþvaÕ karma tapo brahma par˜m®tam, etad yo veda nihitaÕ guh˜y˜m 

so`vidy˜grathiÕ vikiratŸha somya.  
7 ˜vi× saÕnihitaÕ guh˜caraÕ n˜ma mahatpadam atraitat smarpitam ejat pr˜õan nimiÿac ca yad etaj 

j˜natha sad asad vareõyam paraÕ vijñ˜n˜d yad variÿ÷haÕ praj˜n˜m. 
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Jak z jaśniejącego płomienia iskry, 
O podobnych formach, tysiącami powstają, 
Tak samo z tego, co niezmienne, mój miły, 
Różnorodne istoty się rodzą i tam znów powracają. 

Boski, pozbawiony formy Purusza, 
Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, nienarodzony, 
Bez tchnienia, bez umysłu, czysty, 
Wyższy jest nawet od tego wysokiego, niezmiennego (Mundaka 2.1–2)8. 

Purusza nie jest bytem absolutnym, ale gdy jest wizualizowany, umożliwia osta-
teczne wyzwolenie. W tradycji indyjskiej wymienia się wiele różnych form wizualizo-
wanych podczas medytacji, ale subtelna postać Puruszy jest uważana za jedną z naj-
skuteczniejszych. Gdy wizualizacji Puruszy towarzyszy powtarzanie mantry, to używa 
się źródłowej mantry, mantry Om. A Om to wszak akÿara – zarówno sylaba, jak i to, 
co niezmienne. Ostatecznie zatem okazuje się, iż Purusza nie jest odrębny od rzeczy-
wistości atmana-brahmana, ale z nim tożsamy; atman istnieje jako puruszawidha. Naj-
subtelniejsza postać rzeczywistości nie jest różna od istoty rzeczywistości.  

Upaniszady bardzo szczegółowo pokazują, że forma rzeczywistości wyłaniająca się 
z absolutu i będąca jego pierwotnym przedstawieniem, na poziomie rzeczywistości 
empirycznej jest doświadczana jako wielość odrębnych postaci. W sposób niezwykle 
metodyczny przedstawia to na przykład Brihadaranjaka 2.1.2–14. Fragment ten jest 
dosyć długi, dlatego przedstawię tylko jego podstawowe tezy. Sytuacja narracyjna 
przedstawionego tu pouczenia jest typowa dla nowatorskich interpretacji starszych 
treści bramińskich. Do znanego z mądrości króla Adźataśatru, przedstawiciela warny 
kszatrijów, przychodzi uczony bramin Balaki. Balaki po kolei wymienia różne obiekty, 
którym oddaje cześć, wielbiąc w ten sposób brahmana. Wszystkim tym obiektom 
przydaje imię „puruszy”, ale objaśnia, iż oddaje im cześć, wizualizując je jako przeby-
wające w różnych miejscach. I tak kolejno wymienia: puruszę, który jest w słońcu, 
puruszę, który jest w księżycu, w błyskawicy, w przestworzach, w wietrze, w ogniu, 
w wodach, w lustrze, w dźwięku, w rejonach świata, jako złożonego z cienia, w atma-
nie. Za każdym razem Adźataśatru objaśnia Balakiemu, z jednej strony – nieadekwat-
ność opisu jednolitego w swej naturze puruszy, z drugiej jednak – wskazuje na pożytki 
płynące z nawet tak cząstkowo wyobrażonego przedmiotu czci. Dzięki wizualizacji 
konkretnej formy uzyskuje się konkretne rezultaty. Ale ponieważ są to formy wielbie-
nia doświadczane w świecie przedstawionym, czyli w szeroko pojętym świecie sansa-
rycznym, to skutki wypływające z takiej aktywności, odbiera się w tym samym wymia-
rze rzeczywistości, w rzeczywistości empirycznej. Na przykład ten, który czci 
brahmana jako puruszę przebywającego w księżycu, zapewnia sobie nieustanny przy-
pływ pokarmu. A jeżeli widzi go jako tego, który przebywa w rejonach świata, to zy-
skuje pewność, że nigdy nie opuszczą go przyjaciele. Cały ten fragment pokazuje, iż 
purusza to wzorzec przejawiania się jakiejś części rzeczywistości. Gdy funkcjonuje 
jako obiekt czci, może przybierać formy bytu spersonifikowanego.  

                                                        
8 yath˜ sudŸpt˜t p˜vak˜d visphuliðg˜× sahasraþa× prabhavante sar¨p˜×, tath˜kÿar˜d vividh˜× somya 

bh˜v˜× praj˜yante tatra caiv˜pi yanti, divyo hy am¨rta× puruÿa× sab˜hy˜bhyantaro hy aja× apr˜õo hy 
aman˜× þubhro hy akÿar˜t parata× para×. 
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Purusza jako najwyższy przedmiot medytacji bywa wizualizowany na wiele sposo-
bów. Z kilkoma takimi wzorcami spotykamy się w Upaniszadach. Oto przykład 
z Kathy 4.12–13: 

Purusza wielkości kciuka, w samym środku atmana przebywa, 
On Panem tego, co było i co będzie, 
I czegóż tu się lękać? 
To jest zaprawdę Tym! 

Purusza wielkości kciuka, podobny światłu bez dymu, 
On Panem tego, co było i co będzie, 
On dziś, jak i jutro. 
To jest zaprawdę Tym9! 

Purusza jest tu wizualizowany jako „wielkości kciuka” – aðguÿ÷ham˜tra, określony 
jako przebywający w samym środku atmana, niezaciemniony, niezakryty przez żadne 
inne przejawy. Jest najczystszą formą atmana. Taka interpretacja jest wzmocniona 
przez porównanie Puruszy do światła bez dymu, do czystej świetlistości, rozświetlają-
cej wszystko swoim własnym światłem. Lecz ten blask to nie sam atman, lecz jakby 
światło bijące od niego, co w pięknej pieśni wyraża Brihadaranjaka 5.15.12 oraz Iśa 
15–1610: 

Oblicze prawdy przysłonięte złotą pokrywą, 
Puszanie, odsłoń je, by je mógł zobaczyć wierny prawdzie! 

Puszanie, jedyny wieszczu, Jamo, Surjo, 
Synu Pradźapata, rozsuń promienie, ściągnij blask! 

                                                        
9 aðguÿ÷ham˜tra× puruÿo madhya ˜tmani tiÿ÷hati Ÿþ˜no bh¨ta bhavyasya na tato vijugupsate, etad vai 

tat, aðuÿ÷ham˜tra× puruÿo jyotir iv˜dh¨maka× iþ˜no bh¨ta bhavyasya sa ev˜dya sa u þva×, etad vai tat. 
10 Nasuwa się w tym miejscu porównanie ze słynną metaforą jaskini zamieszczoną przez Platona 

w Państwie, dz. cyt. (514A–517A); przytaczam skróty w tłumaczeniu W. Witwickiego: „Oto ludzie są 
w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu, 
szerokie na całą szerokość jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach; przykute mają nogi 
i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie, okowy nie pozwalają im obracać głów. Z góry 
i z daleka pada na nich światło ognia, który pali się za ich plecami, a pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi 
biegnie górą ścieżka, wzdłuż której widzisz murek zbudowany równolegle do niej. (...) Więc zobacz, jak 
wzdłuż tego murka ludzie noszą różnorodne wytwory, które sterczą ponad murek; i posągi, i inne zwierzęta 
z kamienia i z drzewa, i wykonane rozmaicie, i oczywiście jedni z tych, co je noszą, wydają głosy, a drudzy 
milczą. – Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych. – Podobnych do nas – powiedziałem. Bo 
przede wszystkim czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieć cokol-
wiek innego oprócz cieni, które ogień rzuca na przeciwległą ścianę jaskini? – Jakimże sposobem – powiada 
– gdyby całe życie nie mógł żaden głową poruszyć? – A jeżeli idzie o te rzeczy obnoszone wzdłuż muru? 
Czy nie to samo? – No cóż. – Więc gdyby mogli rozmawiać jeden z drugim, to, jak sądzisz, czy nie byliby 
przekonani, że nazwami określają to, co mają przed sobą, to, co widzą? – Koniecznie. – No cóż? A gdyby 
w tym więzieniu jeszcze i echo szło im od przeciwległej ściany, to ile razy by się odezwał ktoś z przecho-
dzących, wtedy jak myślisz? Czy oni by sądzili, że to się odzywa ktoś inny, a nie ten cień, który się prze-
suwa. (...) Więc w ogóle – dodałem – ci ludzie tam nie co innego braliby za prawdę, jak tylko cienie pew-
nych wytworów? (...) Więc to siedlisko, które się naszym oczom ukazuje, przyrównać do mieszkania 
w więzieniu, a światło ognia do siły słońca. (...) Na szczycie świata myśli świeci idea Dobra i bardzo trudno 
ją dojrzeć, ale kto ją dojrzy, ten wymiarkuje, że ona jest dla wszystkiego przyczyną wszystkiego, co słuszne 
i piękne, że w świecie widzialnym pochodzi od niej światło i jego pan [podkreślenie MK; słowo «pan» 
oddane jest w grece terminem kyrios Pan, Władca, Zarządca], a w świecie ona panuje i rodzi prawdę 
i rozum, i że musi ją dojrzeć ten, który ma postępować rozumnie w życiu prywatnym i publicznym”.  
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Widzę twój kształt najpiękniejszy, 
Ten oto Purusza, to ja11! 

Złota pokrywa, złocista aureola – hiraõmaya – jest najwspanialszą formą przedmio-
tu medytacji, lecz i nieustannie odróżnialnym przedmiotem w akcie poznawczym. 
Atman jest nie tylko blaskiem, ale także źródłem blasku. Gdy wniknie się poza pro-
mienie w źródło tego blasku, to jedynym sposobem, w jaki można opisać to doświad-
czenie, jest wypowiedzenie zdania: ya sa asau puruÿas sa aham asmi. We wcześniej-
szym fragmencie Brihadaranjaki 1.4.10, który był dokładniej omówiony przy analizie 
terminu aham, upaniszada przedstawiała wyłanianie się kolejnych przejawów rzeczy-
wistości z perspektywy kosmologicznej. Tam atman, istniejący jako puruÿavidha, po 
wypowiedzeniu zdania aham asmi, zainicjował proces kształtowania się rzeczywistości 
przedstawionej. W tym fragmencie Brihadaranjaki mamy porządek odwrotny, ale i tu 
kluczowe są dwa sformułowania. Purusza, którego istota nie jest już niczym więcej 
zakryta, gdy zostaje doświadczony w sobie właściwej naturze, to takie doświadczenie 
jest opisywane przy użyciu słów: ja – aham, jestem – asmi, czystym istnieniem – sat. 
Ów świetlisty, złocisty wymiar Puruszy jako najsubtelniejszego przedmiotu medytacji 
potwierdza choćby Ćhandogja 1.6.6: „Oto wewnątrz słońca złocisty Purusza” – hira-
õmayapuruÿa albo, jak to określa Brihadaranjaka 5.5.2: „Purusza w aureoli słońca”. 
Tak wizualizowany Purusza jest odzwierciedleniem czystej duszy, czego – jak mówili-
śmy o tym powyżej – symbolem jest łabędź: hiraõmayapuruÿa ekahaÕsa. Zauważmy 
również, iż na tę pierwotnie świetlistą formę Puruszy wskazuje swoista etymologia 
tego słowa, przedstawiona w Brihadranjace 1.4.1, w której przedstawia się go jako 
tego, który wcześniej – p¨rva – spalił – uÿ – wszystkie światy. Proces spalania to 
wszak ogień, płomienie, blask. Świetlistość jawi się jako istota, rdzeń natury Puruszy.  

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na pewne obrazy przywołane przez Platona w za-
cytowanym powyżej fragmencie jego dzieła. W tym rozdziale chcę ukazać, iż jedynie 
rzeczywistość określana jako atman jest sat, czyli bytem absolutnym, a Purusza stano-
wi jego najpierwotniejszą, świetlistą postać. Purusza – przez to, iż jest świetlisty – 
oświetla przejawy rzeczywistości, których doświadczamy jako niezależnych od siebie 
bytów. Dokonując porównania metafory Platona z przesłaniem Upaniszad, na jednym 
poziomie mielibyśmy świetlistą ideę Dobra, symbolizowaną przez słońce, a z drugiej 
strony atmana, często również przez nie symbolizowanego. Światło bijące już nie od 
atmana, ale od Puruszy można porównać z blaskiem ognia. Słońce jest zupełnie trans-
cendentne wobec rzeczywistości, ale użycza swego światła ogniowi. Pomiędzy słoń-
cem a murkiem, wzdłuż którego schowani za nim ludzie niosą różne wytwory, płonie 
ogień. To dzięki światłu ognia oświetlającego przedmioty rzucane są cienie na ścianę 
jaskini. Ludzie i wznoszone przez nich przedmioty odpowiadają za strukturę, za formę 
świata przedstawionego. Te wytwory zdają się odgrywać rolę wzorców, archetypów, 
przesądzających o tym, że ich zróżnicowane cienie i odgłosy tworzą dla przykutych 
w jaskini ludzi w miarę wspólny, intersubiektywny świat. Wizualna forma tych przed-
miotów, przyjmująca postać cienia, to w języku Upaniszad r¨pa, a odgłos, który temu 

                                                        
11 hiraõmayena p˜treõa satyasy˜pihitaÕ mukham tat taÕ p¨ÿann ap˜v®õu satyadharm˜ya d®ÿ÷aye, 

p¨ÿann ekarÿe yama s¨rya pr˜j˜patya vy¨ha raþmŸn sam¨ha taja× yat te r¨paÕ kaly˜õatamaÕ tat te  
paþy˜mi yo`s˜v asau puruÿa× so`ham asmi. 
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towarzyszy i wiąże się z nazywaniem tego, co się dostrzega, to n˜ma. W ten sposób 
widzimy, iż wytwory, które rzucają cień i echo na ścianę jaskini, tworzą indywidualne, 
zróżnicowane przedmioty – n˜mar¨pa.  

Warunkiem i źródłem wszystkiego jest idea Dobra, od którego – jak powiada Platon 
– pochodzi zarówno „światło, jak i jego pan”. Jest to bardzo zagadkowy fragment, 
który zazwyczaj umyka uwadze komentatorów. Sprawa światła jest oczywista – jest 
nim ogień oświetlający to, co według mnie odpowiada wzorcom i normom działania, 
postępowania oraz całej struktury rzeczywistości. Nasz świat zatem jest światem cieni 
przyjmujących uformowane dla nas postaci, który zawdzięcza swe bytowanie światłu 
pochodzącemu od samego źródła, od idei Dobra, od bytu absolutnego. „Pan”, który 
pojawia się u Platona, zdaje się pełnić funkcję strażnika całego tego teatru nazywanego 
przez nas rzeczywistością. Nie znam odpowiedników takiego pojęcia w innych tek-
stach platońskich, ale obraz ten jest spójny z obrazem świata przedstawianym 
w indyjskich tekstach śruti i w nawiązujących do nich szkołach filozoficznych. Takim 
zarządcą, gwarantem świata przedstawionego w Upaniszadach jest Purusza nazywany 
niekiedy Iśwarą. Według wykładni Śankary, Iśwara bytuje pomiędzy rzeczywistością 
absolutną – brahmanem, a światem i indywidualnymi duszami. Przez taką właśnie rolę 
i swoją świetlistą naturę Purusza jest często postrzegany i doświadczany jako tożsamy 
z atmanem. Według wykładni adwaity, jest to subtelna forma błędu poznawczego, ale 
taką wykładnię przyjmuje się za właściwą w nurtach sagunicznych. W tym kontekście 
obraz rzeczywistości, jaki wyłania się z metafory jaskini, odpowiada jak najbardziej 
duchowi nirgunicznicznych nurtów indyjskich.  

Powróćmy do analizy pojęcia puruÿa. Gdy przedmiot wizualizowany jest umiejsca-
wiany przestrzennie, to zazwyczaj mówi się o wewnętrznej przestrzeni serca – anta× 
h®daya ˜k˜þa (Taittirija 1.6.1): on wiecznie w sercu istot przebywa – sad˜ jan˜n˜Õ h®daye 
sanniviÿ÷a×. Bardzo często jest wizualizowany jako przebywający w prawym oku:  

Oto wewnątrz oka widoczny jest Purusza, 
On jest hymnem, pieśnią, recytacją, ofiarą, modlitwą, 
Postać Puruszy w oku jest tym samym, czym postać Puruszy w słońcu,  
Śpiew jednego jest śpiewem drugiego, imię jednego jest imieniem drugiego  

(Ćhandogja 1.7.5)12. 

Wskazuje się przy tym również na relację tożsamościową pomiędzy wizualizacją na 
poziomie mikrokosmosu – wtedy Purusza jest umiejscawiany w oku a wizualizacją na 
poziomie makrokosmosu – wtedy umiejscawia się go w słońcu, czy w aureoli słońca. 
Jeszcze wyraźniej wskazuje na to Ćhandogja 4.11.1: „Ten zaś Purusza, którego widzi-
my w słońcu, jest mną samym. Ja zaprawdę jestem nim”. W wyniku takiego wglądu 
następuje uświadomienie sobie relacji tożsamościowej, co prowadzi wprost do wyzwo-
lenia. Ów akt jest wyrażony przez jedną z mahawakji: ya eÿa ˜ditye puruÿo d®þyate 
so`ham asmi.  

Imię Puruszy, który znajduje się w prawym oku, to Indha – Płonący, 
Tego, który jest Indhą, zwą dla tajemnicy Indrą, 

                                                        
12 atha ya eÿo`ntarakÿiõi puruÿo d®þyate saivarktats˜ma tadukthaÕ tadyajustadbrahma tasyaitasya ta-

deva r¨paÕ yadamuÿya r¨paÕ y˜vamuÿya geÿõau tau geÿõau yann˜na tann˜ma. 
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Tak jakby miłośnikami tajemnic byli bogowie, 
Którzy nie znoszą wiedzy oczywistej. 

A w postaci Puruszy w lewym oku jest jego małżonka Wiradź, 
Ich miejsce połączenia to przestrzeń wewnątrz serca, 
Ich pokarm to czerwona grudka wewnątrz serca, 
Ich okrycie wewnątrz serca uczynione jest na podobieństwo sieci, 
Droga, którą podążają, to kanał idący w górę od serca, 
Tak delikatny jak włos na tysiąc części – kanałów podzielony, 
Kanały te nazywane są „hita” i są wewnątrz serca osadzone, 
Nimi płynie to, co wypływa (Brihadaranjaka 4.2.2–3)13. 

Podobny fragment znajduje się również w Maitri 7.11. W prawym oku jest wizuali-
zowany byt męski, który w lewym oku przybiera formę żeńską. Prawa strona, jak 
w większości starożytnych kultur, jest pozytywniej wartościowana niż lewa i dlatego 
w prawej źrenicy jest wizualizowany czysty blask, płomień. Zwróćmy uwagę, iż wi-
radź to nie odrębny byt, lecz postać Puruszy, subtelna forma przysłaniająca pierwotny 
przejaw absolutu. To już odbicie nie tyle samego atmana, ile jego odbicia. Wiradź 
odgrywa tutaj rolę mai, żeńskiej siły kosmicznej, zakrywającej naturę rzeczywistości. 
Wszystko odbywa się w najgłębszej przestrzeni serca, która odpowiada stanowi snu 
głębokiego. Jeżeli tę metaforę skontrastujemy z Mandukją, to wyłoni się spójny obraz. 
Według Mandukji, w stanie Pradźni przebywa Iśwara, który jest odpowiedzialny za 
wyłanianie kolejnych wymiarów rzeczywistości przedstawionej. Jest on skorelowany 
z mają w jej najbardziej źródłowej aktywności. Pojęciu Iśwary odpowiada tu Purusza, 
a pojęciu mai – wiradź. Połączenie Puruszy będącego z natury nieaktywną świadomo-
ścią – cit z żeńską mocą – śakti tworzy bindu – kroplę. Jest to punkt symbolizujący 
każdą możliwość i moc, zarówno wyłaniania z siebie kolejnych fenomenów, czyli 
światów, jak i przekraczania ich – w drodze procedury medytacyjnej – w celu osią-
gnięcia ostatecznego wyzwolenia.  

Choć samo słowo puruÿa oznacza człowieka, mężczyznę, to Upaniszady wyraźnie 
mówią, iż Purusza jako przedmiot medytacyjnej wizualizacji nie jest zwykłym czło-
wiekiem. Na wyjątkowość tak rozumianego Puruszy wskazuje określenie go przymiot-
nikiem am®ta – nieśmiertelny, w opozycji do zwykłego człowieka – śmiertelnika: 

Jak jaśniejący, nieśmiertelny Purusza będący w ciele, 
To on jest zaprawdę atmanem, 
On jest nieśmiertelnością, on jest brahmanem, on jest tym wszystkim (Brihadaranjaka 

2.5.1)14. 

                                                        
13 indho ha vai n˜maiÿa yo`yaÕ dakÿiõe`kÿanpuruÿa× tao v˜ etamindhaÕ santamindra ity˜cakÿate pa-

rokÿeõaiva parokÿapriy˜ iva hi dev˜× pratyakÿadviÿa×, athaitadv˜me`kÿaõi puruÿar¨pameÿ˜sya patnŸ vir˜ý 
tayoreÿa saÕst˜vo ya eÿo`ntarh®daya ˜k˜þa× athainayoretadannaÕ ya eÿo`ntarh®daye lohitapiõda× atha-
inayoretatpr˜varaõaÕ yadetadantarh®daye j˜lakamiva athainayoreÿ˜ s®ti× saÕcaraõŸ yaiÿ˜ h®day˜d¨rdhv˜ 
n˜ýyuccarati yath˜ keþa× sahasradh˜ bhinna evam asyait˜ hit˜ n˜ma n˜ýyo`ntarh®daye pratiÿ÷hit˜ bhavanti 
et˜bhirv˜ etad˜sravad˜sravati. 

14 þ˜rŸrastejomayo`m®tamaya× puruÿa× ayameva sa yo`yam˜tm˜ idamam®tam idaÕ brahma idam 
sarvam. 
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O tym, iż omawiany tu Purusza nie jest zwykłym człowiekiem, mówi wprost Ćhan-
dogja 5.10.1–2, w której występuje sformułowanie: puruÿa amanava – purusza niebę-
dący człowiekiem: 

Ci, którzy tak to poznali, 
Podobnie jak ci, którzy w lesie rozmyślają o ofierze jako o wyrzeczeniu, 
Wchodzą w blask, z blasku w dzień, (...) 
Z tych miesięcy w rok, z roku w słońce, 
Ze słońca w księżyc, z księżyca w błyskawicę,  
Tam oto Purusza, który nie jest człowiekiem, prowadzi ich do Brahmy, 
To jest właśnie droga wiodąca do bogów15. 

W najstarszych, wedyjskich tekstach śruti, poprzedzających Upaniszady, nie wystę-
puje jeszcze w pełni rozwinięta koncepcja ani sansary, ani mokszy – jako ostatecznego 
wyzwolenia z kręgu wcieleń, ani prawa karmana – mającego mocny walor etyczny, 
jako prawa porządkującego strukturę świata przedstawionego. Świat pośmiertny był 
światem idealnych, wyobrażonych form, pozbawionym – pod warunkiem odprawiania 
odpowiednich rytuałów, zwłaszcza przez potomków w intencji przodków – wszelkich 
niedogodności świata ziemskiego. Głównym pragnieniem człowieka było wieczne 
życie w zaświatach, a największą obawą – ponowna śmierć po śmierci (punarm®tyu) 
i bytowanie jako głodny duch pozbawiony obiaty ofiarnej czy nawet upiór. 
W Upaniszadach zmienia się model postrzegania świata. W pełni rozwinięta koncepcja 
sansary obejmuje życie nie tylko w światach ziemskich, ale także pozaziemskich. Mo-
ksza zaczęła oznaczać pełne wyzwolenie od ponownych wcieleń na ziemi, a nawet 
wyjście poza – jednak sansaryczne – bytowanie w niebiosach zarządzanych przez róż-
nych bogów, takich jak Indra czy Brahma. 

Jedną z koncepcji przejściowych pomiędzy modelem szczęśliwego, pośmiertnego 
bytowania w zaświatach, w którymś z nieb (svarga), a dążeniem do pełnego wyzwole-
nia (mokÿa) była koncepcja dwóch dróg pośmiertnych – devay˜na i pit®y˜na. Dewajana 
to droga bogów, nazywana również arcŸrm˜rga – droga blasku, to droga, po wkrocze-
niu na którą nie ma już powrotu w sansarę. Pitrijana, zwana również dh¨mam˜rga – 
droga dymu, to kierunek powrotu w sansarę, we wcieleniu zależnym od poprzednio 
uzyskanego złoża karmicznego. I właśnie przewodnikiem na drodze bogów jest ama-
nava puruÿa – purusza niebędący człowiekiem. Zobaczmy, jak różne elementy tej roz-
budowanej metafory opisującej losy pośmiertne duszy współgrają ze wszystkimi na-
szymi wcześniejszymi rozważaniami. Na początku tego rozdziału przytaczałam 
metaforę, w której wyzwalający się Purusza był porównany do ognia bez dymu. I tu 
również „amanawa purusza” podąża drogą blasku, a nie drogą dymu. 

Nasze dotychczasowe rozważania na temat pojęcia puruszy – prowadzonych tutaj 
z perspektywy adwaity – wychodzą od sformułowania, iż najsubtelniejszą formą prze-
jawienia się bytu absolutnego jest puruÿavidha. To nie rozpoznanie, iż ta forma jest 
w istocie atmanem, a nie czymś od niego różnym, prowadzi do wyłaniania się kolej-
nych postaci. Tak też należy rozumieć w tym kontekście pojęcie puruszy, jako podsta-

                                                        
15 tadya itthaÕ vidu× ye ce me`raõye þraddh˜ tapa ityup˜sate te`rciÿamabhisambhavan- 

tyarciÿo`harahna (...) m˜sebhya× saÕvatsaraÕ saÕvatsar˜d˜dityam˜dity˜ccandramasaÕ candramaso 
vidyutaÕ tatpuruÿo`m˜nava× sa en˜nbrahma gamayatyeÿa devay˜na× panth˜. 
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wy wyłaniania się kolejnych światów. Świat i cała jego struktura wyłaniają się nie 
z samego atmana, ale z formy, w jakiej się on przejawia. Pierwotna forma, przejawia-
jąca się na różne sposoby, działa powodowana różnorakimi impulsami. Najpierwot-
niejszym impulsem jest k˜ma – pragnienie. Pragnienie to należy rozumieć bardzo sze-
roko, jako instynktowny wręcz impuls dążący do przejawiania się, poznawania, 
doznawania. O tym czytamy też między innymi w wersach z Brihadaranjaki 4.4.5–6: 

Ten oto atman to brahman, 
On uczyniony jest z poznania, z umysłu, 
Z oddechu życiodajnego, z oka, z ucha, z ziemi, z wód, 
Z wiatru, z przestworzy, z żaru i z braku żaru, 
Z pragnienia i z braku pragnienia, 
Z gniewu i z braku gniewu, z prawości i z bezprawności, 
Jest uczyniony z wszystkiego, 
To właśnie rozumie się przez określenie: 
„Uczyniony z tego, uczyniony z tamtego”, 
Tak jak czyni, tak jak postępuje, takim się staje, 
Ten, kto czyni dobro, staje się dobry, ten, kto czyni zło, staje się zły, 
Przez cnotliwe czyny staje się cnotliwy, przez złe – zły. 
I tak oto powiadają ludzie: 
Z pragnień jest Purusza uczyniony, co zapragnie, to postanowi, 
Co postanowi, taki czyn wypełnia, jaki czyn wypełnia, taki osiąga. 

A oto objaśniający wers: 
Do czego umysł jest przywiązany, 
Do tego ciało subtelne dąży wraz z czynami, do tego lgnie, 
Osiągając spełnienie każdego czynu, którego w tym świecie dokonał, 
Z tamtego świata ponownie przychodzi na ten świat czynu, 
Tyle dotyczy tego, który pragnie; 
Teraz zaś o tym, który jest od pragnień wolny, 
Którego pragnienia spełnione i pragnie jedynie atmana, 
Z tego oddech życiodajny nie uchodzi, 
On, będąc brahmanem, do brahmana zdąża16. 

Purusza jest tu określany jako k˜mamaya – uczyniony z pragnienia. Pragnienie jest 
głównym impulsem prowadzącym do świata dwoistości – dvaita. W upaniszadzie Ma-
itri 2.5 czytamy, iż ten, który jest nazywany puruszą, choć w istocie znajduje się poza 
aktem poznawczym i widzeniem, zostaje rozpoznany jako pierwszy poruszyciel – pra-
codayit˜. Zwróćmy uwagę, z jaką ostrożnością i dążeniem do precyzji wypowiada się 

                                                        
16 sa v˜ ayam˜tm˜ brahma vijñ˜namayo manomaya× pr˜õmayaþcakÿurmaya× þrotramaya× p®thi- 

vŸmaya ˜pomayo v˜yumaya ˜k˜þamayastejomayo`tejomaya× k˜mamayo`k˜mamaya× krodhanay-
o`krodhamayo dharmamayo`dharmamaya× sarvayastadyadetadidaÕyo`dayomaya iti yath˜karŸ 
yath˜c˜rŸ tath˜ bhavati s˜dhuk˜rŸ s˜dhurbhavati p˜pak˜rŸ p˜po bhavati puõya× puõyena karmaõ˜ 
bhavati papa× p˜pena atho khalv˜hu× k˜mamaya ev˜yaÕ puruÿa iti sa yath˜k˜mo bhavati tatkra-
turbhavati yatkraturbhavati tatkarmaÕ kurute yatkarmaÕ kurute tadabhisaÕpadyate, tadeÿa þloko 
bhavati tadeva sakta× saha karmaõaiti liðgaÕ mano yatra niÿaktamasya pr˜py˜ntaÕ karmaõastasya 
yatkiÕceha karotyayam tasm˜llok˜tpunairtyasmai lok˜ya karmaõe iti nu k˜mayam˜na× ath˜k˜- 
mayam˜na× yo`k˜mo niÿk˜ma ˜ptak˜ma ˜tmak˜mo na tasya pr˜õ˜ utkr˜manti brahmaiva sanbra-
hm˜pyeti. 



Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach 

 

125 

autor tekstu tej, późniejszej już, upaniszady: nie mówi o Puruszy, tylko o rzeczywisto-
ści, której zwykło się nadawać imię Puruszy. Purusza jest formą sat. Sat to czysta 
świadomość, ale nieaktywna, a puruÿa to działanie – kriya, karman, a nawet doskonałe 
działanie – suk®ta. 

W literaturze bramińskiej terminem suk®ta jest określany doskonały czyn, doskona-
łe działanie, akt rytualny będący idealnym odwzorowaniem pierwotnego aktu kosmo-
gonicznego. Takim też terminem w upaniszadzie Aitareja zostaje nazwany Purusza. 
Upaniszada ta rozpoczyna się od stwierdzenia, iż na początku istniał tylko atman: idam 
agre ˜tm˜ ˜sŸt. Jest to – jak już wiele razy mówiliśmy w tej książce – klasyczna formu-
ła denotująca stan nieprzejawionego istnienia bytu absolutnego. Kolejne zdanie dopre-
cyzowuje, iż „nic prócz niego się nie jawiło”. Nic się nie przejawiało, nie ma wskaza-
nia nawet na najsubtelniejszą formę. Jako pierwsza pojawia się myśl, przy czym jest to 
myśl o przejawianiu się, stwarzaniu światów. Kolejne sekwencje opisują, jak poszcze-
gólne przejawy strukturalizują świat przedstawiony. Tutaj schemat jest dosyć podobny 
jak w Puruszasukcie. Po wyłonieniu zasad organizacji kosmosu człowiek – czyli puru-
sza uczyniony z tych zasad – jest dzielony. Poszczególnym częściom makroantroposa 
odpowiadają dane elementy świata. Jest to wyraźne wskazanie, iż to makrokosmos 
odpowiada mikrokosmosowi, a nie odwrotnie. Owe zasady, żywioły, które funkcjonują 
zarówno jako bóstwa – devat˜, jak i żywioły – indriya, zaczynają żyć jakby własnym 
życiem. 

Te zmysły – bóstwa stworzone wpadły we wzburzony ocean,  
A on naraził je na głód i pragnienie, 
Przeto powiedziały do niego: 
„Stwórz nam siedzibę, gdzie przebywając, mogłybyśmy się pożywić”. 

Przyprowadził im krowę, lecz powiedziały: „To nam nie wystarcza”, 
Przyprowadził im konia, lecz powiedziały: „To nam nie wystarcza”, 

Przyprowadził im człowieka i wtedy rzekły: 
„Dobrześ uczynił, człowiek doprawdy jest dobrze uczyniony – sukrita!”. 
A on zwrócił się do nich w te słowa: 
„Wejdźcie w odpowiednie dla was miejsca” (Aitareja 2.1–3)17. 

Tylko człowiek – purusza jest „dobrze uczyniony” – sukrita. Tylko on może pomie-
ścić w sobie wszystkie stworzone światy, całą rzeczywistość. Aby ta rzeczywistość 
była kosmosem, a nie chaosem, musi podlegać pewnej strukturalizacji. Aby więc 
wszelkie działania miały sens, muszą się wpisywać w określony porządek. Ów porzą-
dek okazuje się porządkiem ze względu na strukturę puruszy, strukturę człowieka. 
Rzeczywistość przedstawiona jest korelatem rzeczywistości podmiotowej. Przedsta-
wienia funkcjonują ze względu na istnienie podmiotu. Jak już obszerniej na ten temat 
pisałam, słowo suk®ta to wedyjski termin odnoszący się do idealnie odprawianej ofiary, 
idealnej w tym znaczeniu, iż jest to dokładnie, bez żadnych zmian – czy to uszczerb-
ków, czy ulepszeń – odwzorowujący, pierwotny akt kosmogoniczny. Zatem tylko 
                                                        

17 t˜ et˜ devat˜× s®þ÷˜ asmin mahaty arõave pr˜pataÕs tam aþan˜y˜pip˜s˜bhy˜m anvav˜rjat t˜ enam 
abruvann ˜yatanaÕ na× praj˜nŸhi yasmin pratiÿ÷hit˜ annam ad˜meti, t˜bhyo g˜m ˜nayat t˜ abruvan nai vai 
no`yam alam iti t˜bhyo`þvam ˜nayat t˜ abruvan na vai no`yam alam iti, t˜bhya× puruÿam ˜nayat t˜ abruvan 
suk®taÕ batei puruÿo v˜va suk®tam t˜ abravŸd yath˜yatanaÕ praviþateti. 
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człowiek może ze względu na swą naturę odwzorować ów pierwotny akt kosmogo-
niczny, tylko on – jako idealna forma – pierwszy przejaw absolutu, jest ostatecznie 
w pełni tożsamy z czystym istnieniem – sat. W pełni sens absolutu oddaje tylko Puru-
sza, a inne postaci są jedynie cząstkowe. Dlatego wizualizacja właśnie Puruszy, a nie 
innych przejawów rzeczywistości absolutnej, w sposób bezpośredni prowadzi do wy-
zwolenia, do przekroczenia dualizmu podmiotowo-przedmiotowego. 

W Upaniszadach odnajdujemy bardzo wiele progresywnych schematów medytacyj-
nych. W celu uzasadnienia tezy, iż większość praktyk medytacyjnych prowadzi osta-
tecznie do wizualizacji puruszy, zacytujmy niektóre fragmenty. 

Cały ten świat jest zaprawdę brahmanem, 
On jest tadźdźalan, gdyż z niego – tad, wszystko się rodzi – dźa. 
W nim wszystko zanika – la, w nim wszystko oddycha – an. 
Jako pełnego spokoju winno się go czcić. 
A oto Purusza, on złożony jest z postanowień, 
Co w tym świecie człowiek postanawia, takim się staje, odchodząc, 
Dlatego oby spełniał swe postanowienia.  

Złożony z umysłu, jego ciałem oddech życiowy, 
Jego formą blask, jego wyobrażenia prawdziwe, 
A atman uczyniony jest z przestworzy, 
Spełnione są wszelkie jego czyny i wszelkie pragnienia (Ćhandogja 3.14.1–2)18. 

Purusza wielkości kciuka, to zaprawdę atman wewnątrz, 
On wiecznie w sercu istot przebywa, 
Jego winno się ze swego ciała oderwać, 
Jako drzewce od strzały, zdecydowanie, 
Jego winno się poznać jako czystego, nieśmiertelnego, 
Zaprawdę jego winno się poznać jako czystego, nieśmiertelnego (Katha 6.17)19. 

Wizualizacja Puruszy, najsubtelniejszej postaci absolutu, ostatecznie prowadzi do 
niczym nie zapośredniczonego doświadczenia, iż rzeczywistość jest neti, neti – ani 
taka, ani taka, gdyż jest satyasya satyam – rzeczywistością rzeczywistości, prawdziwo-
ścią prawdy, istnieniem istoty (Brihadaranjaka 2.3.6). Z tych rozważań wynika bardzo 
ciekawa teza, iż świat przedstawiony jest nie tyle wprost przedstawieniem absolutu, 
lecz odbiciem jego najsubtelniejszej postaci, pierwszego przejawu. Do takiego samego 
wniosku, jak widzieliśmy, można również dojść na podstawie tekstu Platona.  

 
 

                                                        
18 sarvam khalvidaÕ brahma tajjal˜niti þ˜nta up˜sŸta atha khalu kratumaya× puruÿo 

yath˜kraturasmiÕlloke puruÿo bhavati tatheta× pretya bhavati sa kratuÕ kurvŸta, manomaya× pr˜õaþarŸro 
bh˜r¨pa× satyasaðkalpa ˜k˜þ˜tm˜ sarvakarm˜ sarvak˜ma× sarvagandha× sarvarasa× sarvamidam-
bhy˜tto`v˜kyan˜dara×. 

19 aðuÿ÷ham˜tra× puruÿontar˜tm˜ sad˜ jan˜n˜Õ h®daye sanniviÿ÷a× taÕ sv˜c charŸr˜t prav®hen muñj˜d 
iveÿŸk˜Õ dhairyeõa taÕ vidy˜c chukram am®taÕ taÕ vidy˜c chukram am®tam iti. 



Sakszin – widz a zasada podmiotowości 

Pojęcie widza, świadka – s˜kÿin – pojawia się zarówno w Upaniszadach, jak i w nawią-
zującym do nich systemie adwaity na poziomie stanu snu głębokiego. Z analiz tych 
tekstów wynika, co w tym rozdziale będę chciała wykazać, iż ów widz jest najbardziej 
subtelnym podmiotem zachowującym swoją odrębność i indywidualność we wszyst-
kich trzech stanach. Wydaje się, że na gruncie adwaity akt czystego widzenia – akt 
w wielu innych systemach tożsamy z samym wyzwoleniem – nie jest jeszcze najwyż-
szym stanem świadomości. O stanie najwyższym nie orzeka się nawet w kategoriach 
czystego widza, lecz w kategoriach „podmiotowości”, czystego poznania, co jest 
czymś jeszcze wyższym niż subtelny podmiot poznania.  

Jednym z terminów na określenie podmiotu poznającego w Upaniszadach jest sło-
wo s˜kÿin. Etymologicznie pochodzi ono od sa + akÿa – mający oczy, widzący. Wska-
zuje się tu na podstawową właściwość podmiotu jako tego, który widzi. Poprzez anali-
zę fragmentów Upaniszad, które zostaną poniżej przedstawione, można będzie 
zobaczyć, iż nie chodzi tu o zwykły akt zmysłowego postrzegania, ale o „widzenie”, 
które jest skorelowane z bardzo subtelnym stanem świadomości i prowadzi do wyzwo-
lenia. Koncepcja podmiotu, określanego terminem s˜kÿin, wskazuje, iż do mokszy 
prowadzi nie tyle akt zrozumienia, rozpoznania prawdziwej natury rzeczywistości, ile 
prosty akt widzenia, akt wglądu w tę naturę – anubhava. Zrozumienie, w sensie sote-
riologicznym, okazuje się ostatecznie bardzo subtelnym, ale jednak narzędziem. Taka 
konstatacja jest wspólna dla wszystkich nurtów szkół wedanty. To, co będzie przed-
miotem poniższej analizy, to zbadanie, czy stan sakszina jest tożsamy z osiągnięciem 
ostatecznego wyzwolenia, to znaczy, czy można utożsamić dwa pojęcia: s˜kÿin i ˜tman.  

Sam termin s˜kÿin, który w późniejszej myśli filozoficznej Indii staje się terminem 
technicznym, występuje w Upaniszadach tylko w kilku miejscach. W tych samych 
kontekstach występują jeszcze dwa inne pojęcia, które wskazują na tę właśnie charak-
terystykę podmiotu jako widzącego, nieangażującego się w świat, niedoznającego 
i dzięki temu osiągającego wyzwolenie. Jest to słowo: paśya – patrzący oraz termin: 
draÿ÷® – widzący, od rdzenia d®ś – widzieć. Najsłynniejszy obraz ukazujący owego 
widzącego, patrzącego na świat świadka występuje w dwóch Upaniszadach (wersje są 
właściwie identyczne), w Mundace 3.1 – 5 oraz w Śwetaśwatarze 6.6 –7. 

Dwa ptaki, nierozłączni towarzysze, 
Na tym samym drzewie przebywają, 
Jeden z nich spożywa słodkie owoce, 
Drugi patrzy, nic nie spożywając1. 

„Ptak” jest określany terminem suparõa – posiadający piękne skrzydła. Słowem 
tym bywa określane zarówno słońce, jak i księżyc, gdy opisuje się je jako mające pięk-

                                                        
1 dv˜ suparõ˜ sayuj˜ sakh˜y˜ sam˜naÕ v®kÿaÕ pariÿasvaj˜te tayoranya× pippalaÕ sv˜dvatti anaþnann 

anyo abhic˜kaþŸti. 
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ne promienie. Użycie tego właśnie terminu w odniesieniu do ptaka podkreśla, iż mamy 
tu do czynienia z metaforą – nie są to zwykłe ptaki. Śankara2 w swoim komentarzu do 
tej strofy pisze, iż obraz ten odnosi się do dwóch bytów usytuowanych w pięknej for-
mie bycia: do Iśwary jako zarządcy i do duszy indywidualnej jako zarządzanego. Za-
równo Iśwara, jak i dusza indywidualna przebywają w tym samym ciele, tak jak dwa 
ptaki na jednym drzewie. Noszą również te same imiona w tym sensie, iż przejawiają 
się w skutek tej samej przyczyny, choć jeden pełni funkcję zarządcy, a drugi zarządza-
jącego. Egzystują w tym samym wymiarze świata przedstawionego. Podobnie jak wi-
dzimy dwa ptaki na tym samym drzewie, tak samo możemy dostrzec i doświadczyć 
zarządzającego, jak i śmiertelną duszę w tym samym ciele.  

Metafora drzewa, odnosząca się do obrazu całej rzeczywistości przedstawionej, jest 
bardzo powszechna w tradycji indyjskiej. Zazwyczaj wiąże się ze świętym drzewem 
aśwattha, które jest opisywane jako mające korzenie u góry, czyli wyrastające, wyła-
niające się z jakiegoś innego, wyższego wymiaru; w tradycji bramińskiej ta rzeczywi-
stość jest zazwyczaj określana terminem brahman. Konary, gałęzie, liście rozrastają się 
w obraz całej dostrzegalnej rzeczywistości i takimi też elementami tej rzeczywistości 
są obydwa ptaki. Jeden z nich, przywiązany do jakiegoś ustrukturalizowanego wymia-
ru rzeczywistości, spożywa konkretne owoce. Egzystuje on jako dusza indywidualna – 
jŸva3 – odróżniająca siebie od innych, mająca swoje własne miejsce na drzewie oraz 
konkretne owoce mające zaspokoić dane pragnienia. Drugi ptak, choć nie spożywa 
owoców, nie jest związany z żadnym poszczególnym przedmiotem pragnienia, przed-
miotem lgnięcia, jest jakby z boku, ma zarówno ogląd całego drzewa, jak i dystans do 
niego, czyli do całej rzeczywistości, jest jednak jej częścią. Pierwszy ptak nie ogarnia 
drzewa jako całości, drugi zaś nie dostrzega niczego poza samym drzewem. Zarówno 
jeden, jak i drugi nie widzą, iż to drzewo z czegoś wyrasta, iż ma swoje oparcie, iż jest 
uwarunkowane, ustalone w innym wymiarze rzeczywistości. Jeden i drugi ptak, czyli 
zarówno dźiwa, jak i Iśwara, funkcjonują w sferze niewiedzy – awidji. 

W ten właśnie sposób jest przedstawiony ów schemat przez Śankarę. Na świat 
przedstawiony – vyavah˜ra – składają się zasadniczo trzy elementy, trzy kategorie. 
Pierwsza to prapańća (prapañca) – odpowiadająca całej rzeczywistości przedstawio-
nej, która jest doświadczana jako rzeczywistość nieożywiona; w tej metaforze symbo-
lizuje ją drzewo. Kolejna kategoria to jŸva – dusza indywidualna, zaangażowana 
w sansarę i poprzez ciągły proces doznawania, co symbolizuje ptak spożywający owo-
ce, wikłająca się w nią coraz bardziej. I ostatnia – w wymiarze świata przedstawionego 
najwyższa kategoria – to Iśwara, który jest biernym świadkiem, a jego aktywność 
ogranicza się do obecności, kontrolowania, zarządzania; ta aktywność wyczerpuje się 
w samym akcie patrzenia. 

Tutaj pojawia się problem natury ogólniejszej, czyli zasadnicza różnica pomiędzy 
dźiwą/dźiwami a Iśwarą. Kolejny raz chciałabym podkreślić, iż problem ten staram się 
rozpatrywać tylko w świetle nirgunicznej wedanty, a nie koncepcji sagunicznych, 
w których to Iśwara będzie ostatecznie utożsamiany z brahmanem. Na podstawie ana-
                                                        

2 Som Raj Gupta, The Word Speaks to the Faustian Man, t. 2, Motilal Banarsidass, Delhi 1995, s. 95–96. 
3 Używam tutaj terminu jŸva jako późniejszego w wedancie terminu technicznego na określenie pod-

miotu indywidualnego; najstarsze Upaniszady stosują często inne terminy, o czym traktują poszczególne 
rozdziały prezentowanej książki. 
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lizy tekstu widzimy, iż zarówno dźiwa, jak i Iśwara przynależą do tego samego wymia-
ru rzeczywistości, nie ma zatem pomiędzy nimi różnicy, jeśli idzie o status metafi-
zyczny. Stan wyzwolenia, mokszy, to przekroczenie bycia zarówno duszą, jak i Iśwarą. 
Tak też umiejscawia Iśwarę na przykład upaniszada Mandukja. Aby jeszcze z innej 
strony wyjaśnić ten problem, odwołam się w tym miejscu do innego tekstu, tym razem 
nie do upaniszady, ale do Jogasutr Patańdźalego. Wprawdzie joga, jak wiadomo, opiera 
swoją ontologię na dualistycznej sankhji, ale zarówno w sankhji-jodze, jak i w adwa-
ita-wedancie ostateczna rzeczywistość absolutna, jest czystym poznaniem, świadomo-
ścią – sat cit – i w tym kontekście nie jest istotne, czy mówimy o niej jako o puruszy, 
czy jako o atmanie.  

Nawiązuję do Jogasutr dlatego, że w tym tekście znajduje się techniczna definicja 
odróżniająca indywidualną duszę, która w tym systemie jest określana jako purusza, od 
Iśwary. Pojęciu Iśwary poświęca Patańdźali kilka sutr: 

Iśvara – szczególnością poruszy, nietknięty uciążliwościami, karmanem, owocowaniem, złożem. 
W nim nieprzewyższalny zalążek wszechwiedzącego. Mistrzem nawet pradawnych z powodu 
nieograniczenia czasem (Jogasutry 1.24–26)4. 

Iśwara jest przez Patańdźalego nazywany „szczególnym” – viþeÿa – rodzajem puru-
szy. Ta „szczególność” nie polega na tym, iż jeden z nich jest absolutnie wyzwolony – 
co określa się w terminach jogi: kevala – a drugi nie. Wyraźnie pisze na ten temat Wja-
sa w komentarzu (3.55) do Jogasutr5: 

Gdy ten stan się pojawi, nastaje absolutna wolność (jedyność, kaivalya), zarówno u tego, co był 
Iśwarą, jak i u tego, co nie był Iśwarą; czyli zarówno u tego, co korzystał z (brał udział w) pozna-
nia zrodzonego z rozróżniania, jak i u tego drugiego (co nie korzystał z tego poznania). Jeśli ma 
bowiem przepalony zalążek (bŸja) uciążliwości (kleśa), nie ma już więcej potrzeby poznawania. 
Te, zrodzone ze skupienia (sam˜dhi), moc (panowanie, stan Iśwary, aiśvarya) i poznanie, były 
podjęte jako sposób oczyszczenia sattwy. Ale w najgłębszym sensie (param˜rthatas) dzięki po-
znaniu (jñ˜na) ustaje (znika, nivartate) „niewidzenie” (adarśana). Gdy ono zniknie, nie ma już 
dalszych (innych) uciążliwości (kleśa). Z powodu braku uciążliwości nie ma skutku karmicznego 
(owocowania, vip˜ka). W tym stanie (avasth˜) guny mając zadanie (adhik˜ra) zakończone (wy-
konane, carita), ponownie nie stają się przedmiotem „widzenia” (d®þyatva) dla puruszy. 

Iśwara zatem jest wzorcem, archetypem, idealnym puruszą. Przedstawia się 
w świadomości, ale w świadomości empirycznej, i jako dany w tym wymiarze jest 
zjawiskiem świadomości, które ostatecznie też musi zostać powściągnięte. Poprzez 
skupienie się na Iśwarze, czyli na swym własnym „Ja”, osiąga się stan jogi z uświado-
mieniem – samprajñ˜tasam˜dhi, czyli stan Iśwary, stan świadka, sakszina ze stanu 
Pradźni upaniszady Mandukja. Ale nie jest to jeszcze stan pełnego wyzwolenia, okre-
ślany kevala przez jogę czy turŸya przez Upaniszady. Iśwara jest dla poszczególnych 
bytów wyidealizowanym wzorcem, do którego można się odwołać, utożsamić, jakim 
pragnęłoby się być. A któż z nas nie chciałby być nieograniczony czasem, nieśmiertel-
ny, niepoddany żadnym ułomnościom, nieszczęściom, bólom – co ogólnie w myśli 
indyjskiej jest nazywane du×kha. I taki właśnie jest Iśwara, odwiecznie niezwiązany 
                                                        

4 Klasyczna joga indyjska, tłum. L. Cyboran, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, 
s. 26–30. 

5 Tamże, s. 201. 
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jakimikolwiek uciążliwościami. On jest odwieczny, równie jak odwieczna jest m˜y˜ – 
kosmiczna ułuda, z którą w pewien sposób jest skorelowany. W nim tkwi zalążek 
wszechwiedzy, z tym że ta wszechwiedza ostatecznie ma być tylko narzędziem prowa-
dzącym do poznania wyzwalającego. Przez to, iż jest nietknięty kleśami i całym zło-
żem, owocowaniem karmicznym – które to elementy są tym, co różnicuje, ustruktura-
lizowuje nieodróżnialne od siebie ostatecznie purusze – jest prosty, jednolity i dlatego 
od pradawnych czasów to On jest wzorcem, punktem odniesienia dla kolejnych poko-
leń joginów. To nie kolejni Iśwarowie, gdyż nie można mnożyć idealnych, prostych 
bytów, lecz ten sam jeden, nieśmiertelny, odwieczny Iśwara. Tym zatem, co zasadni-
czo odróżnia puruszę od Iśwary, jest ograniczenie karmiczne. Purusza wyzwala się od 
karmana, a Iśwara nigdy nie jest nim związany. 

Powróćmy teraz do metafory dwóch ptaków. Drugi ptak, który według Śankary ma 
symbolizować Iśwarę, jest pochłonięty właściwie jedną aktywnością. On patrzy, nie 
angażując się. Z tego może wynikać, iż ów akt widzenia jest charakterystyczny dla 
świadka (sakÿin, draÿ÷®) i nie niesie żadnych skutków karmicznych. Gdybyśmy po-
równali trzy teksty: upaniszadę Mundakę (także Śwetaśwatarę), upaniszadę Mandukję 
oraz Jogasutry z komentarzem Wjasy, to otrzymalibyśmy bardzo spójną strukturę. 
W trzecim stanie świadomości, w stanie snu głębokiego, określanego przez Mandukję: 
Pradźnia – Mądrość, pojawia się postać widza, świadka; w wymiarze metafizycznym 
jest on tożsamy z pojęciem Iśwary. Również w Jogasutrach jest bardzo wyraźnie po-
wiedziane, iż Ÿþvarapranidh˜na – skupienie się na Iśwarze – może prowadzić do osta-
tecznego wyzwolenia – asaÕprajñ˜tasam˜dhi. Używając terminologii Mandukji, 
przyjmowanej przez adwaitę, stan Pradźni jest przekraczany przez stan Turiji. 

Kontynuujmy analizę upaniszady Mundaka. Powyższe rozważania odnosiły się do 
wersu 3.1.1. Problem zdaje się komplikować, gdy przystępujemy do omówienia dwóch 
kolejnych wersów:  

Na tym samym drzewie Purusza, 
Zasmucony, pogrążony w niemocy, ze zbłąkanym umysłem, 
Lecz gdy rozpozna tego innego, Pana, radosnego 
I jego potęgę, uwalnia się od smutku.  

Gdy widz postrzega złocistą jasność, 
Twórcę, Pana, Puruszę, brahmana będącego źródłem, 
Wówczas wiedzący, odrzucając zarówno dobre, jak i złe uczynki, 
Będąc bez skazy, osiąga pełną z nim tożsamość (Mundaka 3.1.2–3)6. 

Sytuacja wydawała się już ostatecznie wyjaśniona: mamy dwa ptaki, jeden symbo-
lizuje indywidualną duszę, drugi Iśwarę, a całe drzewo rzeczywistość sansaryczną – 
prapańća. Kim w takim razie jest Purusza, który ma przebywać na tym samym drze-
wie? Wydaje mi się, iż jedynym spójnym rozwiązaniem tego problemu i uzgodnieniem 
tych trzech wersów jest przyjęcie następującej koncepcji. Wszystkie trzy powyższe 
wersy odnoszą się do opisu tej samej sytuacji i tego samego wymiaru rzeczywistości, 
z tym że w wersie pierwszym tekst posługuje się poetycką metaforą, a dwa pozostałe 
                                                        

6 sam˜ne v®kÿe puruÿo nimagno`nŸþaya þocati muhyam˜na× juÿ÷aÕ yad˜ paþyaty anyam Ÿþam asya ma-
him˜nam iti vŸtaþoka×, yad˜ paþya× paþyate rukmavarõaÕ kart˜ram ŸþaÕ puruÿaÕ brahmayonim tad˜ 
vidv˜n puyap˜pe vidh¨ya nirañjana× paramaÕ s˜myam upaiti. 
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wersy dokonują analizy tej samej sytuacji językiem na pewno jeszcze nie zupełnie 
technicznym, ale już bardziej ścisłymi, uszczegółowionymi pojęciami. 

Jednym z punktów łączących obydwie metody opisu jest odwołanie się do tego sa-
mego (takiego samego) – samana – drzewa, obydwie sytuacje zatem odnoszą się do 
opisu rzeczywistości sansarycznej. Termin puruÿa nie dotyczy określenia bytu absolut-
nego. Występuje on na poziomie mai, dokładniej, używając terminologii Mandukji – 
na poziomie stanu Pradźnia. W tym fragmencie upaniszady termin puruÿa jest użyty 
w podobnym rozumieniu jak w Jogasutrach, gdzie wskazywał zarówno na istotę indy-
widualnego podmiotu (w innych tekstach pojawiają się w tym kontekście najczęściej 
terminy: jŸva, citta), jak i na Iśwarę traktowanego jako puruÿa viþeÿa – jedyny, wyjąt-
kowy Purusza. W trzeciej strofie to przeciwstawienie jest obrazowane terminami: pa-
þya – patrzący, widzący (odpowiednik sakszina), a Iśa – Pan, Władca, Zarządca. Tak 
więc znów mamy odpowiednik metafory dwóch ptaków. Jeden z nich to ten, który 
utożsamia się, jak pisze w komentarzu Śankara, ze swoim ciałem, którego umysł jest 
omroczony niewiedzą – muhyam˜na – i dlatego nie rozpoznaje swojej sytuacji, a ta 
sytuacja skutkuje stanem smutku. Choć tutaj stan ten jest wyrażony wprost przez frazę 
śocati – „smuci się”, to zasadniczo odpowiada on stanowi du×kha. Du×kha jest tu ro-
zumiana tak szeroko jak później w buddyzmie, w którym jest po prostu podstawowym, 
nierozłącznym atrybutem sansary. Ten stan pogrążania się w smutku wynika z tego, iż 
ów purusza, który ze swej istoty jest potencjalnie wolny, zostaje omotany niemocą – 
anŸþay˜. An-Ÿþa – siła, nie będąca Panem, Zarządcą. Wyrażenie to wskazuje na żeńską 
siłę, prawdopodobnie odpowiednik żeńskiej, kosmicznej siły denotującej prakriti, która 
jest różna od Zarządcy, a która jawi się jako przyczyna ludzkiej niewiedzy7. 

O tym, iż możemy interpretować sformułowanie anŸþ˜ jako odwołujące się do żeń-
skiej siły kosmicznej, która choćby w języku sankhji jest określana jako prakriti, może 
świadczyć strofa 4.5 z upaniszady Śwetaśwatara. Zaraz po niej pojawia się metafora 
dwóch ptaków, które są przedmiotem naszej analizy. 

Oto ona, jedna, nienarodzona, czerwona, biała i czarna, 
Ona stwarza różnorakie istoty o formach sobie podobnych; 
Jeden nienarodzony leży obok, nią się rozkoszując, 
Drugi zaś nienarodzony porzuca ją, doznawszy pragnień8.  

Odwołanie się do późniejszej terminologii sankhji jest wyraźne, zresztą Śwetaśwa-
tara należy do grupy tak zwanych upaniszad protosankhja-jogicznych. Trzy kolory 
(takie samo porównanie znajduje się w szóstej księdze Ćhandoghji) symbolizują trzy 
guny: radźas, sattwę i tamas. Jest tu podkreślona dynamiczna natura prakriti, która 
nieustannie się przeobrażając, stwarza różnorakie formy przejawione – vyakta. Pojęcie 
„nienarodzony” odnosi się oczywiście do puruszy. Już w tym tekście jest antycypowa-
na późniejsza – w sumie dość paradoksalna – teza sankhji, przyjmująca wielość puru-
szów. Paradoksalna, gdyż pomiędzy wyzwolonymi puruszami, nie ma żadnej ontolo-
gicznej różnicy. Wszyscy są przede wszystkim czystą świadomością – cit, czyli mamy 
do czynienia z multiplikacją bytów świadomościowych, podczas gdy rzeczywistość 

                                                        
7 Patrick Olivelle, Upaniÿads, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 399. 
8 aj˜m ek˜Õ lohita þukla k²ÿõ˜m bahvŸ× praj˜× s®jam˜n˜Õ sar¨p˜× ajo hy eko juÿam˜õo`nuþete 

jah˜ty en˜m bhuktabhog˜m ajo`nya×. 
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przedmiotowa, w swej najbardziej zewnętrznej formie przejawiająca się jako material-
na, jest jedna, choć z natury różnorodna. Ale wracając do naszego obrazu: ta sama, 
jedna prakriti nieustannie działa, a jej aktywność jest w różny sposób doświadczana 
przez poszczególnych puruszów. 

Upaniszada Śwetaśwatara, jedna z młodszych w kanonie, jest tradycyjnie zaliczana 
do tekstów teistycznych. Znajduje się w niej wiele niezwykle pięknych fragmentów, 
które w sposób poetycki opisują Byt Najwyższy będący obiektem czci i uwielbienia. 
Akty oddawania czci pomagają czcicielowi na jego drodze rozwoju duchowego i mogą 
go doprowadzić do wyzwolenia, choć samo uzyskanie mokszy jest ostatecznie sprawą 
indywidualną. 

On jeden Bóg, który okrywa siebie zgodnie ze swą naturą, 
Jak pająk pajęczyną pochodzącą z pierwotnej natury, 
On utorował nam drogę do brahmana (6.10)9. 

Wieczny wśród rzeczy wiecznych, myślący wśród myślących, 
On jeden wśród wielu rozdziela spełnienie pragnień, 
Oto przyczyna, którą osiąga się poprzez sankhję i jogę, 
Poznając takiego boga, wyzwala się z wszelkich więzów (6.13)10, 11. 

Jak wiadomo, rozważania prezentowane w tej książce, dotyczą koncepcji podmiotu 
w Upaniszadach, tak jak on jest rozpatrywany z perspektywy adwaita-wedanty. Jak już 
to kilkakrotnie zaznaczałam, opieram się tu głównie na schemacie upaniszady Mandu-
kja, która zgodnie z tradycją – jest uważana za zawierającą in nuce wszelkie kluczowe 
koncepcje występujące w innych tekstach kanonu. Komentarz Gaudapady do Mandukji 
tworzy pierwszy stricte filozoficzny tekst adwaity. Jak wiadomo, według przyjętego 
przez Mandukję schematu, w stanie świadomości skorelowanym ze stanem snu głębo-
kiego, podmiot indywidualny przybiera postać „sakszina” jako biernego obserwatora. 
Na poziomie uniwersalnym odpowiada mu Iśwara będący zarówno przyczyną świata, 
jego Zarządcą, jak i odgrywającego rolę – jako obiekt czci – pomocną w wyzwoleniu. 
Według takiego też schematu, odwołuję się w tym miejscu do Śwetaśwatary, gdyż jej 
tekst może rozszerzyć – w innych miejscach bardzo techniczne – opisy stanu Pradźni. 
Przyjmując to założenie, można uzgodnić tekst sagunicznej Śwetaśwatary i nirgunicz-

                                                        
9 yas tantun˜bha iva tantubhi× pradh˜najai× svabh˜vata× deva eka× sva˜v®õot sa no dadh˜d 

brahm˜pyayam. 
10 nityo nity˜n˜Õ cetanas cetan˜n˜m eko bah¨n˜Õ yo vidadh˜ti k˜m˜n tat k˜raõaÕ s˜Õkhya- 

yog˜dhigamyaÕ jñ˜tv˜ devam mucyate sarvap˜þai×. 
11 Odwołajmy się w tym miejscu do Plotyna: „Lecz skoro znalazła się w nim i wokół niego, to jest 

w posiadaniu umysłowego przedmiotu i myśli. Niemniej, skoro ujrzy Tamtego Boga, to odrzuca już 
wszystko. Podobnie wejdzie ktoś do wspaniałego i w tym znaczeniu pięknego pałacu i będzie z podziwem 
oglądać poszczególne wspaniałości wewnątrz, dopóki nie ujrzy władcy pałacu, skoro go zaś ujrzy i nim się 
zachwyci nie jako cudem natury na miarę posągów, lecz jako godnym istotnego widzenia, to, porzuciwszy 
tamte błahostki, będzie już odtąd patrzeć tylko na niego, za czym, patrząc i nie odrywając oka, nie będzie 
już widzieć skutkiem ciągłości patrzenia zewnętrznego obrazu, lecz zmiesza swój wzrok z «widowiskiem», 
tak iż uprzedni przedmiot widzenia staje się już wzrokiem w nim, a on sam zapomni o wszystkich innych 
widowiskach. I bodaj odtworzyłoby to porównanie właściwy stosunek, gdyby ów władca, który stanął 
przed widzem oglądającym pałac, był nie człowiekiem, lecz bogiem jakimś, i to bogiem objawionym nie 
wzrokowo, lecz wewnętrznie, przez napełnienie duszy widza” (podkreślenie MK), Plotyn, Enneada VI, 
tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 2003, s. 787–788. 
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nej Mandukji. Kilka wybranych wersów ze Śwetaśwatary mogło posłużyć do sformu-
łowań zawartych w Mandukji: 

Jeden bóg, skryty w każdym stworzeniu, 
Wszechprzenikliwy, wewnętrzny atman każdej istoty, 
Najwyższy strażnik uczynków, w każdym stworzeniu przebywa, 
Świadek, myśliciel, jedyny, bez cech ( Śwetaśwatara 6.11)12. 

Będąc takim, on jest zaprawdę nieśmiertelny, zaistniał jako Pan, 
Poznający, wszechobecny, strażnik tego świata, 
Wiecznie zarządza tym światem, 
Nie ma tu żadnej innej przyczyny panowania (Śwetaśwatara 6.17)13.  

W tym fragmencie występuje termin ekadeva – jeden bóg. Użycie słowa deva – 
świetlisty – wskazuje, iż nie musimy interpretować tego terminu w kategoriach bytu 
najwyższego, absolutnego. Dewowie egzystują na poziomie niebios, ale niebios sansa-
rycznych, a sansara jest wszak ostatecznie przekraczana przez mokszę. Ów jeden bóg 
okrywa swą własną istotę. Jest tu wyraźnie zaznaczona koncepcja mai jako siły zakry-
wającej, zaciemniającej. Nie występuje tu wprawdzie termin m˜y˜, pełni tę funkcję 
pojęcie pradh˜na – w sankhji oznaczający prak®ti avyakta – nieprzejawioną prakriti. 
W koncepcjach adwaitycznych mówi się, iż maja spełnia zasadniczo dwie funkcje: 
zakrywającą i projektującą. Obie te funkcje działają w dwóch pierwszych przejawiają-
cych się stanach świadomości (tylko, oczywiście, turŸya jest advaita, czyli absolutnie 
niczym nie zmącona), z jednej strony projektując różne wymiary rzeczywistości, 
z drugiej strony zakrywając jej prawdziwą naturę. W stanie Pradźni zaś działa – gdy 
jest to rozpatrywane z perspektywy indywidualnego podmiotu świadomościowego – 
jedynie funkcja zakrywająca. Nie ma doświadczenia treści aktów poznawczych, ale też 
nie ma jeszcze pełnego wglądu, który może prowadzić do mokszy, niemniej to właśnie 
ten stan, jak wyraźnie wskazuje tekst, może prowadzić do brahmana. Przytoczmy ko-
lejną strofę: 

Będąc jednym, jest strażnikiem wielu, którzy nie działają, 
Jeden zarodek czyni różnorodnym, 
Tylko tych mędrców, którzy dostrzegają go w atmanie, 
Udziałem jest szczęście odwieczne (6.12)14.  

Ta strofa prezentuje zarówno perspektywę indywidualną (jŸva, s˜kÿin), jak i per-
spektywę uniwersalną (ekadeva, Ÿþvara). Podobne sformułowania pojawiają się w pią-
tej i szóstej strofie Mandukji. Analizując strofy Śwetaśwatary, widzimy, jak trudno jest 
interpretować klasyczną myśl indyjską przy użyciu kategorii filozoficznych wypraco-
wanych w kulturze europejskiej. W naszym kręgu kulturowym używamy kategorii 
transcendencji, gdy chcemy wskazać na przekraczanie – ogólnie mówiąc – poziomu 
indywidualnego przez absolutny, a immanencji, gdy odnosimy się do przenikania by-
                                                        

12 eko devas sarvabh¨teÿu g¨ýhas sarvavy˜pŸ sarva bh¨t˜ntar˜tm˜ karm˜dhyakÿas sarvabh¨t˜dhiv˜sas 
s˜kÿŸ cet˜ kevalo nirguõa ca. 

13 sa tanmayo hy am®t˜ ŸþasaÕstho jñas sarvago bhuvanasy˜sya gopt˜ ya Ÿþe asya jagato nityam 
evan˜nyo heter vidyate Ÿþan˜ya. 

14 eko vaþŸ niÿkriy˜õ˜m bah¨n˜m ekam bŸjam bahudh˜ ya× karoti tam ˜tmasthaÕ ye`nupaþyanti dhŸr˜s 
teÿ˜Õ sukhaÕ ˜þ˜vataÕ netareÿ˜m. 
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tów indywidualnych przez wymiar uniwersalny, absolutny. Tu obydwie te kategorie 
odwołują się do trzeciego stanu świadomości, do omawianego w tym miejscu stanu 
Pradźni. Ale jak w takim razie określić, iż należy ten właśnie stan przekroczyć, by 
dostąpić atmana-brahmana czy stać się nim, by zaistnieć jako stan określany jako turi-
ja? W tym miejscu jedynie zaznaczam ten problem, który wymaga jednak odrębnego, 
szerszego opracowania. 

Powyższe koncepcje prezentuje również upaniszada Maitri, która podobnie jak 
Mandukja zalicza się do najmłodszych tekstów kanonu śruti: 

Oto zaprawdę jest atman, którego opiewają wieszczowie, 
On tu na ziemi wędruje z ciała do ciała, nietknięty, 
Choć wydaje się jasny lub ciemny, lecz to z powodu działania, 
Z powodu nieprzejawiania się, subtelności, niemożliwości dostrzeżenia,  
Niemożliwości uchwycenia, wolności od poczucia własnego „Ja”, 
Przejawia się jako nie będący tam, a działający, 
A w rzeczywistości jest on czysty, stały, niezachwiany, bez skazy, 
Niewzruszony, bez pragnień, nieruchomy widz, przebywa w samym sobie, 
Tak jak doznający prawości skrywa atmana w osłonie z cech utworzonej, 
Lecz sam pozostaje nieruchomy, pozostaje nieruchomy (2.7)15.  

Określenia, które się w tym tekście pojawiają, powtarzają rozstrzygnięcia, z który-
mi spotkaliśmy się powyżej w Śwetaśwatarze. Maitri jest tekstem synkretycznym, 
bardzo często cytuje fragmenty starszych od siebie upaniszad i stara się uzgodnić ich 
różne, czasem sprawiające wrażenie nawzajem wykluczających się sformułowań. To, 
co nas w tym miejscu interesuje, to pojawiający się również w tym fragmencie termin 
„widz”, tutaj oddany słowem prekÿaka – patrzący na coś, przyglądający się. Jest to 
wskazanie na podmiot doznający, który określamy w terminach widza, świadka, gdy 
chcemy podkreślić jego najbardziej subtelną naturę, jego istotę, kiedy przebywanie 
w tym stanie może prowadzić do wyzwolenia. O podmiocie doznającym możemy 
orzekać w różnych terminach, gdy wędruje poprzez różnorodne stany świadomości. 
Gdy chcemy wskazać na jego bytowanie w Pradźni, używamy terminu nieruchomego 
obserwatora. Sakszin, będący podmiotem w stanie Pradźni, jest czystym widzostwem, 
gdyż nie jest projektującą, tylko czystą treścią poznania.  

Można się w tym miejscu pokusić o stwierdzenie, iż powyższy fragment antycypuje 
późniejsze rozróżnienie adwaity na maję i awidję, przy czym maja będzie odpowiadać 
kosmicznej ułudzie i tworzyć formy, struktury świata nie w pełni rzeczywistego, a awidja 
indywidualnej ludzkiej niewiedzy, która zgodnie z tymi formami dokonuje poszczegól-
nych aktów. W Gaudapadakarice czytamy już, iż maja to formy, a awidja treści aktów 
poznawczych. Zatem gdy tak zinterpretujemy występowanie dwóch puruszów, to jeden 
będzie odpowiadał poziomowi indywidualnemu, a drugi kosmicznemu, lecz nie zapomi-
najmy, iż one wszystkie odnoszą się do wymiaru rzeczywistości sansarycznej. Dlatego 
sakszin, jako nieaktywny, jest czystą, niczego nie projektującą treścią poznania. 

                                                        
15 sa v˜ eÿa ˜tmehoþanti kavaya× sit˜sitai× karmaphalair anabhibh¨ta iva prati þarŸreÿu caraty avyak-

tatv˜t saukÿmy˜d ad®þyatv˜d agr˜hyatv˜n nirmamatv˜c c˜navastho`sati kart˜`kartairv˜vastha× sa v˜ 
eÿa þuddha× sthiro`calas c˜lepyo`viagro nisp®ha× prekÿakavad avasthita× svasthaþ ca ®tabhug gu®a- 
mayena pa÷en˜tm˜nam antardhay˜vasthit˜ ity avasthit˜ iti. 
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Powróćmy teraz do Mundaki. Dopóki indywidualny purusza, indywidualny pod-
miot, nie otrzyma żadnego sygnału, iż choć jego obecna sytuacja wikła go coraz głębiej 
w sansarę, to jest możliwa zmiana tego stanu, dopóty podstawowym jego atrybutem 
jest smutek. Pierwszym impulsem prowadzącym do zmiany oglądu rzeczywistości jest 
dostrzeżenie (paśyati) kogoś innego od siebie (anya). Ten „inny” jest określany jako 
Pan (Ÿþa); nie jest on ogarnięty niemocą, lecz ma w sobie tę moc, która pozwala uwol-
nić się od smutku. Tu jest zaznaczona koncepcja wejścia na drogę prowadzącą do wy-
zwolenia. Impuls może pochodzić od samego indywidualnego puruszy lub wypływać 
z dostrzeżenia wzorca, który jest innym (anya, viþeÿa) puruszą, czyli Iśwarą, Iśą. Jest to 
wskazanie na początek drogi, którą teraz będzie podążać – technicznie nazywany 
w myśli indyjskiej – adept jogi. Upaniszada nie objaśnia nam kolejnych kroków, lecz 
w pierwszych słowach trzeciego wersu pojawia się określenie na podmiot, który – jak 
możemy to skonfrontować z innymi tekstami tej tradycji – znajduje się u kresu tej dro-
gi. Mamy tu określenie paśya – patrzący – które, jak już to omawialiśmy, odwołuje nas 
do pojęcia sakszina i opisania stanu podmiotu poznającego w stanie Pradźni. Jak pisze 
również w komentarzu Śankara, ten, który postrzega prawdę, jest nazywany widzącym. 
A prawdą jest to, iż światło, jasność poznania, jest tożsame z Iśą, Iśwarą16. Iśwara na-
zywany jest kart® – twórcą (a nie stwórcą) całego świata. Zacytujmy w tym miejscu 
Mandukję :  

I to jest Pan wszystkiego, wszystko jest mu znane, 
On wewnętrznym strażnikiem i źródłem wszystkiego, 
Zaprawdę, on jest powstawaniem i zanikaniem każdej istoty (Mandukja 6)17.  

W wyjściowym dla tego rozdziału tekście znajduje się metafora dwóch ptaków, 
zamieszczona między innymi w Mundace. Większość sformułowań z przytoczonej 
powyżej Mandukji odnajdujemy również w Mundace, w której pojawiają się jednak 
dodatkowe dookreślenia. Bardzo ciekawym terminem jest brahmayoni, który można 
tłumaczyć zarówno jako brahman będący źródłem, jak i łono brahmana. Te dwie, po-
zornie sprzeczne wersje zostają objaśnione w komentarzu Śankary. Wynika z tego, iż 
są one celowo niedoprecyzowane, gdyż mają się odnosić zarówno do brahmana poję-
tego jako absolut, jak i do brahmana rozumianego jako źródło świata. 

W tym miejscu nasuwa się uwaga natury ogólniejszej, która stanowi odzwierciedle-
nie problemu we wszystkich tych systemach deklarujących, iż o istocie bytu absolut-
nego nie można adekwatnie orzekać w żadnych kategoriach. Dotyczy to oczywiście 
omawianej przez nas adwaity, ale też na przykład niektórych szkół buddyzmu mahaja-
ny. Posłużę się tu może nazbyt autorską interpretacją tego problemu, która ma jednak 
swoje uzasadnienie w tekstach klasycznych. 

Cofnijmy się do samych początków myśli indyjskiej i do omawianego już hymnu 
Nasadijasukta. Jak widzieliśmy, wieszczowie wedyjscy używali w tym hymnie pojęcia 
zarówno sat – istniejące, jak i asat – nieistniejące na określenie istoty bytu absolutne-
go, nieprzejawionego – wtedy pojęcie to wyczerpuje charakterystykę w kategoriach 
sformułowań metafizycznych. Te same terminy wskazują też na to, czy prawdziwie 

                                                        
16 „Widzenie napełni oczy światłem i nie to sprawia, by dzięki światłu widać było inny przedmiot, lecz 

przedmiotem widzenia było właśnie światło samo!”, Plotyn, dz. cyt., s. 789.  
17 prabhava× sarvabh˜v˜n˜Õ sat˜m iti viniþcaya× sarvaÕ janayati pr˜õaþ ceto`Õþ¨n puruÿa× p®thak. 
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doświadczamy tej rzeczywistości – sat, czy też nasze poznanie jest błędne, niepraw-
dziwe – asat. Już kilka razy w tej książce wskazywałam na to, iż często kluczem do 
rozwiązania problemów interpretacyjnych tekstów śruti i systemów do nich się odwo-
łujących jest rozstrzygnięcie, czy w danym momencie tekst orzeka o naturze bytu, czy 
wskazuje, w jaki sposób jest on doświadczany. Wiadomo, iż jest to zadanie bardzo 
trudne, gdyż autorzy jakby świadomie mieszają te porządki, a w dodatku używają peł-
nego metafor, niejasnego, zaciemniającego wręcz języka.  

Przejdźmy w tym kontekście do absolutnie fundamentalnej dla buddyzmu mahajany 
frazy z Hridajasutry, która podaje, iż forma jest pustką, a pustka formą – r¨paÕ 
þ¨nyat˜ þ¨nyat˜ eva r¨pam... Gdy postaramy się zinterpretować tę frazę w świetle tych 
uwag, które powyżej sformułowałam, to pojęcie pustki może wskazywać na „pustość” 
w znaczeniu braku absolutnie adekwatnych określeń samej natury bytu. Forma to spo-
sób, w jaki rzeczywistość jest dana w naszym doświadczeniu. O wszystkim, co jest 
dane w jakimkolwiek przedstawieniu, w najbardziej nawet subtelnie pojętym akcie 
poznawczym, możemy powiedzieć cokolwiek, nie przesądzając o rzetelności i wartości 
tego poznania, jeżeli przybiera jakąkolwiek formę. W koncepcjach, które prymat przy-
znają aktowi widzenia, będzie to barwokształt, blask, światło, w teistycznych – Boska 
Postać, a tam, gdzie pierwotny jest akt słyszenia – dźwięk, który może być również 
doświadczany jako Boskie Słowo.  

Powróćmy do Mundaki 3.1.3. Widz – paśya – postrzega byt absolutny i orzeka o nim 
w najwyższych – jak na wymiar doświadczalnej rzeczywistości – kategoriach. Zawsze 
w tego typu opisach pojawia się metafora światła, tu występuje termin rukmavarõa – 
złocista jasność. Określa się go również jako brahmayoni, co wskazuje zarówno na wyż-
szego, jak i na niższego, mającego atrybuty (saguõa) brahmana. Dalej w tej samej strofie 
czytamy, iż taki akt widzenia prowadzi wprost do wyzwolenia, gdyż nie niesie z sobą 
skutków karmicznych. Widzący – paśya – jest również wiedzącym – vidv˜n – czyli kimś, 
kogo złoże karmiczne zostało w pełni wypalone. Sam ten akt, choć właściwie wciąż jest 
czynem – karman – nie skutkuje już dalszym wikłaniem się w sansarę. Dopiero wtedy 
może nastąpić ostateczne wyzwolenie, które jest określane jako osiągnięcie pełnej, naj-
wyższej (parama) tożsamości, identyczności (s˜mya). Inne fragmenty upaniszadowe, 
które zaraz przedstawię, będą o takim akcie mówiły jako o zlaniu się oczyszczonej 
z wszelkich ograniczeń (up˜dhi) duszy indywidualnej z absolutem. 

Bardzo piękny fragment, podsumowujący nasze rozważania na temat pojęcia 
„świadka”, znajduje się w upaniszadzie Maitri. Opis ten jest poprzedzony pełną zna-
czeń metaforą łuku i strzały, której analiza zostanie przedstawiona w osobnym rozdzia-
le. Zacytujmy strofę 6.25: 

Kto wciągnął zmysły do wewnątrz, jak podczas snu, 
Czyje myśli są czyste, jak podczas marzenia sennego, 
Chociaż przebywa w jaskini zmysłów, nie pozostaje w ich władzy, 
On widzi tego, który jest nazywany Pranawą, który jest przewodnikiem, 
O formie blasku, wolnym od snu, starości, śmierci, smutku, 
Wtedy on również staje się tym, którego nazywają Pranawą, 
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On staje się przewodnikiem, o formie blasku18, 
Wolny od snu, starości, śmierci i smutku. 
O tym tak mówiono: 
O łączeniu się oddechu z sylabą Om i całym różnorodnym światem, 
A także o ich zjednoczeniu, mówi się, że to jest joga, 
Jedność oddechu, umysłu i zmysłów, 
Oraz porzucenie wszystkich stanów bytowania, 
Oto właśnie joga19. 

Ten fragment potwierdza naszą linię interpretacyjną, iż pojęcie „świadek” należy 
rozpatrywać w obrębie opisu podmiotu danego w akcie medytacyjnym. Pojawia się tu 
rozróżnienie na stan marzeń sennych i stan snu głębokiego. W stanie marzeń sennych 
zmysły, zaawansowanego w całej procedurze jogicznej adepta są oczyszczone, ale 
jeszcze aktywnie działają. Ta ich różnorodna aktywność zanika w kolejnym stanie, 
w stanie snu głębokiego, w którym przemienia się w stan czystego widzenia. Obiekt, 
który zostaje dostrzeżony w tym stanie, jest nazywany przewodnikiem o imieniu Pra-
nawa. A Pranawa to nazwa podstawowej dla wszystkich schematów medytacyjnych 
sylaby Om. Om jawi się jako mająca formę blasku. Upaniszada utożsamia tym samym 
najsubtelniejszy pierwotny dźwięk, będący odpowiednikiem śabdabrahmana, z naj-
pierwotniejszą wizualizacją, przybierającą formę czystego światła. Zwróćmy w tym 
miejscu uwagę, iż zazwyczaj teksty śruti nie wskazują na pierwszeństwo ani zmysłu 
widzenia, ani zmysłu słyszenia – oczywiście pojmowanych na najbardziej subtelnych 
poziomach – w ostatecznej procedurze soteriologicznej. Te dwa zmysły są jednak 
w tym kontekście wyróżniane wśród pozostałych i to one, w swej bardziej „grubej”, 
zewnętrznej formie kształtują indywidualnie działające podmioty. Wskazuje na to 
choćby używanie terminu „namarupa” na określenie indywidualności, indywidualnych, 
skonkretyzowanych podmiotów. Wszak n˜ma to imię, nazwa, co wiąże się zarówno 
z wypowiedzeniem, jak i usłyszeniem, a r¨pa to forma, co odwołuje nas na subtelniej-
szych poziomach do barwokształtu.  

We wcześniejszych strofach mamy bardziej szczegółowy opis samej struktury me-
dytacyjnej. 

Gdzie zaś indziej powiedziano: 
O dwóch brahmanach winno się zaprawdę rozmyślać, 
O tym, który jest słowem, i który nie jest słowem, 

                                                        
18 „I może nie należy nawet mówić «ujrzy», a co do «ujrzanego» przedmiotu – skoro trzeba mówić, że 

są to dwie rzeczy, podmiot oraz przedmiot widzenia, a nie, że obydwie są jedną, zuchwała zaś jest ta mowa 
– to wtedy ów widz ani go nie widzi, ani nie rozróżnia, ani też nie wyobraża sobie dwóch rzeczy, lecz tak 
się tam przyczynia, jakby stał się inny i nie był sobą ani należał do siebie, ponieważ stał się Jego własno-
ścią, więc jest Jednem, złączywszy niejako środek ze środkiem. (...) Otóż w tym znaczeniu i my teraz mó-
wimy o «różnym». I właśnie dlatego jest tak trudno wysłowić owo widzenie. Bo jakże na przykład oznajmi 
ktoś o Nim jako o różnym, skoro nie ujrzał Go wtedy, kiedy widział, jako różnego, lecz jako Jedno w sto-
sunku do siebie?” Plotyn, dz. cyt., s. 839.  

19 ath˜ntr˜py uktam: nidrev˜ntarhitendriya× þuddhitamay˜ dhiy˜ svapna iva ya× paþyatŸndriyabi
e`vivaþa× praõav˜khyam praõet˜ram bh˜r¨pam vigatanidram vijaram vim®tyum viþokaÕ ca so`pi 
pra®av˜khya× praõet˜ bh˜r¨pa× vigata nidra× vijara× vim®tyur viþoko bhavati ity eva hy ˜ha: eva pr˜õam 
athoÕkm˜t sarvam anekadh˜ yunakti yuñjate v˜pi tasm˜d yoga iti sm®ta× ekatvam pr˜õamanasor in-
driy˜õ˜Õ tathaiva ca sarvabh˜vaparity˜go yoga ity abhidhŸyate.  
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Lecz tylko dzięki słowu ujawnia się to, co jest poza słowem, 
Tym słowem jest Om, 
Wznosząc się dzięki niemu wysoko w górę, osiąga się to, co poza słowem, 
Niektórzy mówią, że to jest właśnie droga, to jest nieśmiertelność, 
To jest pełne wyciszenie i powściągnięcie. (...) 
Przekraczając każde z oznaczeń, roztapiają się w najwyższym, 
Będącym poza słowem, nie przejawionym brahmanie, 
Są pozbawienie wszelkich cech i wszelkich rozróżnień, 
Są jak liczne nektary, które łączą się w jeden miód (Maitri 6.22)20. 

Nirguniczny charakter tej upaniszady jest oczywisty. Wydaje się, że wiele ontolo-
gicznych niespójności może wynikać z przyjmowania różnych schematów opisu rze-
czywistości przedstawionej, gdy jest ona rozpatrywana z perspektywy danego podmio-
tu działającego. Sytuacja się komplikuje, gdy są połączone różne procedury 
medytacyjne. Opisy danych wymiarów rzeczywistości czy procedur wskazujących na 
ich przekształcanie dotyczą jednak tylko rzeczywistości przedstawionej, która osta-
tecznie jest nirguniczna. Maitri wyraźnie wskazuje, iż ze względów technicznych te 
procedury medytacyjne w pewnych szczegółach mogą się różnić, ale jeszcze raz pod-
kreślam, że na samym końcu znajduje się niczym nie ograniczony byt absolutny. 
A kiedy cała procedura – dwa jej schematy opisane są we wcześniejszych strofach 
6.20–21 – się rozpoczyna, to umysł w stanie kontemplacji (dhy˜nam anta×) kieruje się 
zarówno na przedmioty zewnętrzne, które początkowo są podporami oraz punktami 
przykucia uwagi, jak i na cel najwyższy. Podczas trwania procedury medytacyjnej sam 
akt poznania – które w tym tekście jest określone, jako z natury pozbawione jakich-
kolwiek znaków szczególnych (aviþeÿa) – przez skupienie się na poszczególnych 
przedmiotach, charakteryzowanych przez różnorodne znaki szczególne (lakÿana) 
w pewnym sensie się do nich upodabnia i staje się konkretne (viþeÿa). Lecz kiedy me-
dytacja właściwie prowadzona zmierza do najwyższego celu, wtedy nie ma już skupie-
nia na poszczególnym przedmiocie. Stan taki jest nazywany aviþeÿa jñ˜na – poznanie 
bez znaków szczególnych, bez właściwości. Czyste poznanie stapia się z pozbawionym 
znaków szczególnych przedmiotem – aviþeÿa vastu. Ten stan określa się jako rozpusz-
czenie w umyśle – m˜nase vilŸne. Jest to wyraźnie nirguniczna perspektywa: ostatecz-
nie nie ma żadnej różnicy pomiędzy duszą indywidualną a uniwersalną. Umysł się 
rozpuszcza, czyli narzędzie poznania, które służyło do osiągnięcia zamierzonego celu, 
zanika. Wtedy nie ma już różnicy pomiędzy świadkiem a atmanem; ten stan jest 
w Maitri określany jako brahman – najwyższa rzeczywistość, pozbawiona jakichkol-
wiek znaków szczególnych: aviþeÿa, nirguõa. Tu już nie ma nawet bardzo subtelnego 
aktu świadomości, w którym mógłby być odróżniony podmiot poznania od przedmiotu 
poznania. To jest czysta świadomość, na nic już nie skierowana, gdyż wszelkie nakie-
rowania rozpuściły się. Ów byt najwyższy jest oczyszczony z jakichkolwiek ograni-
czeń i zanieczyszczeń. O takim to też procesie poznawania przez świadomość 

                                                        
20 ath˜nyatr˜py uktam: dve v˜ va brahmaõŸ abhidhyeye þabdaþ c˜þabdaþca atha þabdenaiv˜þabdam 

˜viÿkriyate atha tatra aum iti þabdo`nenordhvam utkr˜nto`aide nidhanam eti ath˜haiÿ˜ gatir etad 
am®tam etat s˜yujyatvam nirv®tatvam tath˜ ceti taÕ p®thag lakÿaõam atŸtya pare`aide`vyakte brah- 
maõy astaÕ gat˜× tatra te`p®thagdharmiõo`p®thagviveky˜ yath˜ sampann˜ madhutvaÕ n˜n˜ras˜ iti. 
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i oczyszczania się ze świadomości pojmowanej jako procesy poznawcze mówi Mun-
daka 3.1.9: 

Subtelny jest atman, poznawalny przez świadomość, 
W niego tchnienia pięciorakie wnikają, 
Cała myśl istot przeniknięta przez zmysły, 
A gdy myśl jest oczyszczona, atman jaśnieje21.  

 

                                                        
21 eÿo`nur ˜tm˜ cetas˜ veditavyo yasmin pr˜õa× pacadh˜ saÕviveþa pr˜õaiþ cittaÕ sarvam otam 

praj˜n˜Õ yasmin viþuddhe vibhavaty eÿa ˜tm˜. 



Antarjamin – wewnętrzny Zarządca, 
immanentny charakter bytu absolutnego 

Przy opisie stanu Pradźni i wskazywaniu, jak można określać fenomeny występujące 
na tym poziomie rzeczywistości, pojawia się też termin antary˜min – wewnętrzny 
Zarządca. Przy analizie koncepcji sakszina, którego postać również pojawia się w tym 
wersie, wskazuje się na immanentny charakter bytu absolutnego. Ów byt absolutny, 
w wymiarze mai i Iśwary, wyłania oraz wymierza ogólne prawa i normy świata przed-
stawionego. Na poziomie awidji Iśwara w pewien sposób transcenduje dźiwę – duszę 
indywidualną. Pojęcie antarjamina zdaje się odnosić zarówno do wymiaru kosmiczne-
go, jak i indywidualnego. Szersze omówienie tej koncepcji znajduje się w jednej 
z najstarszych Upaniszad, w Brihadaranjace (3.7.1–23). 

Fragment jest dosyć długi i osadzony w charakterystycznej dla najstarszych Upani-
szad scenerii. Dźanaka, król Widehy – znany z tekstów śruti jako wielki myśliciel 
i znawca wiedzy tajemnej – zaprosił najwybitniejszych braminów z krajów Kuru 
i Pańćali na zorganizowaną przez siebie debatę. Debata ta, przybierająca wręcz formę 
turnieju teologiczno-filozoficznego, miała wyłonić najwybitniejszego uczonego. Dla 
zwycięzcy przeznaczono w nagrodę tysiąc krów, każdą z nich wzbogacono dodatkowo 
złotymi monetami. Żaden z braminów nie odważył się wypuścić zwierząt. Wtedy mę-
drzec Jadźniawalkja polecił wypuścić krowy, uznając w ten sposób samego siebie za 
najmądrzejszego. Aby to udowodnić oraz odebrać nagrodę, został wezwany przez po-
zostałych uczestników debaty do odpowiedzi na zadawane przez nich pytania. Jadź-
niawalkja każdemu z kapłanów po kolei udzielił wyczerpującej odpowiedzi; tak do-
chodzimy do siódmej brahmany, w której pytanie zadaje wielce uczony Uddalaka 
Aruni (znany choćby z szóstej księgi Ćhandogji, gdzie wyjaśnia swojemu synowi Śwe-
taketu doktrynę tożsamości atmana z brahmanem, o której orzeka w formie mahawakji 
– tattvamasi). 

„Czy ty znasz, Kapjo, wewnętrznego rządcę, który światem wyższym i niższym 
Oraz wszystkimi stworzeniami od wewnątrz zarządza”? 
Patańćala Kapja odpowiedział: „Nie, nie znam, Panie”. 
I dalej zwraca się do Patańćali Kapji 
I do nas uczących się rytuału ofiarnego: 
„Kto tę nić, Kapjo, i wewnętrznego rządcę pozna, 
Staje się znawcą brahmana, znawcą świata, znawcą bogów, 
Znawcą Wedy, znawcą stworzenia, znawcą atmana, znawcą wszystkiego”. 
Ów Gandharwa nam to wyjawił i ja to znam. 
A jeżeli ty, Jadźniawalkjo, nie znając tej nici 
Ani wewnętrznego rządcy – brahmana, krowy uwalniasz, 
Głowę możesz stracić. 
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„Znam, Gautamo, tę nić, i tego wewnętrznego rządcę”. 
„Każdy może powiedzieć, «wiem, wiem», skoro wiesz, to powiedz nam o tym”1. 

Odpowiada Jadźniawalkja: „Wiatr, Gautamo, jest tą nicią, 
Wiatrem, Gautamo, jako nicią, świat wyższy i niższy, 
Oraz wszystkie stworzenia są związane. 
Dlatego o umarłym człowieku mówi się: «Jego ciało zostało rozwiązane», 
Tak Gautamo, wiatrem jak nicią wszystko jest związane”. 
„Dobrze, Jadźniawalkjo, powiedz nam teraz o wewnętrznym rządcy”2. 

„Ten, który przebywając w ziemi, 
Od ziemi jest różny, o którym ziemia nic nie wie, 
Choć jego jest ciałem, i który od wewnątrz ziemią zarządza, 
On jest atmanem, wewnętrznym rządcą, nieśmiertelnym” (3.7.1–3)3. 

W kolejnych strofach o antarjaminie czytamy, iż przebywa on w wodach, ogniu, 
międzyprzestworzach, wietrze, niebiosach, słońcu, rejonach świata, księżycu, gwiaz-
dach, przestworzach, ciemnościach, blasku, we wszystkich stworzeniach – czyli 
w różnorodnych zjawiskach z poziomu makrokosmosu. Antarjamin przebywa również 
w oddechu, słowie, oku, uchu, umyśle, skórze, świadomości, nasieniu; zarządza zatem 
wszelkimi postaciami mikrokosmosu. Na początku tego fragmentu antary˜min jest 
opisany jako nić – s¨tra, która spaja wszystkie przejawy rzeczywistości, będąc osta-
tecznie brahmanem-atmanem. Bardzo podobna koncepcja jest również wyrażona 
w Mundace 1.1.6: 

To, czego nie można zobaczyć ani uchwycić, 
Pozbawione rodziny i kasty, bez oczu, uszu, rąk i nóg, 
Wieczne, wszechprzenikające, wszechobecne, najsubtelniejsze, 
W tym nieprzemijającym mędrcy ujrzeli źródło stworzenia4. 

Jak to zostało szerzej przedstawione w rozdziale o sakszinie, nie ma ostatecznej me-
tafizycznej różnicy pomiędzy brahmanem saguna a nirguna – zasadnicza różnica wy-
nika z perspektywy epistemicznej. Byt absolutny jest nieorzekalny w pozytywnych 
kategoriach; gdy staje się przedmiotem najwyższej wizji mistycznej, widzący/wiedzący 
postrzegają go przede wszystkim jako źródło stworzenia – brahmayoni (Mundaka 
3.1.3). Opisu tego, czym jest antary˜min, dokonuje się metodą progresywną, dosyć  
 
                                                        

1 vattha nu tao k˜pya tamantary˜miõaÕ ya idaÕ ca lokaÕ paraÕ ca lokaÕ sarv˜õi ca bh¨t˜ni 
yo`ntaro yamayatŸti, so`bravŸtpatañcakala× k˜pya×, n˜haÕ tao bhagavanvedeti, so`bravŸtpatañcakalaÕ 
k˜pyaÕ y˜jñik˜Õþca, yo vai tatk˜pya s¨traÕ vidy˜tac˜ntary˜miõamiti sa brahmavit, sa lokavit, sa 
devavit, sa vedavit, sa bh¨tavit,sa ˜tmavit, sa sarvaviditi, tebhyo`bravŸt, tadahaÕ veda, taccettvaÕ 
y˜ñavalkya s¨tramavidv˜ÕstaÕ c˜ntary˜miõaÕ brahmagavŸrudajate, m¨rdh˜ te vipatiÿyatŸti, veda v˜ 
aha gautama tat s¨traÕ tao c˜ntary˜miõamiti, yo v˜ idaÕ kaþcidbr¨yadveda vedeti, yath˜ vettha 
tath˜ br¨hŸti.  

2 sa hov˜ca v˜yurvai gautam tats¨tram, v˜yun˜ vai gautama s¨treõÕ ca loka× paraþca loka× sarv˜õi 
bh¨tani saÕd®bdh˜ni bhavanti, tasm˜dvai gautama puruÿaÕ pretam˜hurvyasnaÕsiÿat˜sy˜ðg˜nŸti, v˜yun˜ 
hi gautama s¨treõa saÕd®bdh˜ni bhavantŸti, evamevaitady˜jñavalkya, antary˜miõaÕ br¨hiti. 

3 ya× p®thivy˜Õ tiÿ÷an p®rtivy˜ antara× yaÕ p®thivŸ na veda tasya p®thivŸ aryra ya× p®thivŸmantaro 
yamayati eÿa ta ˜tm˜ntary˜myam®ta×. 

4 yat tad adreþyam agr˜hyam agotram avarõam acakÿu×þrotraÕ tad ap˜õip˜dam, nityam vibhuÕ 
sarvagataÕ sus¨kÿamaÕ tad avyayaÕ yad bh¨tayoniÕ paripaþyanti dhŸr˜×. 
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często występującą w Upaniszadach. Powtarza się kolejno frazy, będące równocześnie 
przedmiotem analizy i przedmiotem medytacji, przejawiające się w różnych zjawi-
skach atmosferycznych, żywiołach, zmysłach, funkcjach działania i poznania. Zazwy-
czaj te elementy (jak choćby w doktrynie bhumavidy˜) są uszeregowane w wyraźnie 
hierarchiczny sposób. Także tu, w Brihadaranjace, cały fragment kończy się sformuło-
waniem, który w pełni antycypuje późniejszy język i sposób orzekania adwaity. 

W swoim komentarzu Śankara stwierdza, iż poziom antarjamina odnosi się do wy-
miaru rzeczywistości, którą w innych miejscach śruti nazywa się hiraõyagarbha – złoty 
zarodek. Używając języka Mandukji i całej późniejszej adwaity, jest to poziom Iśwary. 
Antary˜min odgrywa rolę nici – s¨tra, która przenika zarówno przez wszelkie zjawiska 
uniwersalne, jak i indywidualne wymiaru podstawowego oraz może być również nicią 
łączącą wymiar absolutny i przedstawieniowy. Bardzo istotna jest uwaga zawarta 
w tym tekście, iż wiedzę o naturze wewnętrznego rządcy zdobywa się w wyniku in-
strukcji, a realizuje się ją ostatecznie indywidualnie, osobiście. Jest to oczywiście od-
niesienie się do wewnętrznego doświadczenia. Autor tekstu odwołuje się do metafory 
wiatru – v˜yu – istności, która spaja te wszystkie wymiary, świat wyższy odnoszący się 
do parabrahmana oraz niższy do aparabrahmana. Wiatr w myśli indyjskiej jest postrze-
gany jako ta subtelna rzeczywistość, która – podobnie jak ˜k˜þ˜ – podtrzymuje pozosta-
łe subtelne i grube żywioły. Wiatr jest także tą istnością, która podtrzymuje lub, jak 
podaje tekst Brihadaranjaki, wiąże zmysły, siły życiowe oraz funkcje wewnętrznego 
narządu poznania – manas i buddhi. Jest to opis ciała subtelnego, które ma swoją in-
dywidualną pamięć karmiczną. Wiatr zatem jest zarazem podstawą związania – wikła-
nia w sansarę, jak i rozwiązywania, co może prowadzić do mokszy. 

Kiedy owa nić, przejawiająca się jako wiatr, jest rozpatrywana z perspektywy do-
świadczenia indywidualnego, wtedy jest nazywana wewnętrznym rządcą. 

Ten, który przebywając w nasieniu, 
Od nasienia jest różny, o którym nasienie nic nie wie, 
Choć jego jest ciałem, i który od wewnątrz nasienia zarządza, 
On jest atmanem, wewnętrznym rządcą, nieśmiertelnym. 
Niewidzialny, a widzący, niesłyszalny, a słyszący, 
Niepomyślany a myślący, nieuświadomiony, a będący świadomym. 
Nikt prócz niego nie jest widzący, 
Nikt prócz niego nie jest słyszący, 
Nikt prócz niego nie jest myślący, 
Nikt prócz niego nie jest świadomy, 
To, co od niego różne, jest fałszem (Brihadaranjaka 3.7.23)5. 

Ostatnia strofa, opisująca antarjamina, wskazuje, iż przebywa on w nasieniu – retas 
– co podkreśla dany w doświadczeniu i pamięci karmicznej wymiar indywidualny. Ale 
kiedy dostrzeże się jego prawdziwą naturę jako – w sensie ostatecznym – atmana, to 
okazuje się, że nie można o nim adekwatnie orzekać w żadnych kategoriach. Można  
 
                                                        

5 yo retami tiÿ÷han teraso`ntara× yaÕ ret˜ na veda tasya reta× aryra yo reto`stare yamayati eÿa ta 
˜tm˜ntary˜myam®ta× ad®ÿ÷o draÿ÷˜ aþruta× þrotr˜ amato mant˜ aviñ˜to viñ˜t˜ nanyo`to`sti draþ÷˜ 
n˜nyo`to`sti þrot˜ n˜nyo`to`sti mant˜ n˜nyo`to`sti viñ˜t˜ eÿa ta ˜tm˜tary˜myam®ta× ato`nyad˜rtam tato 
hodd˜laka ˜ru®uõiruparar˜ma. 
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tylko wskazywać na jego charakter niewypowiadalny – neti, neti. Choć ostatecznie jest 
niedostrzegalny, niesłyszalny, niepomyślany, nieuświadomiony poprzez kategorie 
funkcji zmysłowych, to jest on ich podstawą i warunkiem. Pełnia rzeczywistości przy-
sługuje tylko temu absolutnemu, niczym nie uwarunkowanemu wymiarowi rzeczywi-
stości. Wszystko inne jest nierzeczywiste, gdyż stanowi wynik błędnego poznania.  

 



Dźiwa – dusza indywidualna 

Słowo jŸva pochodzi od rdzenia jŸv – żyć, pozostawać żywym, podtrzymywać życie. 
Wskazuje ono na podstawowy pierwiastek życia utożsamiany z oddechem życiowym. 
W klasycznych darśanach jest już terminem technicznym i denotuje jaźń, podmiot 
indywidualny. Najczęściej tłumaczy się wtedy jako „dusza”. To, jak ostatecznie jest 
rozumiana dźiwa – czy jako nieśmiertelna tylko w wymiarze sansarycznym, czy za-
chowująca swą indywidualność również w stanie wyzwolenia – zależy od założeń 
ontologicznych danego systemu. Pierwszy raz ten termin występuje w Wedach (Ri-
gweda I 164.30). Zważywszy na to, jak ważne jest to pojęcie dla wszystkich nurtów 
wedanty, może dziwić, iż w Upaniszadach pojawia się zaledwie w kilku miejscach. 

Najstarsze rozumienie tego terminu, denotujące po prostu tego, kto ma w sobie pier-
wiastek życia, przedstawia Ćhandogja 8.3.2. Mamy tam przeciwstawione sobie dwa 
terminy: jŸv˜ i pret˜ – żywi i umarli. W tym fragmencie występuje najbardziej oczywiste 
znaczenie słowa dźiwa, jako czegoś, czemu przypisujemy empiryczne życie1.  

W tej samej upaniszadzie spotykamy się ze zwrotem: jŸv˜tman – żyjący, ożywiają-
cy, żywy atman. Zwrot ten jest osadzony w bardzo ciekawej sekwencji kosmologicz-
nej. Ojciec udziela nauk młodemu braminowi, swojemu synowi o imieniu Śwetaketu. 
Ta nauka poprzedza słynny fragment, w którym pojawia się znana mahawakja tattva-
masi – „ty jesteś tym”, wskazująca na tożsamość atmana i brahmana.  

Na początku, mój drogi, to było istniejące, Jedno zaiste bez drugiego, 
A są tacy, co powiadają: 
„To na początku było nieistniejące, jedno bez drugiego, 
I że z nieistniejącego istniejące się narodziło”. 

Lecz jakże to możliwe, mój drogi, 
Czy z nieistniejącego istniejące może się narodzić? 
Istniejące, mój drogi, było na samym początku, Jedno bez drugiego. 

To tak sobie pomyślało: 
Obym było wielością, obym się rozmnożyło, 
I wtedy żar się narodził. 
Żar sobie pomyślał: 
Obym był wielością, obym się narodził, 
Wtedy wody się narodziły, 
Dlatego gdy człowiek się smuci lub poci, 
Wtedy z żaru wody powstają. 

Wody tak sobie pomyślały: 
Obyśmy były wielością, obyśmy się narodziły, 
I stworzyły pokarm, 
 

                                                        
1 Zaś swoich bliskich, żywych czy umarłych, i wszystko to, czego pragnął, ale nie osiągnął, on odnaj-

dzie, kiedy stąd odejdzie. 
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Dlatego tam, gdzie deszcz spadnie, powstaje obfitość pokarmu, 
Z wód zaiste pokarm się rodzi. 

Z tych trzech trzy rodzaje stworzeń powstają, 
Zrodzone z jaja, z żywej istoty i z nasienia. 

Owo bóstwo tak sobie pomyślało: 
W te trzy bóstwa poprzez żyjącą duszę wchodząc, 
Nazwę – n˜ma i kształt – r¨pa rozdzielę. 

Niech każde z owych trzech uczynię potrójnym, 
I owo bóstwo poprzez żyjącą duszę wchodząc, 
Nazwy i kształty rozdzieliło (Ćhandogja 6.2.1–6.3.3)2. 

Interesująca nas tutaj sekwencja kosmologiczna głosi, iż: „Na początku, mój drogi, 
to istniało, jedno zaiste bez drugiego” – sadeva somyedamagra asŸdekamev˜dvitŸyam. 
Są tu zawarte podstawowe tezy przyjmowane bezdyskusyjnie przez adwaitę, że byt 
absolutny istnieje – sat – jako jeden – ekam – bez drugiego – advitŸyam. W owym sat 
pojawia się myśl, pragnienie – aikÿata (rdzeń Ÿkÿ – myśleć – jest często interpretowa-
ny jako pokrewny rdzeniowi icch – pragnąć), aby się przejawić, wyłonić z siebie świa-
ty. Są one przedstawione w sekwencji od najbardziej subtelnej do najbardziej „mate-
rialnej”. Pierwszy zostaje wyłoniony żar – tejas, kolejno wody – ˜pas i pokarm – anna. 
Skojarzenie z późniejszymi trzema gunami: sattva, rajas i tamas, jest oczywiste oraz 
jak najbardziej uprawomocnione. Potwierdzają to zresztą kolejne strofy tej upaniszady. 
Powróćmy jednak do naszych rozważań. Owe trzy istności wyłonione z sat stają się 
budulcem dla wszelkich bytów, lecz ów byt absolutny nie poprzestaje na tym etapie 
kreacji. Na samym początku zacytowanego fragmentu jest on nazywany sat. Gdy wy-
łania z siebie trzy kolejne istności, jest określany jak „to” – tad, a gdy dokonuje już 
jakby refleksji nad swoim dziełem przyjmuje imię devat˜ – bóstwo (pamiętajmy 
o źródłosłowie: deva, devat˜ pochodzą od rdzenia div – jaśnieć, błyszczeć, być świetli-
stym). I jako devat˜ postanawia nieodróżnialnym od siebie bytom – gdyż wszystkie na 
samym początku zdają się jedynie kombinacją trzech elementów – nadać indywidualne 
imiona – n˜ma i obdarzyć je konkretnymi formami – r¨pa. Aby to uczynić, wnika 
w nie jako czynnik obdarzający je życiem – jŸv˜tman.  

I tu pojawiają się trudności z interpretacją, które – jak mi się wydaje – są nie do 
rozstrzygnięcia na podstawie tylko tego fragmentu. W powyższym fragmencie jest 
mowa o bycie sat, który jest bytem świadomym i myślącym, dokonującym świadome-
go namysłu, wykonującym akty świadome, a przecież świadomość to podstawa, sama 
kwintesencja życia. Zostaje tu przedstawiony proces wyłaniania się z bytu kolejnych 
elementów – jest to proces jakby przekształcania czy emanacji, przy czym nie możemy 
                                                        

2 sadeva somyedamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyam taddhaika ˜hurasadevedamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyaÕ 
tasm˜dasata× sajj˜yata, kutasku khalu somyaivÕ sy˜diti hov˜ca kathamasata× sajj˜yeteti sattveva somy-
edamagra ˜sŸdekamev˜dvitŸyam, tadiakÿata bahu sy˜Õ praj˜yeyeti tattejos®jata tatteja aikÿata bahu 
sy˜Õ praj˜yeyeti tadapo`s®jata tasm˜dyatra kaca ocali svedate v˜ puruÿastejasa eva tadadhy˜po j˜yante, 
t˜ ˜pa eikÿanta bahya× sy˜ma praj˜yemahŸ ta annamas®janta tasm˜dyatra kaca varÿati tadeva 
bh¨yiÿ÷hamannaÕ bhavatyadbhaya eva tadadhyann˜dhyaÕ j˜yete, teÿ˜Õ khalveÿ˜Õ bh¨t˜n˜Õ trŸpyeva 
bŸj˜ni bhavanty˜õýajaÕ jŸvajamudbhijjamiti, seyaÕ devataikÿata hant˜hamim˜stisro devat˜ anena jŸ-
ven˜tman˜nupraviþya n˜mar¨pe vy˜karav˜®Ÿti, t˜s˜Õ triv®taÕ triv®tamekaik˜Õ karav˜®Ÿti seyaÕ deva-
tem˜stisro devat˜ anenaiva jŸven˜tm˜n˜nupraviþya n˜mar¨pe vy˜karot. 
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mówić o stwarzaniu bytów z innego „tworzywa” niż sat. Wszystko, co wyłoniło się 
z sat, czyli zarówno trzy główne elementy, jak i wszelkie byty, które są ich kombinacją, 
mają naturę sat. Nie istnieje ontologiczna różnica między naturą przyczyny a skutku. Tu 
wydaje się, że są pozbawione życia, skoro ma je nim obdarzyć wnikający w nie jŸv˜tman. 
Można więc przypuszczać, iż należy interpretować „życie”, „żywotność” jako element 
witalności przynależny wymiarowi świata przedstawionego, jako siłę, która wnika 
w dany byt, ożywia go i opuszcza w momencie śmierci. Jest to nośnik cech indywidual-
nych, które są rozpoznawane jako namarupa. JŸva, n˜ma i r¨pa to nie jednostkowe byty, 
lecz ponadindywidualne kategorie, które tylko we wzajemnych kombinacjach kształtują 
indywidualne, ożywione byty wędrujące w sansarze i poddane prawu karmana.  

Ta interpretacja zdaje się tłumaczyć pierwsze w tym rozdziale powołanie na termin 
jŸva, wskazujące, iż w momencie śmierci umierający widzi dookoła siebie żywych 
i umarłych. JŸva, tak jak jŸv˜tman należą do wymiaru sansarycznego – w świetle tych 
interpretacji nie jest to kategoria istniejąca zarówno w stanie zniewolenia, jak i wyzwo-
lenia. Tą kategorią, według wedanty, jest sat. Przyjrzyjmy się kolejnemu fragmentowi, 
w którym występuje interesujący nas termin. 

Kto poznał doznającego czynów, jako żyjącego atmana, będącego bardzo blisko, 
On jest Panem tego, co było i co będzie, po cóż tedy stronić od tego? 
To jest zaprawdę Tym! (Katha 4.5)3. 

W tej upaniszadzie „żyjący atman” – jŸv˜tman – jest doświadczany jako doznający 
czynów. „Doznający czynów” jest oddany tu terminem madhvada – „zjadający miód”; 
to częste określenie tego, który doznaje zarówno szczęścia, jak i cierpienia, spożywając 
owoce swoich czynów. W komentarzu4 Śankara rozróżnia żyjącą duszę od doznające-
go czynów. JŸv˜tman jest tym, który podtrzymuje oddech życiowy i inne elementy 
kształtujące ziemsko ukształtowany byt – termin przynależący każdej żyjącej istocie, 
zarówno tej – jak podawała Ćhandogja – która się narodziła z jaja, z żywej istoty, jak 
i z nasienia. „Doznający czynów” zaś to istota, której działania podlegają ocenie, 
kształtują karmana – moglibyśmy ją nazwać podmiotem etycznym. Wyraźne wskaza-
nie na podmiot indywidualny, odróżnialny od innych ze względu na jego walor kar-
miczny, warunkowany sumą dobrych i złych uczynków, pojawia się w upaniszadzie 
Katha. Warto zwrócić uwagę, iż to właśnie tutaj po raz pierwszy w klasycznych Upani-
szadach pojawia się w pełni sformułowana koncepcja sansary i migrującej duszy, 
kształtującej wędrówkę przez kolejne wcielenia na mocy prawa karmana, rozumianego 
już wprost jako prawo etyczne5. W tym też fragmencie wyraźnie czytamy, iż wiedza 
wyzwalająca, przekraczająca również uwarunkowania czasu, jest także rozumiana jako 
wiedza o naturze karmana. Kolejny fragment znajduje się w Maitri 6.19: 

Kiedy wiedzący odciągnie umysł od rzeczy zewnętrznych, 
I kiedy jego oddech daje odpocząć w sobie przedmiotom zmysłowym, 
Wtedy pozostaje wolny od wyobrażeń. 

                                                        
3 ya imaÕ madhvadaÕ veda ˜tm˜naÕ jŸvam antik˜t Ÿþ˜naÕ bh¨tabhavyasya no tato vijugupsate, etad 

vai tat. 
4 Som Raj Gupta, The Word Speaks to the Faustian Man, t. 1, s. 308–309. 
5 Więcej na ten temat pisałam w książce Karman i dharma. Wizja świata w filozoficznej myśli Indii, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003. 
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Z tego, co jest bez oddechu, tu, na ziemi, 
Powstaje dusza indywidualna – dźiwa, znana jako oddech życiowy, 
Dlatego należy wstrzymać oddech w oddechu nazywanym „turija”6. 

Dusza – jŸva, jak podaje tekst, jest znana jako oddech życiowy – pr˜õasaÕjñaka. 
Takie rozumienie duszy w Maitri jest spójne z poprzednimi fragmentami. Jest tu pod-
kreślona przede wszystkim żywotność, siła ożywiająca i podtrzymująca wszelkie funk-
cje składające się na aktywny podmiot, który w takiej właśnie formie działa od naro-
dzin do śmierci. A zatem coraz bardziej powszechne, wręcz potoczne staje się 
rozumienie dźiwy jako po prostu istoty żyjącej tu, na ziemi. Bardziej zagadkowe wyda-
je się sformułowanie, iż dusza powstaje „z tego, co jest bez oddechu” – apr˜õ˜t. 
Oczywiście jest to wskazanie na jakiś byt warunkujący. Wydaje mi się, iż można to 
odnieść do sat z Ćhandogji jako zasady istnienia zarówno tego, co jest postrzegane 
jako ożywione, jak i tego, co nieożywione, tego, co żywe, i tego, co umarłe. Przypo-
mnijmy w tym miejscu hymn Nasadija, w którym było powiedziane, iż „to jedno – 
ekam, istniejące na samym początku, swą mocą bez tchu oddychało”. Podobne odróż-
nienie rzeczywistości sat, pełnej paradoksów, będącej absolutną potencjalnością, od 
przybierającej imię i formę dźiwy, mamy również w tym fragmencie. Byt absolutny 
jest poza jakimikolwiek kategoriami czasowymi i przestrzennymi, czego nie można 
powiedzieć o dźiwie. Jak widzieliśmy na podstawie zacytowanych powyżej fragmen-
tów, jest ona złożona z żywiołów, czyli elementów funkcjonujących i zmieniających 
się w czasie i przestrzeni. Według Ćhandogji, tymi podstawowymi żywiołami są ogień, 
woda i ziemia. Konkretna dusza ma również nadaną konkretną indywidualność – na-
marupę, mającą swoją własną historię. Ale to też ona, jak wskazuje choćby sam źró-
dłosłów terminu, jest podstawowym pierwiastkiem życiowym danego aktywnego 
podmiotu. O wszystkich tych cechach mówi upaniszada Śwetaśwatara 5.7–12: 

Każdy, kto naznaczony jest cechami, 
Podejmuje owocne działania i spożywa owoce każdego czynu, 
Ten, kto naznaczony jest wszelkimi formami, 
Komu dane są trzy cechy – guny – i trzy kierunki, 
Zarządca tchnienia życiowego, wędruje zgodnie ze swymi uczynkami. 

On wielkości kciuka, przejawia się w formie słońca, 
Wypełniony wyobrażeniami i poczuciem „Ja”, 
Dzięki cechom poznania i cechom ciała, 
Nie większy niż koniuszek szydła, postrzegany jest jako niższy. 

Wydzielona setna część z setnej części końca włosa, 
Dusza – dźiwa – jest poznawana jako mająca udział w nieśmiertelności.  

Ani to kobieta, ani mężczyzna, ani obojga płci, 
Takie ciało nią rządzi, w jakie się przyoblecze. 

Na skutek zmącenia wyobrażeń, dotyku, oglądu, 
Poprzez wchłanianie jedzenia i picia powstaje i rozwija się ciało, 
Wcielony, zgodnie ze swymi uczynkami, przyjmuje formy w różnych stanach. 

                                                        
6 yad˜ vai bahir vidv˜n mano niyamyendriy˜rth˜n ca pr˜®o niveþayitv˜ ni×saÕkalpas tatas tiÿ÷het 

apr˜õ˜d iha yasm˜t sambh¨ta× pr˜õasaÕjñako tasm˜t pr˜õo vai tury˜khye dh˜rayet pr˜õam. 
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Zależnie od swych cech wybiera wiele form, subtelnych i grubych, 
Z powodu połączenia cech działania i własności ciał, poznawany jest jako niższy7. 

Jest to najbardziej rozbudowany fragment w Upaniszadach, opisujący duszę indy-
widualną – dźiwę. Śwetaśwatara, podobnie jak Katha, bardzo często posługuje się 
terminami typowymi dla późniejszej sankhji i jogi. Podmiot empiryczny jest tutaj cha-
rakteryzowany przede wszystkim poprzez swe działania, które podejmuje w intencji 
doznawania ich skutków – phalakarmakart˜ – i dlatego jest nazywany doznającym – 
bhokt˜. W Katha, jak widzieliśmy, odpowiednikiem tego terminu był madhvada – 
zjadający miód. W jednym i drugim fragmencie wskazuje się przede wszystkim na to, 
iż za kolejne formy wcieleń odpowiada wartość moralna podejmowanych czynów. To, 
że dany podmiot działa, wynika z tego, iż jest ukształtowany przez trzy guny: sattwę, 
radźas i tamas, których naturą, jako komponentów prakriti, jest właśnie aktywność. 
W zależności od tego, która guna jest dominująca, człowiek wybiera któryś z trzech 
kierunków. Śwetaśwatara mówi o nich w 1.4: „W trzy kierunki się rozdziela, dwa 
z nich to przyczyny omamienia”. Te trzy kierunki to: dharma, adharma i jñ˜na. Po-
stępując zgodnie z dharmą, dokonuje się słusznych wyborów, gromadzi się pozytywne 
złoże karmiczne i w kolejnych wcieleniach przyjmuje coraz przyjemniejsze formy 
bytowania. Ale nawet najprzyjemniejsze wcielenie jest wciąż bytowaniem w sansarze. 
Wybór adharmy to kierunek przeciwny, to pogrążanie się w sansarze w coraz mniej 
przyjemnych formach, a przede wszystkim coraz mniej sprzyjających osiągnięciu wy-
zwolenia. Natomiast mokszę osiąga się jedynie wtedy, kiedy obierze się drogę wiedzy 
– dźniany. Na podstawie tego fragmentu można uznać za oczywiste, iż indywidualny 
podmiot ma swoją historię mierzoną nie tylko od narodzin do śmierci – jak jeszcze 
mogliśmy interpretować na podstawie pierwszego fragmentu z Ćhandogji – ale także 
wyznaczaną poprzez kolejne wcielenia. 

Ów podmiot migrujący jest wizualizowany jako wielkości kciuka – aðguÿ÷ham˜tra; 
podobną metaforę mamy w Katha 6.17: „Purusza wielkości kciuka to zaprawdę atman 
wewnątrz”. Jak wiemy, jest to dosyć częsta metafora spotykana w opisach wizualizacji 
nie tylko w systemach indyjskich; przedmiot wizualizowany w procedurach medyta-
cyjnych bywa przedstawiany jako mały człowieczek czy karzeł. Przejawia się on 
w formie słońca – ravi; świetlistość, jasność wskazuje na najbardziej subtelną formę 
przedstawiania się bytu absolutnego. Więcej na ten temat w innych rozdziałach tej 
książki, poświęconych puruszy czy sakszinowi. Podmiot indywidualny jest emanacją 
podmiotu absolutnego – ˜tman – i dlatego jest postrzegany jako niższy – apara, wiel-
kości koniuszka szydła. Ta jego niższość jest związana między innymi z tym, iż podle-
ga ograniczeniom przestrzennym, choć z powodu swojej subtelnej wielkości może nie 
być dostępny zwykłemu postrzeganiu zmysłowemu. Ale jest coś jeszcze bardziej sub-

                                                        
7 guõ˜nvayo ya× phalakarmakart˜ k®tasya tasya va sa copabhokt˜ sa viþva r¨pas triguqas trivartm˜ 

pr˜õ˜dhipas saÕcarati svakarmabhi×, aðguÿ÷ham˜tro ravitulyar¨pas saÕkalp˜haÕk˜rasamanvito ya× 
buddher guõen˜tmaguõena caiva ˜r˜gram˜tro hy aparo`pi d®ÿ÷a×, v˜l˜graþatabh˜gasya þatadh˜ kaloitasya 
ca bh˜go jŸvas sa vijñeyas sa c˜nanty˜ya kalpate, naiva strŸ na pum˜n eÿa na caiv˜yaÕ napuÕsaka× 
yad yac charŸram ˜datte tena tena sa rakÿyate, saÕkalpanasparþanad²ÿ÷imohair gr˜s˜mbuv®ÿ÷y˜tma 
viv®ddhijanma karm˜nug˜ny anukrameõa dehŸ sth˜neÿu r¨p˜õy abpi samprapadyate, sth¨l˜ni s¨kÿm˜õi 
bah¨ni caiva r¨p˜õi dehŸ svaguõair v®õoti kriy˜guõair ˜tmaguõaiþ ca teÿ˜m saÕyogahetur aparo`pi 
d²þ÷a×. 
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telnego i mniejszego niż ów podmiot – to dźiwa. To właściwie ona stanowi przejaw 
bytu absolutnego, bo to ona ma udział w nieśmiertelności, nieskończoności – ananta.  

To dźiwa jest w swej istocie tożsama z atmanem, to o ich relacji mówią słynne ma-
hawakja. I tak jak atman, dźiwa znajduje się poza jakimikolwiek kategoriami. Nie 
można mówić o duszy kobiecej czy męskiej, to wszystko są konkretyzacje i ogranicze-
nia – up˜dhi. Dźiwa, jako bezpośrednie przedstawienie atmana, jest w swej najbar-
dziej subtelnej formie ograniczona przez aparat poznawczy. W jodze ów aparat jest 
nazywany ćitta, a w wedancie antahkarana. W powyższym fragmencie podstawowe 
funkcje tego aparatu są określane jako wyobrażenie – saÕkalpa i poczucie „ja” – 
ahaÕk˜ra. W zależności od charakteru i wartości działań, jakie wynikają z tych funk-
cji, w zależności od tego, na ile są one zmącone – moha – nakładają się kolejne ograni-
czenia, które przybierają formę organizmu psychicznego i ostatecznie ciała grubomate-
rialnego. Żadna z tych form nie jest przypadkowa, lecz warunkowana przez złoże 
karmiczne. Można powiedzieć, iż to nie podmiot w swej najgłębszej istocie wybiera 
daną formę wcielenia, lecz podmiot ukształtowany karmicznie. I cały, w ten sposób 
ukształtowany organizm psychofizyczny, którego funkcje życiowe są podtrzymywane 
przez dźiwę, jako zarządcę tchnienia życiowego, jest nazywany bytem wcielonym – 
dehin. Każda z „warstw” tych ograniczeń rządzi się swoimi prawami. Wewnętrzny 
aparat poznawczy jest kształtowany przede wszystkim przez wyobrażenia i jakość 
wyborów, jakich dzięki nim dokonuje. Uformowany w taki sposób organizm psychicz-
ny kształtuje się w wyniku takich, a nie innych doznań i kontaktów z innymi przedmio-
tami. Ciało, postrzegane jako fizyczne, wydaje się jedynie emanacją, skutkiem tych 
wszystkich bardziej subtelnych aktów poznania, wartościowania i działania. 

Przedstawiłam wszystkie fragmenty upaniszadowe, w których występuje termin jŸ-
va. Jak widzieliśmy, najpełniejszy opis – i to już bardzo bliski temu, który występuje 
w adwaita-wedancie – mamy w Śwetaśwatarze. Na podstawie tych fragmentów widać, 
jak kształtowało się to pojęcie. Przyjrzyjmy się teraz, jak termin jŸva przedstawia Gau-
dapada w Mandukjakarice.  

kalpayaty˜tman˜``tm˜nam˜tm˜ deva× svam˜yay˜ 
sa eva budhyate bhed˜niti ved˜ntaniþcaya× (2.12). 

Świetlisty atman wyobraża sobie atmana poprzez atmana dzięki własnej mocy, 
To on rozpoznaje, to co różne. To jest pewna nauka wedanty. 

jŸvam kalpayate p¨rvaÕ tato bh˜v˜n p®thagvidh˜n 
b˜hy˜n˜dhy˜tmikaÕþcaiva yath˜vidyastath˜sm®ti× (2.16). 

Jako pierwszą wyobraża dźiwę, a następnie różne obiekty 
Zewnętrzne i dotyczące osoby. I ona [dźiwa] to zapamiętuje, co poznaje. 

n˜k˜þasya gha÷˜k˜þo vik˜r˜vayavau yath˜ 
naiv˜tmana× sad˜ jŸvo vik˜r˜vayavau tath˜ (3.7). 

Tak jak przestrzeń wewnątrz garnka nie jest ani przemianą, ani częścią przestrzeni, 
Tak samo dźiwa nigdy nie jest ani przemianą, ani częścią atmana. 

ras˜dayo hi ye koþ˜ vy˜khy˜t˜staittirŸyake 
teÿ˜m˜tm˜ paro jŸva× khaÕ yath˜ saÕprak˜þita× (3.11). 
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Taittirija mówi o pięciu powłokach, poczynając od istoty pokarmu i kolejnych, 
To, co jest ich atmanem, to jest w istocie wyższą duszą przejawiającą się jak przestrzeń.  

Powyższe strofy prezentują relację pomiędzy duszą jednostkową – jŸva – a bytem 
absolutnym – ˜tman. Jest to oczywiście perspektywa adwaita-wedanty. W karice 3.7 
jest przedstawiona koncepcja wiwarty (vivarta). W tekstach śruti i w powołujących się 
na nie szkołach wedanty toczyła się bardzo ożywiona dyskusja na temat związku po-
między absolutnym wymiarem rzeczywistości a światem przedstawionym. Koncepcje 
saguniczne mówiły o tym, iż świat przedstawiony – prapańca – jest rzeczywistą trans-
formacją brahmana – pariõ˜ma; wtedy nie ma ontycznej różnicy pomiędzy tymi wy-
miarami rzeczywistości, w koncepcjach nirgunicznych, czyli adwaicie – nie przyjmuje 
się takiej interpretacji, lecz zakłada się, iż świat wyłonił się w wyniku błędnego nało-
żenia, błędu poznawczego – adhy˜sa – za sprawą odwiecznej kosmicznej iluzji – m˜y˜, 
dlatego inny status metafizyczny przysługuje atmanowi-brahmanowi, a inny rzeczywi-
stości przedstawionej. Taka właśnie koncepcja jest nazywana vivarta – nałożenie. Uza-
sadnia się w ten sposób idealną doskonałość i niezmienność absolutu oraz nie obarcza 
się jego istoty żadnymi niedoskonałościami czy wprost złem przynależnym do świata 
empirycznego. Wiwarta jest u Gaudapady objaśniona poprzez metaforę przestrzeni – 
˜k˜þa. Wynika z niej, że rzeczywistość jest jedna, niezmienna i niepodzielna, tak jak 
przestrzeń. Nie można mówić, iż czym innym jest przestrzeń w garnku, a czym innym 
na zewnątrz; to jedynie sam garnek jest tym ograniczeniem – up˜dhi. Kiedy garnek 
zostaje rozbity, staje się oczywiste, iż istniała i istnieje tylko jedna przestrzeń; podob-
nie gdy zostaną usunięte wszelkie ograniczenia przysłaniające prawdziwy wgląd, 
oczywista staje się tożsamość atmana przejawiającego się jako dźiwa z brahmanem. Ta 
metafora, według adwaity, rozwiązuje również dylematy etyczne, które były i są dys-
kutowane w obrębie wszystkich właściwie szkół filozoficznych. Niedoskonałości świa-
ta, które są doświadczane jako cierpienie – du×kha – nie przynależą do absolutu. Są 
one doznawane jako skazy, splamienia – kleśa – i osadzają się na ścianach garnka, nie 
zmącając samej przestrzeni. I kiedy ów garnek zostaje rozbity, okazuje się, iż prze-
strzeń jest nieskazitelnie czysta, tak jak absolutnie czysty, niczym nie skażony jest 
atman, kiedy zostaje usunięta zasłona niewiedzy. 

Tę metaforę objaśnia karika 3.11. Odwołuje się w tym miejscu do upaniszady Tait-
tirija 2.1–4, która przedstawia teorię pięciu powłok, osłon – kośa – przysłaniających 
brahmana-atmana. Najbardziej zewnętrzna z nich to annamayakośa – powłoka pokar-
mu, na tym poziomie doświadczane są przedmioty grubomaterialne. Kolejna to 
pr˜õamayakoþa – powłoka oddechu, tchnienia życiowego; odpowiada jej organizm 
psychiczny. Manomayakośa – powłoka umysłu – odpowiada narządowi poznawczemu, 
vijñ˜namayakośa zaś – powłoka świadomości – odpowiada naturze świadomości, jako 
świadomości intencjonalnej, to znaczy zawsze zwróconej na jakiś przedmiot. Najbar-
dziej subtelną powłoką otaczającą, ale też przysłaniającą atmana, jest powłoka błogości 
– ˜nandamayakośa; nie jest ona czystą błogością, ale ma jej formę, na co wskazuje 
choćby sufiks maya – „uczyniony z czegoś”, a nie będący czymś ze swej istoty. Owe 
powłoki są kolejno następującymi po sobie ograniczeniami – up˜dhi, ale nie są czymś 
zewnętrznym – jak czytamy w tekście – lecz wszystkie są przedstawieniami atmana. 
One w istocie są jednym, tak jak jedna jest przestrzeń, choć może być postrzegana jako 
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chmury czy inne zaciemnienia. I jak mówi w komentarzu Śankara8, owe powłoki zo-
stają stworzone czy wyłonione nie przez samego atmana, lecz przy pomocy jego mocy 
– m˜y˜ – i dlatego ich status ontologiczny nie jest wyższy od tego, jaki przypisujemy 
snom czy sztuczkom przedstawianym przez magika.  

Dwie kariki drugiego rozdziału objaśniają, w jaki sposób to, co niezmienne, proste 
i jednolite, jest doświadczane jako różnorodne i zależne. Czytamy w nich, iż świetlisty 
atman – ˜tm˜ deva – wyobraża sobie siebie, atmana. Jest to wskazanie na bardzo sub-
telną, ale jednak podmiotowo-przedmiotową relację. Byt absolutny – ˜tman – kiedy 
przybiera swą świetlistą formę, uzyskuje zdolność wyłania i projektowania przedsta-
wień. Sformułowanie ˜tm˜ deva przypomina w tym miejscu frazę z Brihadaranjaki 
1.4.1: ˜tm˜ puruÿavidha – atman w formie puruszy. Zwróćmy uwagę na bardzo istotną 
kwestię. Atman przedstawia się sobie samemu jako świetlisty – deva – czy też mający 
formę puruszy – puruÿavidha. Jest to taka relacja jak pomiędzy źródłem światła a wy-
łaniającym się z niego światłem. I kolejne postaci, przybierające formę różnorodnego 
świata przedstawionego, wyłaniają się z owych świetlistych promieni9.  

Atman – jak mówią Upaniszady – ponieważ jest jeden – ekam – nie może postrze-
gać czy wyobrażać sobie nikogo poza sobą samym. On sam staje się dla siebie wła-
snym przedstawieniem. Podmiot poznania jest wprawdzie wciąż tożsamy z przedmio-
tem poznania, ale możemy już mówić o akcie poznawczym. Ów akt poznawczy jest 
wciąż poznawaniem samego atmana – w tekście jest nazwany wyobrażeniem – sa-
Õkalpa; wskazuje się w ten sposób na akty poznawcze dokonywane w obrębie subtel-
nego stanu umysłu. Wyobrażenie, myśl, idea warunkuje uformowane na ich wzór 
przedmioty. Mocą, która umożliwia proces samopoznania i – co za tym idzie – projek-
towania i jakby „tworzenia” światów jest własna, czyli niebędąca czymś z zewnątrz 
moc – svam˜y˜. Ale moc ta zostaje „uruchomiona” dopiero wtedy, gdy atman staje się 
dla siebie własnym przedstawieniem, i to zawsze w świetlistej formie. Utwierdzają nas 
w takiej interpretacji liczne fragmenty z Upaniszad, które w niniejszej książce analizu-
jemy między innymi w rozdziale o Puruszy. Najsubtelniejsza świetlista forma, przed-
stawiana często jako Purusza czy nazywana Iśwarą, bytuje na tym samym poziomie 
ontycznym, co kosmiczna ułuda – m˜y˜. I to on, to pierwsze przedstawienie, funkcjo-
nujące już jako podmiot (sa×) – jak czytamy u Gaudapady – rozpoznaje wszelkie pro-
jekcje jako różne od siebie. Zgodnie z analizą, z tego pierwszego wyobrażenia wynika-
ją kolejne wyobrażenia aktów poznawczych; nie ma znaczenia, czy są to przedmioty 
wewnątrz umysłu, czy doświadczane jako zewnętrzne. 

W karice 2.16 jest przedstawiona pewna hierarchia wyłaniających się przedstawień. 
To, co zostaje wyobrażone i kolejno poznane jako pierwsze to jŸva. Użycie słowa 
p¨rvam – pierwsza – wskazuje na pojawienie się relacji czasowych, wszelkie wyobra-
żone i wyłonione w ten sposób byty mają jakiś początek, a zatem i koniec, to znaczy, iż 
nie są niezmienne, absolutne; to jest już wymiar świata przedstawionego. Dopiero po 
projekcji dźiwy, podmiotu empirycznego, są wyłaniane, poznawalne już przez nią, 

                                                        
8 Som Raj Gupta, dz. cyt., t. 2, s. 346. 
9 To jest Tym, jak powiadają, niezrównane, najwyższe szczęście, 

Ale jak można to zrozumieć, czy to jaśnieje własnym światłem, czy blaskiem odbitym? 
Słońce tam nie świeci, ni księżyc, ni gwiazdy, światło tam nie zabłyśnie, a tym bardziej płomień, 
Lecz gdy on zajaśnieje, wszystko świeci, jego blaskiem jest oświetlony cały świat (Katha 5.14–15).  



Dźiwa – dusza indywidualna 

 

152 

kolejne przedmioty postrzegane jako różne – p®thag – od siebie. Wskazuje się w tym 
miejscu, że dźiwa zawsze dokonuje aktów poznawczych, będąc ograniczona niewiedzą 
– avidy˜ – to znaczy nieznajomością prawdy, iż rzeczywistość jest w istocie jedna 
i prosta. Niewiedza w sposób istotny przynależy do natury dźiwy. Przedmioty owych 
aktów poznawczych są doświadczane zarówno jako wewnętrzne, jak i jako zewnętrz-
ne; one to w wyniku błędnego rozpoznania są określane wręcz jako niezależnie istnie-
jące. Tożsamość danej dźiwy jest kształtowana poprzez zapamiętywanie, syntetyzowa-
nie i osądzanie poznawanych przedmiotów – w ten sposób różnicują się dane podmioty 
empiryczne oraz ich wyposażenie karmiczne. Na ów wymiar podmiotu, jako podmiotu 
etycznego, wskazuje Śankara w pierwszych słowach komentarza do tej kariki10. Żyjąca 
dusza – jŸva – jest poddana prawu przyczyny i skutku. Jej działania są przyczynami, 
które skutkują owocami w formie doznawania radości i bólu. To właśnie ona wyobraża 
sobie siebie jako niezależnie działającą, doświadczającą i cierpiącą. Ograniczona nie-
wiedzą, nie rozpoznaje, iż w swej najgłębszej istocie jest atmanem, niczym nie tknię-
tym. To pierwsze wyobrażenie stworzenia jako poddanego działaniom przyczynowo- 
-skutkowym jest – jak pisze Śankara – jak wyobrażenie sobie kawałka sznura jako 
węża. Ów stworzyciel – nienazwany tu konkretnym imieniem we wcześniejszej karice 
jest to „on” (sa×) – wytwarza na użytek duszy wewnętrzne i zewnętrzne zjawiska róż-
nego rodzaju, takie jak oddech, umysł, zmysły czy odpowiadające zmysłom przedmio-
ty poznania. Te wszystkie zjawiska konstytuują działania podmiotów poznawczych, 
wraz z odpowiadającymi im narzędziami poznawczymi i sposobami ujmowania po-
szczególnych aktów. 

Dalej Śankara objaśnia w komentarzu, w jaki sposób dane zjawiska stają się w ten 
sposób wyobrażone. Żyjący podmiot – dźiwa – sam jest wprawdzie bytem wyobrażo-
nym, ale wyposażonym również w zdolność do wyobrażania sobie różnego rodzaju 
przedmiotów. Na tożsamość danej dźiwy składają się ślady pamięci wszystkiego, co 
poznała i doznała. Dusza, na przykład, może postrzegać dane wydarzenie jako prowa-
dzące do kolejnego wydarzenia w taki sposób, że jeżeli myśli o jednym, to zawsze 
myśli o drugim. Owe dwa wydarzenia osadzają się w pamięci jako z sobą powiązane 
i kiedy wywołuje z pamięci jedno, to automatycznie przywołuje drugie. Następnie 
łączy je obydwa w terminach przyczyny i skutku, w kategoriach prawa przyczynowe-
go. W ten sposób zostaje wyobrażony wytwór nazwany przyczyną i wytwór nazwany 
skutkiem. To, co jest wytworem, wyobrażeniem, zaczyna być przez duszę postrzegane 
jako coś rzeczywistego. Następnie zaczyna myśleć o przyczynie i skutku; w ten sposób 
patrzy na wszystkie działania jako na te, które wynikają z pewnych przyczyn i przyno-
szą określone skutki. Dalej wyobraża sobie, jakie okoliczności mogą spowodować 
dane wydarzenie i jak wiele różnorodnych skutków może wywołać dowolna akcja. Te 
wyobrażenia zaś mogą się w niej osadzać jako pamięć zdarzeń, które zostały przez nią 
doświadczone. I tak nakładają się na siebie procesy, które nazywamy postrzeganiem, 
na wyobrażenia i przypomnienia we wszelkich możliwych kombinacjach.  

Dźiwa wszystkie te akty uznaje za rzeczywiste i za każdym razem, kiedy działa, 
odnajduje przyczynę, która prowadzi do danego skutku. Świadomość potwierdzenia 
wcześniejszego zrozumienia relacji pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest osadzo-

                                                        
10 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 276. 
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na w pamięci. Pamięć prowadzi natomiast do uświadomienia sobie relacji przyczyno-
wych pomiędzy dwoma wydarzeniami. W ten oto sposób są wyobrażane zjawiska 
wewnętrzne i zewnętrzne, naprzemiennie każde z nich określane w terminach przyczyn 
i skutków.  

Termin „dźiwa”, tak jak każdy inny prezentowany w tej książce, pokazuje, jak roz-
wijają się kolejne pojęcia filozoficzne. Nawet jeżeli widzimy znaczną różnicę w rozu-
mieniu i używaniu danego pojęcia od momentu, kiedy pojawia się po raz pierwszy, aż 
po techniczne jego zastosowanie w tekstach klasycznych, to zauważamy, iż nie traci on 
swych wcześniejszych znaczeń, lecz jedynie rozszerza swoje pole semantyczne. Dźiwa 
pierwotnie denotuje bardzo ogólnie pojęty byt ożywiony. Następnie zostaje ona wy-
różniona spośród wszelkich ożywionych bytów i poddana działaniu motywacji warto-
ściowanych etycznie. W końcowych partiach śruti i w komentarzach do nich pojęcie to 
jest już w pełni zdefiniowanym terminem technicznym, oznaczającym podmiot odpo-
wiedzialny za kształtowanie swojego świata przedstawionego.  

 
 



Funkcje i role narządu poznawczego 

1. Ćitta – wewnętrzny narząd poznawczy 

Termin „ćitta” jest terminem technicznym w szkole jogi. Pojawia się po raz pierwszy 
w drugiej sutrze I księgi jako pojęcie kluczowe dla całego systemu, gdyż „powścią-
gnięcie zjawisk ćitty” jest określane właśnie jako joga – yogaþ cittav®ttinirodha×. Sło-
wo to pochodzi od rdzenia cit, co oznacza: postrzegać, obserwować, zauważyć, być 
czegoś świadomym, rozumieć, myśleć. W sposób bardzo ogólny ćitta odnosi się do 
organu świadomościowego, do dziedziny świadomości pojmowanej jako świadomość 
aktywna. Ta jej aktywność jest rozumiana jako kierowanie się zarówno na przedmioty 
„zewnętrzne”, jak i na jej własne wytwory, zjawiska, postrzegane jako coś różnego od 
niej samej. To bardzo istotna cecha ćitty, który to termin oddaje się zazwyczaj słowem 
„świadomość”. Ale nie jest to świadomość absolutna, lecz empiryczna, gdyż należy 
oddzielić ćittę, z natury aktywną i w swej istocie różnorodną, od dziedziny świadomo-
ści absolutnej, prostej, niezróżnicowanej i ostatecznie skierowanej na samą siebie. 
W Jogasutrach sfera ćitty obejmuje zarówno to, co nazwalibyśmy świadomymi aktami 
poznawczymi, jak i aktami nieuświadomionymi. Do pełniejszego omówienia struktury 
w okresie klasycznym jeszcze powrócimy, ale najpierw przyjrzyjmy się, jak to pojęcie 
i narzędzie poznawcze formowało się w okresie Upaniszad, gdyż – jak zobaczymy – 
wiele refleksji upaniszadowych zostanie przejęte przez system jogi. 

Termin „ćitta” występuje w Upaniszadach tylko kilka razy. Najistotniejszą rzeczą, 
spajającą te wszystkie fragmenty, jest wyraźne odróżnienie ćitty – jako podmiotu świa-
domościowego wędrującego w sansarze – od bytu absolutnego, określanego w tych tek-
stach terminem ˜tman. Wzorcowy w tym względzie jest fragment z Mundaki 3.1.9:  

Subtelny jest atman, poznawalny poprzez świadomość (cetas), 
W niego tchnienia pięciorakie wnikają, 
Cała myśl (citta) istot przeniknięta przez zmysły, 
A gdy myśl jest oczyszczona, atman jaśnieje1. 

Atman jest nazywany aõu – subtelny; słowo to oznacza również atom, co denotuje 
niepodzielność. Atman nie jest poznawalny wprost, służy do tego ćetas, czyli ćitta 
w swojej sferze dyspozycyjnej. Już w tym tekście pojawia się późniejsze klasyczne 
odróżnienie pojęć citta i cetas. Ćitta jest pojęciem szerszym, a ćetas wskazuje na tę jej 
dyspozycję, która przejawia to, co w ćitcie w danym momencie przeważa. Ćetas jest tą 
dyspozycją funkcji ćitty, która aktywizuje jej przeważającą, w danym momencie mi-
grującą, strukturę. Gdy dana ćitta jest miotana zróżnicowanymi sanskarami, ćetas po-

                                                        
1 eÿo`nur ˜tm˜ catas˜ veditavyo yasmin pr˜õa× pañcadh˜ saÕviveþa pr˜õaiþ citta sarvam otam 

praj˜n˜Õ yasmin vuþuddhe vibhavaty eÿa ˜tm˜. 
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woduje, iż przybiera ich formy – r¨pa. Oto jak zostanie to opisane później przez Wjasę 
w komentarzu do Jogasutr2: 

Tak samo zabarwiona puruszą wolnym (mukta) jako podporą, popadłszy w stan puruszy wolnego, 
zjawia się w postaci właściwej natury puruszy wolnego. 

A zatem z „dyspozycyjną sferą świadomości” (cetas) jest podobnie jak ze szlachetnym ka-
mieniem – czy to będzie podmiot ujmowania, akt (instrument) ujmowania, czy przedmiot ujmo-
wania, czyli purusza, „narządy psychiczne” (indrija) lub elementy, przyjmuje [ona] postać tego, 
„w czym utkwi” (na czym się zatrzyma), tzn. „utkwienie” [jej] w czymś (zatrzymanie się [jej] na 
czymś) [pociąga za sobą] „zabarwienie się” tym (zjawienie się tego), a to się nazywa „popadnię-
ciem w stan” [czegoś] (sam˜patti). 

Podobnie, tylko w bardziej poetycki sposób, ujmują to słowa upaniszady. Gdy ćitta 
jest oczyszczona, przyjmuje formę sattwy oczyszczonej z zaciemniającego tamasu 
i zabarwiającego radźasu – atman przejawia swoją czystą naturę. W tym fragmencie 
jest odróżniona nie tylko dziedzina ćitty od atmana (w Jogasutrach terminowi ˜tman 
odpowiadają pojęcia citi lub puruÿa), ale także wskazuje się na pewną sferę dyspozy-
cyjną samej ćitty. Atman czy ćiti to czysty podmiot, a ćitta to przedmiot, narzędzie, 
instrument. W upaniszadzie Kauszitaki 3.3 też wskazuje się na funkcjonalne i ontolo-
giczne odróżnienie pojęć: citta i prajñ˜tman. Widzimy zatem, iż już w starszych Upa-
niszadach odróżniano dziedzinę czystej świadomości od świadomości funkcjonalnej, 
empirycznej. 

Odwołajmy się teraz do jednej z młodszych, ale wciąż kanonicznych Upaniszad, do 
Maitri. We fragmentach 6.27 i 6.34 mamy bardzo wyraźne potraktowanie ćitty nie jako 
czystego podmiotu, ale jedynie jako narzędzia. Maitri stara się z perspektywy prze-
kształcania świadomości i całej procedury jogicznej uzgodnić metodologiczny dualizm 
sankhji z ostateczną wykładnią adwaity. Dziedzina ćitty jest przedstawiona wprost jako 
narzędzie, które wtedy, kiedy osiągnie swój cel znika, jakby się unicestwia: 

Jak ogień pozbawiony drewna, wygasa u swojego źródła, 
Podobnie myśl, kiedy zanika działanie, zanika u swego źródła. 
Myśl wtedy zanika u swego źródła, 
Kiedy pragnie jedynie rzeczywistego, 
A z powodu omotania przedmiotami zmysłów, 
Podlega władzy nieprawdziwych czynów. 
Myśl to sansara, w wyniku wysiłku powinna być oczyszczona, 
Gdyż jaka jest jego myśl, takim on się staje, 
To jest odwieczna tajemnica (Maitri 6.34)3. 

W sposób bardzo techniczny opisuje działanie ćitty Maitri 5.2. Wprawdzie nie wy-
stępuje tu sam termin citta, ale odpowiada mu termin cet˜m˜tra. Ćetamatra to miara 
świadomości, principium świadomości, które charakteryzuje każdy indywidualny 
podmiot działający i poznający, nazywany kÿetrajña – „znawca pola”, znawca rzeczy-
wistości. Te właśnie dwa terminy denotują ćittę.  

                                                        
2 Jogasutry, dz. cyt., s. 46. 
3 yath˜ nirindhano vahni× svayon˜v upa˜myate tath˜ v®tti kþay˜c citta svayon˜v upaþ˜myate, svayon˜v 

upaþ˜ntasya manasa× satyak˜mata× indriy˜rtha vim¨ýhasy˜n®t˜× karmavaþ˜nug˜×, citta eva hi saÕs˜ram 
tat prayatnena þodhayet yac citta tanmayo bhavati guhyam etat san˜tanam. 
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Część, która jest miarą świadomości i przynależy każdemu człowiekowi, 
To jest dusza, nacechowana przez wyobrażenie, rozmyślanie oraz umiłowanie siebie4. 

Najważniejszymi zatem funkcjami tak pojmowanego podmiotu są: saÕkalpa, ad-
hyavas˜ya oraz abhim˜na. Sankalpa to wyobrażenie, któremu w systemie jogi odpo-
wiada funkcja buddhi. Adhjawasaja – rozmyślanie – denotuje dziedzinę manasu, 
a abhimana – umiłowanie siebie; terminy te odwołują nas do pojęcia ahaÕk˜ra sankhji 
czy asmit˜ jogi. Tak więc w tym fragmencie mamy bardzo zbliżoną nie tylko strukturę, 
ale także nazewnictwo występujące w klasycznej już darśanie. Mamy jakiś byt abso-
lutny, określany tu terminem tat param – to, co najwyższe. Pomijając dosyć skompli-
kowane rozstrzygnięcia ontologiczne, można powiedzieć, że perspektywa podmiotu 
działającego i migrującego w sansarze jest bardzo podobna jak w jodze. Na poziomie 
świata przedstawionego, który odpowiadałby dziedzinie prakriti, mamy odróżnienie 
podmiotu obdarzonego świadomością – kÿetrajña – od świata, który on doznaje – kÿ-
etra. O istocie danego podmiotu – kÿetrajña – stanowi dziedzina świadomości – 
cet˜m˜tra, która wskazuje, iż jest to podmiot świadomy i odpowiedzialny za swoją 
formę migracji, zarówno za wikłanie się w sansarę, jak i za wyzwolenie. Podmiot ów 
jest charakteryzowany przez buddhi, ahankarę i manas. W Upaniszadach pojawiają się 
te wszystkie terminy albo ich odpowiedniki. Najczęściej występuje termin manas 
i dlatego przy analizie samej ćitty należy się odwołać do tego pojęcia, gdyż pewne 
funkcje klasycznie pojmowanej ćitty Upaniszady przypisują właśnie manasowi.  

2. Buddhi – oświetlająca moc świadomości empirycznej  

Termin buddhi pochodzi od rdzenia budh – przebudzać, budzić się, odzyskiwać świa-
domość, obserwować, postrzegać, rozumieć, być świadomym. Wskazuje więc na 
wszelkie akty uświadamiania, rozumienia, ale także oceniania; w literaturze filozoficz-
nej denotuje tę siłę poznawczą, która wiąże się ze świadomym namysłem i osądem. 
Jako termin techniczny występuje przede wszystkim w systemach sankhji i jogi, 
w których jest pierwszą przejawioną tattwą; odpowiada pojęciu intelektu.  

Ponad zmysły wyższe są ich przedmioty, 
Od przedmiotów umysł wyższy, 
Od umysłu (manas) rozum (buddhi), 
Od rozumu zaś jest wyższy wielki atman (Katha 3.10)5. 

W sankhji buddhi jest również nazywany mahat – wielki, co wskazuje z jednej 
strony na pierwszeństwo, a z drugiej strony na źródłowość wszelkich procesów po-
znawczych, gdyż jest ich podstawą. Jak wszystkie tattwy wyłonione z nieprzejawionej 
prakriti, składa się z trzech gun i w związku z tym jest zdolny do wyłaniania z siebie 
różnorodnych emanatów, co tłumaczy, dlaczego buddhi, która jest jedna, daje impuls 
tak wielu różnym postawom poznawczym. 

                                                        
4 so`Õþo`yaÕ yas cet˜m˜tra× pratipuruÿa× kþetrajña× sakalp˜dhyavas˜y˜bhim˜naliðga×. 
5 indriyebhya× par˜ hy arth˜ arthebhyaþ ca paraÕ mana× manasas tu par˜ buddhi buddher ˜tm˜ 

mah˜n para×. 
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Świadomość intuicyjna (buddhi) cechuje się [zdolnością] rozróżniania. 
Jej sattwiczną [tj. jasną, dobrą] postać stanowią: 
[a] cnota (dharma) 
[b] poznanie (jñ˜na) 
[c] bezpragnieniowość (vair˜ga) 
[d] moc nadludzka (aiśvarya) (Sankhjakarika 23). 

[Dzieje się tak], ponieważ świadomość intuicyjna (buddhi) 
dostarcza puruszy wszelkiej podniety, 
a ponadto zaznacza subtelną różnicę pomiędzy prapodstawą 
rzeczywistości (pradh˜na) a puruszą (Sankhjakarika 37)6. 

Termin ten nie pojawia się w najstarszych Upaniszadach należących do kanonu, 
znajdujemy go przede wszystkim w tych tekstach, które zalicza się do grupy tak zwa-
nych upaniszad protosankhja-jogicznych. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie grupy 
tekstów, które mocniej podkreślają ten, a nie inny aspekt buddhi. Jedna z nich traktuje 
buddhi już bardzo technicznie i w tych kontekstach mamy właściwie takie same se-
kwencje emanacyjne lub soteryczne, jak w późniejszych klasycznych systemach san-
khji i jogi. W innym miejscu, wskazując również na wyzwoleńczą funkcję buddhi, 
podkreśla się bardzo wyraźnie jej naturę oświetlania i rozjaśniania. Przyjrzyjmy się 
teraz wybranym fragmentom. 

On jest źródłem bogów i ich początkiem, 
Pan wszechświata, Rudra, wielki wieszcz, 
On ongiś dał początek Złotemu Zarodkowi; 
Niechaj obdarzy nas jasnym rozpoznaniem (Śwetaśwatara 3.4)7. 

On, wielkości kciuka, przejawia się w formie słońca, 
Wypełniony wyobrażeniami i poczuciem „ja”, 
Dzięki cechom poznania i cechom ciała 
Nie większy niż koniuszek szydła, jest postrzegany jako niższy (Śwetaśwatara 5.8)8. 

Wiemy, że w systemach sankhji i jogi buddhi, tak jak każda tattwa, składa się 
z trzech gun: sattwy, radźasu i tamasu. Sattwa, jako najsubtelniejsza, dominuje 
w buddhi, tak iż o samej buddhi mówi się, że ma naturę sattwiczną. O sattwie się po-
wiada, iż jest przyczyną doznań błogich – ˜nanda, jest lekka – laghu i oświetlająca – 
prak˜þaka. To ona, dzięki swej świetlistej naturze, jest odpowiedzialna za rozjaśnienie 
mroków poznania błędnego i uzyskania poznania wyzwalającego. Jak wiadomo, ani 
sankhja, ani joga w sposób w pełni zadowalający nie opisują, dlaczego dochodzi do 
kontaktu, a przez to do związania puruszy przez prakriti i uwikłania go w sansarę. Opi-
suje się jednak sam mechanizm. O puruszy właściwie nie można nic powiedzieć ponad 
to, iż jest cit – absolutną świadomością, która jaśnieje swym wewnętrznym światłem. 
Do kontaktu pomiędzy puruszą a prakriti dochodzi właśnie na poziomie najsubtelniej-

                                                        
6 Sankhjakarika Iśwarakriszny, tłum. M. Jakubczak, [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. 

M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 
7 yo dev˜n˜Õ prabhavaþ codbhavaþ ca viþv˜dhipo rudro maharÿi× hiraõyagarbhaÕ janay˜m˜sa 

p¨rvaÕ sa no buddhy˜ þubhay˜ samyunaktu. 
8 aðguÿ÷ham˜tro ravitulyar¨pas saÕkalp˜haÕk˜ra samanvito ya× buddher guõen˜tma guõena caiva 

˜r˜gra m˜tro hy aparo`pi d®ÿ÷a×. 
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szej tattwy, czyli buddhi. Buddhi w postaci sattwicznej jest jakby lustrem, w którym 
przegląda się purusza i utożsamia się ze swoim w niej odbiciem. Tak rozpoczyna się 
sansaryczna wędrówka. To odbicie zaś poprzez naturę odbijanego podmiotu i przed-
miotu, przyjmuje świetlistą formę. Na tym samym poziomie, na zetknięciu się tych 
samych tattw w takiej właśnie jaśniejącej postaci, dochodzi do poznania rozróżniające-
go samo światło od jego odbicia i do osiągnięcia ostatecznego stanu jedyności (kevala), 
gdy, uwolniony od najsubtelniejszych nawet działań prakriti, purusza pozostaje 
w swojej własnej naturze.  

Przedmiot widzenia (d®þya) ma naturę (dyspozycję do, þŸla) ujawniania (przejrzystości, jasności, 
prak˜þ˜), aktywności (zmiany, ruchu, kriy˜) i stałości (nieruchomości, trwania, postaci, sthiti), 
tworzy naturę (-˜tmaka) elementów (bh¨ta) i narządów psychicznych (indriya), służy dla dozna-
wania (bhoga) i uwalniania (apavarga) [widza]9. 

Ta świetlista forma, według autorów niektórych tekstów, może przybierać boską 
postać, nazywaną w tradycji indyjskiej zazwyczaj Iśwarą, Puruszą lub jakimś innym 
imieniem; w powyższym fragmencie jest to Rudra. Taka świetlista postać może się 
wtedy stać dla adepta jogi kierunkiem i drogowskazem prowadzącym do wyzwolenia, 
a sama przedmiotem czci i podmiotem wyzwolenia. Dla tych, którzy prezentują te-
istyczny nurt jogi, owa upostaciowiona, świetlista forma pomaga w osiągnięciu wy-
zwolenia. W zacytowanym powyżej fragmencie ze Śwetaśwatary czciciel prosi Rudrę, 
aby pomógł mu dojrzeć prawdę i w tym celu obdarzył go jasnym rozpoznaniem: sa no 
buddhy˜ þubhay˜ saÕyunaktu. W trakcie procedury medytacyjnej pojawia się owa 
postać wielkości kciuka – to dosyć częsta figura metaforyczna. Wizualizowana jest 
również jako forma słońca, co stanowi równie częstą przenośnię używaną w różnorod-
nych systemach wszystkich kręgów kulturowych. O takim też doświadczeniu pisze 
w komentarzu do Jogasutr (1.29) Patańdźalego Wjasa: 

Jakiekolwiek by nie były przeszkody (antar˜ya) – choroba itd. – te wszystkie znikają przez sku-
pienie na Iśwarze. Osiąga się nawet widzenie (intuicyjne poznanie, darśana) własnej istoty 
(svar¨pa). Tak jak Iśwara jest puruszą, który jest czysty (śuddha), nieskalany (prasanna), wolny 
(kevala), szczęśliwy (bez kłopotów, anupasarga), tak samo i ten [jogin] osiąga tego, który jest 
puruszą świadomym przez [odbicie w] intuicyjnej świadomości (buddhi)10. 

Jak zatem widzimy, w tej upaniszadzie wskazuje się przede wszystkim na tę funk-
cję buddhi, która umożliwia wgląd w rzeczywistość i dzięki temu uzyskanie wyzwole-
nia. W upaniszadach Katha i Maitri omawia się buddhi, używając już bardziej tech-
nicznego języka, w całym, precyzyjnie rozbudowanym schemacie emanacyjnym. 
Maitri 6.5 wymienia trzy formy myślenia – cetanavatŸ: rozum (buddhi), umysł i poczu-
cie „Ja”. Owe trzy formy odpowiadają zarówno wewnętrznemu narządowi poznania 
sankhji, jak i trzem modi ćitty jogi. Widzimy to dokładniej w kolejnym fragmencie tej 
upaniszady (6.10), w którym jest omawiana koncepcja bhutatmana i koncepcja pokar-
mu – anna. Związek między puruszą a prakriti jest tam przedstawiany jako relacja 
pomiędzy zjadającym pokarm a pokarmem. Wszystko, co jest przedmiotem, jest po-

                                                        
9 Jogasutry 2.18, za: Klasyczna joga indyjska, tłum. i oprac. Leon Cyboran, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1986. 
10 Jogasutry, dz. cyt. 
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karmem, gdyż podtrzymuje podmiot, ale podmiot jako doznający, podmiot empirycz-
ny, a nie samą zasadę podmiotowości. W tym kontekście buddhi stanowi najsubtelniej-
szą formę pokarmu: 

Zatem purusza jest doznającym, natura tym, co doznawane, 
On, przebywając wewnątrz niej, doznaje. 
Pokarm, pochodzący od natury, 
W wyniku przemiany różnicujących się cech, 
Biorąc swój początek od intelektu – mahat, 
A kończąc na poszczególnych elementach – wiśesza, 
Staje się ciałem subtelnym – linga, 
Dzięki temu została objaśniona droga złożona z czternastu elementów, 
Co zostało rozpoznane jako radość, ból i oszołomienie, 
To jest zaprawdę świat będący pokarmem! (...) 
I wraz z doznawaniem smaku, rozpoczynającym się od intelektu (buddhi), 
Powstaje postanowienie, wyobrażenie, upodobanie siebie11. 

W tym fragmencie wskazuje się na postanowienie – adhyavas˜ya jako najbardziej 
charakterystyczną cechę buddhi. Postanowienie to może być rozumiane jako wola, 
jako impuls inicjujący wszelkie akty poznania i działania. W ten sam sposób mecha-
nizm poznania jest przedstawiany w klasycznych darśanach. W wyniku wcześniej-
szych doznań, które przybierają formę sanskar, buddhi daje jakby sygnał do przejawia-
nia się i do działania. Impuls ten jest skierowany na poznawanie przedmiotów – viÿaya. 
Te przedmioty mogą albo należeć do dziedziny żywiołów – mah˜bh¨ta, albo mogą 
pozostawać w obrębie wewnętrznego narządu poznania – anta×karaõa. Wyniki kon-
taktów z przedmiotami i poznającymi je zmysłami, są syntetyzowane przez manas 
i w ten sposób powstaje wrażenie poznania zewnętrznego obiektu wobec manasu. 
Wtedy obiekt, skonstruowany przez syntetyzujące działanie manasu, zostaje „przed-
stawiony” ahankarze, która uznaje go za poznany dzięki swej aktywności. Tenże obiekt 
dociera następnie do buddhi, która go osądza, konfrontuje z innymi przedmiotami czy 
z przypomnieniem wcześniejszych doznań związanych z tym obiektem. W wyniku 
takiego, a nie innego osądzenia poznawanego obiektu podmiot poznający przyjmuje 
odpowiednią do tego postawę: albo dąży do ponownego z nim kontaktu – r˜ga, albo 
stara się go unikać – dveÿa. W ten właśnie sposób na poziomie buddhi ustanawia się 
postawy podmiotu empirycznego wobec świata i kształtuje się w związku z tym jego 
przyszły los. Na tym poziomie działa pamięć – sm®ti, która decyduje między innymi 
o tym, iż nasze akty poznawcze odznaczają się postępem w poznawaniu rzeczywisto-
ści; w innym wypadku to samo zjawisko po wielokroć doznawane byłoby doświadcza-
ne wciąż jako nowe. Na podstawie analizy manasu zobaczymy, iż klasyczne funkcje 

                                                        
11 ath˜param veditavyam uttaro vik˜ro`sy˜tmayajñasya yath˜nnam ann˜daþ ceti asyopavy˜khy˜n˜m 

puruÿaþ cet˜ pradh˜n˜nta×stha× sa eva bhokt˜ pr˜k®tam annam bhuðkt˜ iti tasy˜yam bh¨t˜tm˜ hy annam 
asya kart˜ pradh˜na× tasm˜t triguõam bhojyam bhokt˜ puruÿo`nta×stha× atra d®ÿ÷aÕ n˜ma pratyayam 
yasm˜t bŸjasambhav˜ hi paþavas tasm˜d bŸjam bhojyam anenaiva pradh˜nasya bhojyatvaÕ 
vy˜khy˜tam tasm˜d bhokt˜ puruÿo bhojy˜ prak®tis tatstho bhuðkta iti pr˜k®tam annam triguõ-
abhedapariõamatv˜n mahad˜dyaÕ viþeÿ˜ntaÕ liðgam anenaiva caturdaþavidhasya m˜rgasya vy˜khy˜ 
k®t˜ bhavati sukhadu×khamohasaÕjam hy annambh¨tam idaÕ jagat (...) tatra buddhy˜dŸni sv˜duni 
bhavanty adhyavas˜ya saÕkalp˜bhim˜n˜ iti. 
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buddhi w najstarszych tekstach śruti są przypisywane właśnie manasowi, dlatego w tak 
stosunkowo niewielu miejscach pojawia się w Upaniszadach sam termin buddhi.  

W upaniszadzie Katha pojawia się piękny obraz porównujący migrującego w sansa-
rze człowieka do powozu: 

Wiedz, iż atman podróżuje powozem, 
Ciało to powóz, rozum – buddhi – jest woźnicą, 
A umysł – manas – to jakby wodze (3.3)12. 

Człowiek pozbawiony rozumu, który umysłu wciąż nie ujarzmił, 
On nad zmysłami nie posiada władzy, jak woźnica nad niespokojnymi końmi. 

Człowiek rozumny zaś, który umysł na stałe ujarzmił, 
On nad zmysłami panuje, jak woźnica nad dobrymi końmi.  

Człowiek pozbawiony rozumu jest głupcem, jest wiecznie nieczysty, 
On celu nie osiąga, w wieczne koło wcieleń wpada. 

Zaś człowiek rozumny jest mędrcem i na zawsze czysty, 
On cel osiąga, przeto nie rodzi się więcej (3.5–8)13, 14. 

Znów mamy tutaj wyróżnienie buddhi na tle innych tattw. To właśnie buddhi, któ-
rej jedną z podstawowych funkcji jest pamięć, a więc też pamięć karmiczna, odpowia-
da za los duszy w sansarze, i to za sprawą wyposażenia karmicznego rozróżnia się 
poszczególne, aktywne podmioty. Dzieje się tak dzięki temu, iż choć buddhi – która 
jest bardziej kategorią niż elementem rzeczywistości – jest jedna (ponad ahankarą czy 
ponad ahankarami), to jako złożona z trzech gun podlega modyfikacjom i przez to jest 
doświadczana jako wielość. Kiedy w buddhi przeważa sattwa, o człowieku mówi się, 
iż jest rozumny i zmierza w kierunku mokszy. A gdy jego buddhi jest zanieczyszczona 
i zmącona różnymi kleśami ciąży ku rzeczywistości przedstawionej i coraz głębiej 
wikła się w sansarę. Zatem od wartości i właściwego wykorzystania buddhi zależy los 
danego puruszy uwikłanego w grę prakriti. To buddhi jako najsubtelniejsza – s¨kÿma – 

                                                        
12 ˜tm˜naÕ rathinaÕ viddhi þarŸraÕ ratham eva tu buddhi tu s˜rathiÕ viddhi mana× pragraham eva ca. 
13 Yas tu avijñ˜nav˜n bhavaty ayukten manas˜ sad˜ tasyendriy˜õy avaþy˜ni duÿ÷˜þv˜ iva sarathe×. 

Yas tu vij˜ñav˜n bhavati yuktena manas˜ sad˜ tasyendriy˜õi sadaþv˜ iva sarathe×. 
Yas tu avijñ˜nav˜n bhavaty amanaska× sad˜`þuci× na sa tat padam ˜pnoti saÕs˜raÕ c˜dhigacchati. 
Yas tu vijñ˜nav˜n bhavati samanaska× sad˜ þuci× sa tu tat padam ˜pnoti yasm˜d bh¨yo na j˜yate. 

14 „Tyle przeto o nieśmiertelności duszy. Tu natomiast trzeba mówić o jej przymiotach. (...) Niech oto 
będzie podobna do zaprzęgu uskrzydlonej pary koni i woźnicy. U bogów więc i konie, i woźnice, wszystko 
takie same, i piękne, i z pięknych, u innych zaś zróżnicowane. A najpierw u nas woźnica trzyma w lejcach 
parę koni, z których ten ksobny piękny i pełen wdzięku i takiego samego pochodzenia, ten zaś dosiebny 
usposobiony przeciwnie, przeto powodowanie nimi musi być trudne i uciążliwe. (...) Gdy więc [dusza] jest 
doskonała i uskrzydlona, przebiega przestworza i dogląda porządku we Wszechświecie. Gdy jednak pióra 
pogubi, zlatuje, dopóki nie natknie się na coś stałego, gdzie by mogła się osiedlić, przyjmując ciało ziem-
skie, które dzięki jej sile zdaje się poruszać samo przez się. Ta całość, którą stanowi dusza i ciało, nazywa 
się stworzeniem, które ma też imię śmiertelnika. (...) Ponieważ zaprzęgi bogów są jednakowo uległe, przeto 
te przechodzą spokojnie, inne natomiast z trudem. Koń bowiem o złych narowach rwący się ku ziemi 
i twardy w pysku ma przewagę, jeśli woźnica nie poskromił go należycie. Wtedy dusza staje przed najwięk-
szym trudem i bojem. Gdy bowiem te, które zowią nieśmiertelnymi, osiągną szczyt, przechodzą na ze-
wnątrz i zjawiają się na zachodnim nieboskłonie, gdy się zaś tam zjawią, pociąga je ze sobą ruch obrotowy, 
one zaś oglądają to, co jest poza niebiosami”, Platon, Faidros, 246–247, tłum. L. Regner, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1993. 
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i najzręczniejsza – kuśala – funkcja aparatu poznawczego jest najistotniejsza w proce-
durze soterycznej. W Śwetaśwatarze zwracano przede wszystkim uwagę na oświetlają-
cą moc sattwicznej buddhi, w Katha na jej moc panowania nad wszystkimi pozostały-
mi tattwami, a zatem przejawami rzeczywistości. Kiedy buddhi odpowiednio wykona 
swoje zadanie, to zanika w nieprzejawionej prakriti. Purusza pozostaje wolny: 

Kiedy pięć zmysłów poznania, a z nimi umysł się zatrzyma, 
I rozum (buddhi) już więcej nie działa, 
To jest nazywane najwyższą drogą (Katha 6.10)15.  

3. Ahankara – „Ja” działające, organ tworzący „Ja” empiryczne 

Pojęcie ahaÕk˜ra – „Ja czynię”, „Ja działające” – jest terminem technicznym wy-
pracowanym w szkole sankhji i używanym w całej późniejszej tradycji bramińskiej na 
oznaczenie zjawiska formowania się podmiotu indywidualnego, gdy uważa się, iż 
wszelkie funkcje poznawcze i siły życiowe działają ze względu na ten organ. Relację 
ahankary wobec atmana, czyli doświadczania rzeczywistości z perspektywy „Ja” wo-
bec wglądu w tę naturę, przedstawia upaniszada Ćhandogja pod koniec prezentowania 
„doktryny o wielkości” – bhumavidy˜: 

Wielkość jest zaiste poniżej, powyżej, na wschód, na zachód, 
Na południe i na północ, ona jest zaprawdę całym światem. 
Zaś teraz następuje objaśnienie ahankary – poczucia „ja”: 
Ja jestem poniżej, ja jestem powyżej, 
Ja jestem na zachód, ja jestem na wschód, 
Ja jestem ku południu, ja jestem ku północy, 
Ja zaprawdę jestem całym światem. 

A oto objaśnienie atmana: 
Atman jest zaiste poniżej, powyżej, na wschód i zachód, 
Na południe, na północ, atman jest zaprawdę całym światem (Ćhandogja 7.25.1–2). 

Kiedy poznawanie rzeczywistości odbywa się z poziomu ahankary, wówczas pod-
miot utożsamia się z poszczególnymi fragmentami, konkretnymi strukturami rzeczywi-
stości, często z zarozumiałością zakładając, iż to one od niego zależą. Przywiązanie się 
do pewnego fragmentu rzeczywistości powoduje zawężenie horyzontów poznawczych 
i ograniczenie się do tego fragmentarycznego wymiaru rzeczywistości. A wszystko, co 
ograniczone, przemija; przemija także to ograniczone panowanie konkretnej ahankary 
nad danym w doświadczeniu światem. Z perspektywy atmana zaś dokonuje się niczym 
nie ograniczony, niczym nie zapośredniczony wgląd w naturę rzeczywistości. Nie ma 
wtedy uzależnienia od niczego – Upaniszady określają to jako absolutną wolność.  

W upaniszadzie Maitri 6.5 wymieniane są kolejno fenomeny określane jako formy 
atmana. Jako „forma” występuje termin tan¨ – ciało, przejaw, manifestacja, postać. 
(Zwróćmy uwagę – więcej na ten temat w rozdziale o manasie – iż jest to słowo rodza-
ju żeńskiego.) W tych właśnie sekwencjach pojawia się termin ahaÕk˜ra: rozum, 

                                                        
15 yad˜ pañc˜vatiÿ÷hante jñ˜n˜ni manas˜ saha buddhi ca na viceÿ÷ati t˜m ˜hu× param˜Õ gatim.  
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umysł, poczucie „Ja” – to formy myślenia. Buddhi, manas i ahankara są nazywane 
cetanavatŸ, będące dziedziną myślenia, świadomego – na poziomie świata przedstawio-
nego – działania. W tym miejscu upaniszada wyraźnie nawiązuje do terminologii wypra-
cowanej w szkole sankhji i jogi. W jodze, jak wiadomo, świadomość empiryczna jest 
określana terminem citta, a jej głównymi funkcjami są właśnie buddhi, ahankara i manas. 
Przy odczytywaniu tego fragmentu Maitri należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. 
Opis postaci atmana rozpoczyna się od doprecyzowania tego, czym jest Om: 

Sylaba Om jest zaprawdę formą dźwięku atmana (...) 
[następnie wymienia się sekwencje form i manifestacji] 
Dzięki wypowiadaniu dźwięku Om wszystkiemu oddano cześć, 
Wszystko uwielbiono, wszystko ustalono. 
O tym tak mówią: 
Sylaba Om, zaprawdę, Satjakamo, 
Jest brahmanem wyższym i niższym (Maitri 6.5)16. 

W tym fragmencie została przedstawiona teza – spośród starszych Upaniszad naj-
mocniej wyrażona w Mundace – iż rzeczywistość to zarówno para, jak i aparabrah-
man. Różnica między nimi dotyczy przede wszystkim wymiaru epistemicznego. 
W wyniku właściwego, niczym nie przysłoniętego – nawet najbardziej subtelną formą 
– wglądu podmiot i przedmiot poznania stają się jednym; stan ten jest neti, neti. A gdy 
orzekamy o nim, to używamy języka kategorii dopasowanej do danej formy. Wydaje 
się, że ostatecznie – bez względu na to, czy orzeka to widzący/wiedzący, czy to on 
referuje swoją wizję, czy też jest to opis czegoś wyobrażonego – żadna z tych relacji 
nie może być z natury rzeczy adekwatna. Każda z nich jest wypowiadana z perspekty-
wy ahankary, czyli z perspektywy rzeczywistości przedstawionej.  

4. Manas – umysł, szeroko pojęta dziedzina poznawczo-emocjonalna 

Jednym z najczęstszych terminów wskazujących na funkcje świadomościowe i po-
znawcze aktywnego podmiotu jest manas. W żadnej z klasycznych darśan manas nie 
jest traktowany jako czysty podmiot, jak principium podmiotowości, lecz jako instru-
ment, narzędzie umożliwiające podmiotowi świadomościowemu rozpoznanie rzeczy-
wistości, co w niektórych systemach jest rozumiane jako rozpoznanie swojej prawdzi-
wej natury. Pojmowanie manasu jako ściśle (choć to „ściśle” będzie doprecyzowywane 
w poszczególnych szkołach w zależności od przyjęcia takich, a nie innych założeń 
ontologicznych) określonego narzędzia nie pojawiło się w zwieńczeniu tekstów śruti, 
w formie pojęcia już w pełni ukształtowanego. Kształtowanie się pojęcia manasu prze-
biegało w kilku etapach i w kilku wymiarach, ale od początku był on traktowany 
w sposób szczególny. Przyjrzyjmy się teraz kilku najważniejszym wątkom, które zło-
żyły się na uformowanie pojęcia manasu. 

Jak zwykle, zacznijmy od etymologii. Termin manas pochodzi od rdzenia man, 
oznaczającego: „mniemać”, „myśleć”. W najstarszych tekstach wedyjskich – choćby 

                                                        
16 svanavaty eÿ˜sya× tan¨× v˜ aum ity (...) eÿety ata aum ity uktenait˜× prastut˜ arcit˜ arpit˜ bhavantŸti 

eva hy ˜haitad vai satyak˜ma parañ c˜parañ ca brahma yad aum ity etad akÿaram iti.  
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w omawianym hymnie z Rigwedy – odnosi się zarówno do szeroko pojętej dziedziny 
myślenia, sfery mentalnej, jak i narzędzi poznawczych. Pełni funkcję zarówno granicy, 
cezury, jak i pośrednika pomiędzy sferą rzeczywistości – sat, a światem doświadczal-
nym – bhava. W systemach monistycznych to manas jest tym poziomem, który, z jed-
nej strony, wyznacza, a z drugiej umożliwia przekroczenie granicy pomiędzy tym, co 
proste, niezłożone, rzeczywiste, a tym, co zróżnicowane i ujmowane w kategorie. Jest 
on wyróżniony zarówno w porządku soteriologicznym, jak i kosmologicznym. W po-
rządku kosmologicznym, jak zaraz zobaczymy, jest tym, co zakrywa, przysłania dzie-
dzinę sat, a w porządku soteriologicznym ta jego skłonność do zakrywania – paradok-
salnie – staje się zdolnością do odkrywania prawdziwej natury rzeczywistości. 

W najstarszych Upaniszadach przejście z jednego wymiaru rzeczywistości, z abso-
lutnego, prostego w to, co różnorodne i zróżnicowane, jest przedstawiane metaforycz-
nie. Jak wiadomo, koncepcja sansary jako wędrówki świadomościowego podmiotu 
migrującego poprzez kolejne wcielenia, którego losy zostały zdeterminowane złożem 
karmicznym, podlegającym wartościowaniu etycznemu, została w pełni ukształtowana 
i przedstawiona dopiero w młodszych Upaniszadach17. O tym, iż ta koncepcja ulegała 
stopniowemu przekształcaniu się, może świadczyć idea przyjmowania dwóch dróg 
pośmiertnych: dewajany i pitrijany, czyli drogi bogów, drogi blasku – arcŸrm˜rga; z tej 
drogi nie ma już powrotu do sansary i jest to pełne wyzwolenie – mokÿa. Druga droga 
to droga przodków, droga dymu – dh¨mam˜rga, na której (nie była ona jednoznacznie 
interpretowana) odbiera się owoce swoich czynów karmicznych i dopiero potem nastę-
puje kolejne wcielenie18.  

Ci, którzy odchodząc z tego świata, podążają do księżyca,  
Oni wszyscy, zaprawdę, odchodzą,  
Podczas połowy księżyca, gdy księżyc wzrasta, 
Wzrastają przez życiodajne tchnienia, 
A gdy księżyc się zmniejsza, rodzą się ponownie, 
To są zaprawdę wrota niebiańskiego świata, to jest księżyc, 
Kto odpowie na pytanie, przechodzi dalej, 
Ten, który nie odpowie, stając się deszczem, z deszczem tu spływa, 
I czy to robakiem, czy ćmą, ptakiem, tygrysem, czy lwem, 
Rybą, wężem lub człowiekiem, czy w jakimkolwiek innym stanie 
W zależności od poprzednich uczynków, 
W zależności od swojej wiedzy, rodzi się ponownie (Kauszitaki 1.2)19. 

Punktem wspólnym dla tych dwóch dróg i zarazem punktem, w którym się one roz-
dzielają, jest dziedzina księżyca – candra (Soma) i dziedzina umysłu – manas. Ten 
związek, w którym te dwie dziedziny odpowiadają sobie na poziomie makro- i mikro-

                                                        
17 Pisałam o tym szerzej w książce: Karman i dharma... 
18 Upaniszady, które również opisują pośmiertne drogi, to: Brihadaranjaka 6.2.16, Ćhandogja 4.15.5, 

Ćhandogja 5.10.1–10, Praśna 5.4, Kauszitaki 1.2.  
19 ye vai ke c˜sm˜t lok˜t prayanti candramasam eva te sarve gacchanti teÿ˜m pr˜õai× p¨rvapakÿa 

˜py˜yate tan apara pakÿeõa prajanayati etad vai svargasya lokasya dv˜ram yac candram˜s tam ya× praty 
˜ha tam atis®jate atha yo na praty ˜h˜ tam iha v®ÿ÷ir bh¨tv˜ varÿati sa iha kŸ÷o v˜ pataðgo v˜ matsyo v˜ 
þakunir v˜ siÕho v˜ var˜ho v˜ þ˜rd¨lo v˜ puruÿo v˜ anyo v˜ teÿu teÿu sth˜neÿu praty˜j˜yate 
yath˜ karma yath˜ vidy˜m tam ˜gatam.  



Funkcje i role narządu poznawczego 

 

164 

kosmosu, jest prezentowana przez mędrców wedyjskich już od epoki hymnów. Bardzo 
wyraźnie jest to przedstawione na przykład w Puruszasukcie, a w starszych upanisza-
dach choćby w Aitareji (1.4, 2.4).  

Tchnął weń żar, a rozgrzaną twarz podzielił, jak to się z jajkiem czyni, 
Z ust wydzielił mowę, z mowy ogień, 
Nos wydzielił, z nozdrzy oddech, z oddechu wiatr, 
Oczy wydzielił, z oczu wzrok, ze wzroku słońce, 
Uszy wydzielił, z uszu słuch, ze słuchu kierunki świata,  
Skórę wydzielił, ze skóry włosy, z włosów zioła i drzewa, 
Serce wydzielił, z serca umysł, z umysłu księżyc, 
Pępek wydzielił, z pępka narząd wydalania, a z niego śmierć, 
Organ rozrodczy wydzielił, z niego nasienie, a z nasienia wody (Aitareja 1.4)20. 

Jest tu przedstawiona bardzo znana sekwencja wyłaniania się kolejnych elementów 
makrokosmosu z odpowiadających im elementów mikrokosmosu. To, co jest interesu-
jące dla naszych rozważań, to sekwencja, iż byt absolutny, przyjmując postać tworzy-
ciela światów, z serca (h®daya) wydzielił umysł (manas), a z niego księżyc (can-
dram˜). W 1.4 sekwencja ta dotyczy porządku kosmologicznego, a w 2.4 jest ona 
odwrócona, gdyż opisuje formowanie się człowieka jako wzorcowego podmiotu po-
znawczego w całym jego kompleksie psychofizycznym. Ważny wniosek, jaki z tego 
wypływa, stanowi metaforyczne odwołanie się do świata księżyca. Istotniejsze w tym 
kontekście jednak jest to, iż naczelny organ poznawczy w empirycznym podmiocie 
psychofizycznym, jest wiązany z umysłem, który umiejscawia się nie w mózgu, lecz 
w sercu. Jest bardzo znaczące, co będą poświadczać późniejsze teksty, że umiejsco-
wienie głównego ośrodka poznawczego w sercu sprawia, że traktujemy je nie tylko 
jako czysto „materialny”, mechaniczny instrument poznania, doznawania, działania – 
czemu mogą odpowiadać funkcje mózgu, opisywane za pomocą mechanistycznych 
operacji – ale jako ośrodek będący dziedziną emocji, uczuć, namiętności, działania 
wolicjonalnego. I właśnie ta złożoność, podkreślenie, iż to z natury stworzenia wynika 
traktowanie głównego ośrodka poznawczego również jako dziedziny uczuć i emocji, 
ukształtuje to, co stanie się jedną ze specyfiki tradycyjnych systemów indyjskich. 
Podmiot poznania to nie tylko zdolność rozpoznawania i „wykalkulowanego” działa-
nia, ale podmiot, który właśnie w wyniku zaciemniania i zmącenia przez emocje, ma 
skłonność do nierozpoznawania albo błędnego poznawania. Upaniszada Mundaka 
(3.1.2) określi ten stan terminem: muhyam˜na – zbłąkany, zmącony umysł, a Brihada-
ranjaka (3.2.7) jako umysł opanowany przez chwytanie pragnień – k˜ma: 

Umysł jest chwytającym, on został pochwycony przez pragnienie, 
Jako przez to, co jest potężniejsze od chwytającego, 
Umysłem pragnie się rzeczy pożądanych21. 

                                                        
20 tam abhyataptat, tasy˜bhitaptasya mukhaÕ nirabhidyata yath˜õýam, mukh˜d v˜g v˜co`gnir n˜sike 

nirabhidyet˜m, nasik˜bhy˜Õ pr˜õa× pr˜õ˜d v˜yu× akÿiõŸ nirabhidyet˜m, akÿibhy˜Õ cakÿu× cakÿuÿa 
˜ditya×, karõau nirabhidyet˜m, karõ˜bhy˜Õ þrotram þrotr˜d diÿas tvað nirabhidhyata, tvaco lom˜ni 
lomabhya oþadhivanaspatayo h®dyaÕ nirabhidayata, h®dy˜n mana× manasaþ candram˜ n˜bhir 
nirabhidyata, n˜bhy˜ ap˜na× apan˜n m®tyu× þiþnaÕ nirabhidyata, þuþn˜d reta× terasa ˜pa×. 

21 mano vai graha× sa k˜men˜tigr˜heõa g®hŸta× manas˜ hi k˜m˜nk˜mayate. 
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Gdy później będzie się przedstawiało człowieka jako podmiot, który w wyniku me-
dytacji uzyskuje zdolność do wyzwolenia, to właśnie manas jako narzędzie w połącze-
niu z sercem będzie mógł odgrywać tę rolę. Upaniszada Śwetaśwatara (3.13) podaje, że 
manas razem z sercem (h®daya) kształtuje (k¹p) puruszę jako podmiot medytacji. Rów-
nież dalszy fragment tej upaniszady (4.20) wyraża ową ideę: „Ci, którzy poprzez serce, 
poprzez myśl poznali go jako przebywającego w sercu, stają się nieśmiertelni”. Cała 
kompleksowość manasu zostanie omówiona później, teraz powrócę do korelacji: ma-
nas – candra. 

Jak widzieliśmy, o odpowiedniości dziedziny księżyca i umysłu, mówiły zarówno 
hymny wedyjskie, jak i starsze Upaniszady prezentujące szeroko pojęty światopogląd 
monistyczny. Największym wyzwaniem dla wszelkich monizmów jest wyjaśnienie, jak 
to, o czym wiadomo, iż jest jednorodne, może być doświadczane jako wielość. Powyż-
sze teksty, zwłaszcza w tych fragmentach, do których się odwołaliśmy, nie rozstrzyga-
ją jednoznacznie tego problemu, wyraźnie natomiast wyróżniają moment przejścia, 
zarówno w wymiarze makrokosmosu – księżyc, jak i mikrokosmosu – umysł. Dziedzi-
na tak szeroko pojętego manasu – pamiętajmy, iż odwołujemy się tutaj do prefilozo-
ficznych tekstów – zdaje się odpowiadać za zróżnicowanie, za wyodrębnianie się po-
szczególnych podmiotów poznawczych, doświadczających siebie jako odrębnych. 

Pierwszy wniosek, jaki się tu nasuwa, zdaje się oczywistym truizmem: to, czy kon-
statujemy, że świat jest jednością czy wielością, zależy głównie od poznającego, 
a mniej od tego, co jest poznawane. Omawiane teksty doprecyzowują tę tezę, wskazu-
jąc, iż granicę różnorodności, wielości, może przekroczyć ten, kto właściwie rozpoznał 
naturę rzeczywistości. Kauszutaki 1.4. przedstawia to przejście w piękny, metaforycz-
ny sposób. Na dewajanie, czyli drodze bogów, znajduje się jezioro Ara, które można 
przekroczyć tylko za pomocą umysłu. Lecz ci, którzy znają jedynie powszechną wie-
dzę, czyli z ostatecznego punktu widzenia nie mają wiedzy wyzwalającej, toną w nim, 
znający zaś przechodzą dalej, by znów za pomocą umysłu przekroczyć rzekę Vij˜ra – 
Bez Starości. Odrzucają w ten sposób pozostałości złoża karmicznego i osiągają stan 
nieśmiertelności, rozumiany w tym tekście jako stan niezróżnicowania, gdyż tym, co 
różnicuje jednolity z natury byt świadomościowy na poszczególne podmioty poznają-
ce, są różnorodne wybory, które formują poszczególne ścieżki karmiczne. Tak więc 
manas jawi się jako to narzędzie poznawcze, które staje się tym, co się w nim odbija. 
Jeśli odbija się w nim prawdziwa natura rzeczywistości, to prowadzi on do mokszy, 
a jeżeli nałoży się błąd poznawczy, to wikła duszę w sansarę. I tak w Kauszitaki 3.6 
manas jest określany jako prajñ˜ – mądrość, gdyż ˜tman tożsamy z prajñ˜ w nim się 
odbija. W Brihadaranjace czytamy, iż manas uwolniony od śmierci staje się księżycem 
– tutaj również śmiertelność, podleganie śmierci i narodzinom wydają się odpowiadać 
zasadzie jednostkowienia. 

Następnie został przeniesiony umysł, 
Gdy został od śmierci uwolniony, stał się księżycem, 
Księżyc, który śmierć przekroczył, jaśnieje, 
Zaprawdę, tego, kto to wie, bóg ponad śmiercią przenosi (Brihadaranjaka 1.3.16)22. 

                                                        
22 atha mano`tyavahat tadyad˜ m®tyumatyamucyata sa candram˜ abhavat so`sau candra× pareõa 

m®tyumatikr˜nto bh˜ti eva ha v˜ enameÿ˜ devat˜ m®tyumativahati ya eva veda. 
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Z powyższych rozważań wynika, iż jedną z podstawowych kategorii szeroko poję-
tego aparatu poznawczego – do jakiego w najstarszych tekstach odnosi się termin ma-
nas – jest ujmowanie, wyobrażanie i już przez to kształtowanie rzeczywistości. Tego 
typu funkcja w późniejszych darśanach jest zazwyczaj określana terminem; saðkalpa, 
ale taki sposób opisu działania manasu pojawia się już w Upaniszadach. Nadzwyczaj 
pięknie przedstawia to Mundaka 3.1.10: 

Jaki świat człowiek o czystej naturze, 
Wyobrazi sobie w swym umyśle, czegokolwiek zapragnie, 
Taki właśnie świat zdobędzie, takie pragnienia spełni, 
Dlatego pragnący bogactwa winien czcić atmana23. 

Na tę samą funkcję manasu, jako na podstawową, wskazuje również choćby Briha-
daranjaka 1.3.6. Na marginesie naszych rozważań zwróćmy uwagę na inny interesują-
cy motyw, który wyłania się z powyższego fragmentu. W późniejszych systemach 
indyjskich, zwłaszcza tych o wyraźnych tendencjach teistycznych, mówi się o różnych 
niebach zarządzanych przez poszczególne bóstwa, w których pragnie znaleźć się czci-
ciel. Jednak nawet wtedy, gdy mówi się o światach niebiańskich, nigdy nie uważa się 
je za realnie istniejące, ale zawsze za wyobrażone przez wyznawców. I ta właśnie kon-
cepcja sięga korzeniami Upaniszad. Powróćmy do funkcji sankalpy. W klasycznych 
darśanach, w których manas nie jest już terminem oznaczającym szeroko pojęty narząd 
poznania, lecz tylko jeden z jego modi, termin „sankalpa” – traktowany już technicznie 
– będzie się odnosił do buddhi. 

Rola manasu jako głównego organu poznawczego ujawnia się poprzez odnoszenie 
go do innych pojęć, które w antropologicznych koncepcjach upaniszadowych odgry-
wały główną rolę. Jego tak wyróżniona pozycja zostaje podkreślona pokazaniem, jak 
ważną funkcję pełni w odprawianiu rytuału. Bardzo znamienny jest fragment z Briha-
daranjaki 3.1.624. Do omawianych wcześniej relacji pomiędzy umysłem a księżycem 
dochodzi trzeci element: brahman, główny kapłan, ten, który inicjuje i nadzoruje prace 
pozostałych oficjantów. I w tym też kontekście należy interpretować (omówioną 
w rozdziale o kosmogonii) frazę z Brihadaranjaki 1.2.6: tasya þarŸra eva mana ˜sŸt – 
„w jego ciele zaistniał umysł”. Ciało w tej strofie ma wyraźnie rytualne znaczenie. Jak 
wiemy, w najstarszych Upaniszadach porządek kosmologiczny ściśle nakłada się na 
porządek soteriologiczny. Bardzo wyraźnie jest to przedstawione między innymi 
w Brihadaranjace 1.2.1. Czytamy tam, iż tan mano`kuruta, czyli „ten (byt absolutny) 
uczynił umysł” jako narzędzie wszelkiego działania. Dopiero wtedy mogła się pojawić 
myśl: ˜tmanvŸ sy˜m – „obym posiadł atmana”, „obym stał się posiadaczem atmana”. 
Upaniszada dalej rozwija tę myśl. We fragmencie 1.2.4 ów byt absolutny – obdarzony 
już zdolnością myślenia i poznawania – postanawia: sa manas˜ v˜cam mithunaÕ sa-
mabhavad aþan˜y˜ m®tyu× – „umysłem pragnienie-śmierć z mową połączył”. Manas 

                                                        
23 yaÕ yaÕ lokaÕ manas˜ saÕvidh˜ti viþuddhasattva× k˜mayate y˜Õþ ca k˜m˜n, taÕ taÕ lokaÕ jay-

ate t˜Õþ ca k˜m˜Õs tasm˜d ˜tmajñaÕ hy arcayed bh¨tik˜ma×. 
24 Jadźniawalkjo, jeżeli przestworza są, jak się wydaje, pozbawione podpory, to za pomocą jakiego 

wzniesienia, składający ofiarę wznosi się do niebiańskiego świata? Poprzez kapłana brahmana, poprzez 
księżyc, poprzez umysł. To jest umysłem, to jest księżycem, to jest kapłanem brahmanem, to jest wyzwole-
nie, to jest pełne wyzwolenie. 
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zatem jawi się jako podstawowe narzędzie działania, poznania, co w porządku soterio-
logicznym przekłada się głównie na działania medytacyjne. Wydaje się, że ten tekst 
chce nam wyraźnie wskazać, iż pierwotne działanie to kontemplacja, i to kontemplacja 
odnosząca się do wszechrzeczywistości. Dopiero kolejnym etapem jest wyłonienie się 
roku – samvatsara – rozumianego jako kategoria życia – j˜ta. Pojawienie się tej kate-
gorii jest wynikiem wcześniejszych aktów poznawczych i działania, czyli podstawo-
wych funkcji manasu. Należy też zwrócić uwagę na to, jak nakładają się na siebie 
funkcje manasu rozumianego zarówno jako umysł uniwersalny, jak i indywidualny. 
Może to wynikać między innymi z nakładania się na siebie porządku kosmologicznego 
na soteriologiczny, przy czym soteriologiczny jest zazwyczaj rozważany z perspekty-
wy indywidualnej. Do tej funkcji manasu, jako ściśle technicznego narzędzia medyta-
cyjnego, powrócimy później.  

Zacytujmy teraz fragmenty z Upaniszad, które przyporządkowują manasowi ściśle 
określone cechy bądź funkcje: 

Pragnienie, wyobrażenie, wątpliwość, wiara, brak wiary, 
Stałość, niestałość, wstyd, myśl, lęk –  
To wszystko umysł (Brihadaranjaka 1.5.3). 

To, co jest sercem, jest umysłem. 
Poznawanie, postrzeganie, zrozumienie, mądrość, wiedza, wgląd, 
Wytrwałość, myśl, intuicja, zapał, pamięć, wyobrażenie, cel, życie, 
Pragnienie oraz wola – to wszystko są imiona mądrości (Aitareja 5.2). 

Lecz zaprawdę widzi umysłem i umysłem słucha, 
Pragnienie, wyobrażenie, wątpliwość, wiara, brak wiary, stałość, 
Niestałość, wstyd, myśl, lęk – wszystko to umysł (Maitri 6.30). 

Brihadaranjaka i Aitareja należą do najstarszych Upaniszad, Maitri zaś do najmłod-
szych. Maitri prawdopodobnie powstawała w czasie, gdy działały już pierwsze buddyj-
skie szkoły hinajany. Upaniszada ta właściwie dosłownie cytuje starszą od siebie 
o kilka wieków Brihadaranjakę, z tym że ten krótki fragment jest usytuowany w kon-
tekście szczegółowo rozbudowanej procedury soteriologicznej, dlatego wrócimy do 
niego później. Wymieńmy teraz wszystkie terminy sanskryckie, gdyż dokładniejsza 
analiza będzie często wymagała odwołania się do języka oryginału i do etymologii 
poszczególnych słów. Brihadaranjaka: k˜ma – pragnienie, saðkalpa – wyobrażenie, 
vicikits˜ – wątpliwość, þraddh˜ – wiara, aþraddh˜ – brak wiary, dh®ti – stałość, adh®ti – 
niestałość, hrŸ – wstyd, dhŸ – myśl, bhŸ – lęk (dokładnie te same terminy występują 
w Maitri). W Aitareji: samjñ˜na – poznawanie (świadomość), ˜jñ˜na – postrzeganie, 
vijñ˜na – zrozumienie, prajñ˜na – mądrość, medh˜ – wiedza, d®ÿ÷i – wgląd, dh®ti  
– wytrwałość, mati – myśl, maniÿ˜ – intuicja, j¨ti – zapał, sm®ti – pamięć, saðkalpa  
– wyobrażenie, kratu – cel, asu – życie, k˜ma – pragnienie, vaþa – wola. Są to właści-
wie najbardziej rozbudowane fragmenty Upaniszad, które tak szczegółowo opisują 
cechy i funkcje manasu. Pomiędzy tymi opisami występują pewne różnice: część ter-
minów się pokrywa, w jednym fragmencie rozbudowana jest jedna, w drugim druga 
grupa. Dlatego na podstawie powyższych fragmentów postaram się teraz zrekonstru-
ować funkcje manasu według przekazu wieszczów upaniszadowych.  
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Zasadniczo w tych fragmentach występują dwie grupy terminów: jedna z nich od-
wołuje się do funkcji działania, w tym przede wszystkim do aktów poznawczych, dru-
ga zaś do impulsów inicjujących wszelkie akty, w tym także do emocji i uczuć. Roz-
pocznijmy od pragnienia – k˜ma – które, jak wiadomo, odgrywa w najstarszych 
tekstach indyjskich niezwykle doniosłą rolę. Jest to pragnienie szeroko pojęte, które jest 
zawsze na coś skierowane. Jest to pragnienie doznawania, doświadczania, posiadania. 
W tym kontekście występuje ono często jako pierwszy czynnik kosmogoniczny, jak 
choćby w omawianym hymnie Nasadija. Pragnienie tworzenia, rozmnażania się, pra-
gnienie poznania w kontekście soteriologii w systemach monistycznych ostatecznie 
zmierza do aktu samopoznania. Tak rozumiana kama w sposób podstawowy kształtuje 
podmiot poznawczy, a w sensie technicznym jego narząd poznawczy, czyli manas. 
W zależności od tego, jakie impulsy, jakie pragnienia i intencje inicjują działanie, w taki 
właśnie sposób działa i postępuje aktywny podmiot i taka właśnie forma determinuje 
jego pozycję w sansarze. W sposób poetycki przedstawia to Brihadaranjaka 4.4.6: 

Do czego umysł jest przywiązany, 
Do tego ciało subtelne dąży wraz z czynami, do tego lgnie, 
Osiągając spełnienie każdego czynu, którego w tym świecie dokonał, 
Z tamtego świata ponownie przychodzi na ten świat czynu, 
Tyle dotyczy tego, który pragnie (k˜mayam˜na)25. 

Zazwyczaj zatem w tego typu kontekstach k˜ma będzie rozumiana jako element ne-
gatywny, jako główny czynnik odpowiedzialny za migrację w sansarze, co na ogół jest 
wszak rozumiane jako bolesność – du×kha, w opozycji do jedynego celu, którego nale-
ży pragnąć, czyli do mokszy. Taka interpretacja charakteryzuje głównie nurty adwaity, 
w których tylko rzeczywistość absolutna jest sat, a świat doświadczalny, miotany róż-
nymi pragnieniami, w taki sposób rzeczywisty nie jest. Pojęcie k˜ma w późniejszych 
szkołach może również oznaczać miłość, i to w sensie pozytywnym, zarazem jako 
miłość człowieka do człowieka, miłość człowieka do Boga, czy Boga do człowieka. 
Wtedy pragnienie, jako czynnik kosmogoniczny, będzie się pojawiać w tych nurtach, 
w których to Bóg – Iśwara, Purusza, Pradźapati – pragnąc, stwarza świat, a świat wy-
łoniony w wyniku takiego pragnienia nie jest już tak pejoratywnie oceniany jak 
w szkołach nirgunicznych. Ten świat jest wtedy rzeczywistą przemianą, ciałem Boga, 
i w sensie ontycznym przysługuje mu taki sam stan rzeczywistości. Są to jednak póź-
niejsze, właściwie średniowieczne koncepcje i rzutowanie ich na wcześniejsze, wedyj-
skie teksty wydaje się nadinterpretacją. W każdym razie kama zawsze jest odpowie-
dzialna za kształtowanie się innych czynników determinujących losy i pozycje 
poszczególnych podmiotów w świecie.  

Kama jako czynnik charakteryzujący manas jawi się zasadniczo jako nieokreślony 
impuls dążący do doznawania czy poznawania, w każdym razie do osiągania czegoś, 
czego się nie posiada. Wydaje się, iż aktywność ta jest sprzęgnięta z innym czynni-
kiem, z wolą – vaśa. Kama odpowiadałaby wtedy pragnieniu, jako naturalnie aktyw-
nemu czynnikowi. Waśa, z jednej strony, podtrzymuje aktywność kamy, a z drugiej 
ukierunkowuje ją do tego, a nie innego przedmiotu lgnięcia. 

                                                        
25 tadeva sakta× saha karmaõaiti liðgaÕ mano yatra niÿaktamasya, pr˜py˜ntaÕ karmaõastasya 

yatkiÕceha karotyayam, tasm˜llok˜tpunairaityasmai lok˜ya karmaõe. 
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W toku prowadzonych wcześniej rozważań widzieliśmy, iż termin saðkalpa obej-
mował zbiorczo różne funkcje manasu, a tu, w tych fragmentach, jest jednym z jego 
dookreśleń. Rdzeń kl®p, od którego pochodzi ten termin, oznacza kształtowanie, ukła-
danie, porządkowanie, upodabnianie się do czegoś, a prefiks sam wskazuje na zbiera-
nie, formowanie tych aktywności w jeden obraz. W późniejszej szkole sankhji, która 
bardzo precyzyjnie opisuje mechanizmy poznawcze, ta funkcja manasu będzie się od-
nosić do odbierania impulsów pochodzących od narzędzi poznania, wynikających z ich 
kontaktów z przedmiotami poznania i zbierania w jedną całość. Wtedy jest formowany 
jeden obraz, który zostaje przedstawiony „wyższym” władzom poznawczym: ahanka-
rze i buddhi; jest to już całościowy przedmiot poznania, a nie tylko wiązka impresji 
poznawczych. Aby strumienie impulsów pochodzących od zmysłów mogły przybierać 
określony kształt, funkcja sankalpy współpracuje z funkcją sm®ti – pamięci i funkcją 
j¨ti – zapału.  

Dźuti to szybkość, energia, zapał. Ta funkcja wskazuje na manas nie tylko jako na 
źródło aktywności, ale także na jej nieprzerwaność; podkreśla jej szybkość i błyska-
wiczność.  

Smriti to pamięć. W szkołach indyjskich wymienia się sześć zmysłów – pięć zmy-
słów zewnętrznych i szósty manas jako zmysł wewnętrzny. Zmysły zewnętrzne działa-
ją w czasie teraźniejszym, a tylko manas operuje w trzech czasach, dlatego jego funk-
cją jest pamięć. Bez tej funkcji każdy akt poznawczy, każdy przedmiot poznania 
przedstawiałby się podmiotowi poznającemu za każdym razem jako coś nowego, nie-
znanego. Nie mógłby zostać osądzony, określony, skonfrontowany z innymi aktami 
czy z jakąś formą tego samego przedmiotu poznaną już wcześniej. Wtedy wszelkiego 
rodzaju działania czy akty poznawcze przestałyby być skuteczne, gdyż dopiero rozpo-
znanie ich następowania po sobie i tego konsekwencji może prowadzić do skutecznego 
poznania, przemiany, a ostatecznie do rozpoznania natury sansary i wyzwolenia.  

Na tę funkcję manasu, jako podmiotu poznania i działania w jakimś celu, a nie 
bezwolnie odbierającego wrażenia z zewnątrz, wskazuje kolejny termin: kratu. Kratu 
to cel, zamierzenie, perspektywa, wobec której się działa i poznaje. Funkcje kratu 
i smriti nakładają się na siebie i uzupełniają. Sankalpa jest odpowiedzialna za wyobra-
żanie, odbieranie wrażeń i kształtowanie obrazów, smriti odwołuje się do poprzednich 
doświadczeń, a kratu wyznacza cel i kierunek kolejnym aktywnościom. To, co jest 
czystą funkcją mentalną – sankalpa, poprzez odwołanie się do doświadczenia nadaje 
sens każdemu działaniu. 

Vicikits˜ to wątpliwość. Jest to forma desiderativum od vi cit – pragnąć odróżnić, 
rozważać, być niepewnym, wątpić. Wskazuje na tę funkcję umysłu, która odbierając 
przedstawione mu przedmioty w wyniku działania sankalpy i odwołując się do funkcji 
smriti, pragnie rozpoznać, czym ten przedmiot jest. Ponieważ jednak manas jest osa-
dzony w hridaja, które również stanowi miejsce zaciemniających emocji i uczuć, wciąż 
nie potrafi dojrzeć prawdziwej natury tego, co mu się przedstawia. Wątpienie to wiąże 
się z badaniem, odróżnianiem, mającym na celu pragnienie dojścia do niezachwianej 
prawdy. Wydaje się, iż vicikits˜ pełni podobną funkcję jak wątpienie u Kartezjusza, 
będące świadectwem świadomego namysłu, a zatem dowodem na istnienie przede 
wszystkim świadomości jako warunku wszystkich funkcji poznawczych. Wątpienie 
jest poszukiwaniem zarówno warunków wszelkich władz poznawczych, jak i niepew-
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ności co do osądzenia natury samego przedmiotu poznania. Wątpienie wskazuje na 
krytyczną analizę warunków i procesów poznawczych; takie krytyczne nastawienie 
wydaje się jedną z cech charakterystycznych samego manasu. W poszukiwaniu funda-
mentów poznania może się odwoływać zarówno do wiary – þraddh˜, jak i jej braku  
– aþraddh˜. 

Pojęcia śraddhy i aśraddhy można zasadniczo rozpatrywać na dwóch płaszczy-
znach. Z jednej strony – zgodnie z bezpośrednim znaczeniem tych słów – jako terminy 
wzmacniające i współpracujące z pojęciem vicikits˜, czyli odwołujące się do krytycz-
nych analiz mechanizmów poznawczych. Drugie znaczenie będzie się łączyć z kon-
kretnym kontekstem tekstów upaniszadowych, w szczególności z ich podstawowym 
metafizycznym przesłaniem. Jest to, jak wiadomo, przyjęcie tezy, iż rzeczywistość 
absolutna sat jest prosta, niezłożona i tylko ona stanowi przedmiot poznania prawdzi-
wego, a wszystko inne może być mylące. Dla wieszcza upaniszadowego jest to prawda 
osobiście zrealizowana, on jej innym nie udowadnia, lecz tylko opisuje, jak do niej 
dojść. Dla krytycznego badacza jest to hipoteza, która wymaga przebadania i zweryfi-
kowania, przez pewną grupę zaś może być przyjęta jako prawdziwa na mocy uznania 
autorytetu tych, którzy ją głoszą. Lecz ci, którzy na początku akceptują daną prawdę na 
wiarę, potem sami poddają ją procesowi krytycznej analizy, gdyż – zgodnie z po-
wszechnie przyjmowanym przekonaniem w tradycji indyjskiej – wiedza teoretyczna 
powinna być potwierdzona indywidualnym doświadczeniem. Zrealizowanie tego prze-
słania ułatwia wiara w prawdziwość przekazu mistrza. Wiara zatem nie jest tu przeciw-
stawiana racjonalnemu osądowi czy analizie, jest raczej postawą podtrzymującą 
w dążeniu dotarcia do prawdy. Tak rozumiana wiara musi współpracować z funkcją 
pamięci – smriti, gdyż jest to ciągłe przywoływanie absolutnego wymiaru przedmiotu 
poznania. A odwołać się można albo do swoich wcześniejszych doświadczeń poznania 
prawdziwego, bądź – co jest oczywiście częstsze – do autorytetu, w którego przekaz 
się uwierzyło.  

Tego typu podejście może na pierwszy rzut oka, z punktu widzenia krytycznej filo-
zofii europejskiej, wyglądać dosyć nieprzekonywająco i prowadzić do wniosku, iż nie 
jest to właściwe filozofowanie, gdyż z góry zakłada określoną tezę. Ale możemy też 
tak na to spojrzeć, że nie jest to od początku teza, lecz hipoteza, którą należy zweryfi-
kować, a powtarzalność doświadczeń, które dają bardzo podobne wyniki, zbliża tę 
metodę do metody badań empirycznych.  

Kolejna grupa terminów to: dh®ti – stałość, adh®ti – brak stałości oraz hrŸ – wstyd, 
bhŸ – lęk. Wszystkie one odnoszą się do pojęcia dhŸ – myśl, ogólnie pojętej funkcji 
mentalnej. Może się wydawać, iż charakteryzowanie manasu, rozległej dziedziny my-
śli, poprzez termin dhŸ – myśl – nie wnosi niczego nowego do określenia natury intere-
sującego nas tu pojęcia. Ale należy zwrócić uwagę na jedną niezwykle interesującą 
prawidłowość. Wszystkie terminy z tej grupy są gramatycznie rodzaju żeńskiego. Wy-
daje się, iż nie jest to przypadkowe. Jak już wspomniałam, od samego początku rozwa-
żań filozoficznych i prefilozoficznych w myśli indyjskiej pojawia się dosyć regularna 
prawidłowość. Kiedy zanalizujemy rozważania filozoficzne dotyczące natury i sposobu 
doświadczania rzeczywistości i gdy postaramy się oddzielić poziom metafizyczny od 
wymiaru epistemicznego, to zauważymy, iż terminy odwołujące się do kategorii meta-
fizycznych są zazwyczaj rodzaju męskiego (rzadziej nijakiego), a terminy odwołujące 
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się do poziomu epistemicznego – rodzaju żeńskiego. Ta opozycja pojawia się już 
w sanhitach, na przykład w słynnej metaforze z Puruszasukty, w której występują ter-
miny puruÿa (maskulinum) i vir˜j (femininum), by w późniejszych tekstach klasycz-
nych przybrać formę klasycznej opozycji: puruÿa – prak®ti.  

Najbardziej modelowymi terminami – oczywiście rodzaju żeńskiego – kluczowymi 
dla wymiaru epistemicznego są m˜y˜ i śakti. Nie wchodząc w szczegółowe interpretacje 
tych terminów, można stwierdzić, iż są one przede wszystkim mocami, które mają za-
równo pozytywną moc odsłaniania czy przejawiania rzeczywistości, jak i jej zakrywania. 
Ta moc zakrywania i zaciemniania wskazuje na wewnętrzną, nieustanną dynamikę tych 
procesów, a nie zapominajmy, że jest w to wprzęgnięta cała sfera uczuć i emocji.  

I właśnie w tym kontekście chcę przedstawić propozycję interpretacji tych kilku 
terminów. Umysł – manas (neutrum) jest charakteryzowany przede wszystkim przez 
zdolność myślenia – dhŸ. Sam akt rozpoznania prawdziwej natury rzeczywistości, choć 
ostatecznie jest momentalny, zostaje poprzedzony długimi procesami badawczymi, 
które ogólnie podpadają pod kategorię dhŸ. To, iż te procesy podlegają wewnętrznej 
dynamice, poświadczają między innymi terminy dh®ti i adh®ti, wskazujące na to, jak 
trudno myśli utrzymać się na poznawanym i badanym przedmiocie. Termin hrŸ – wstyd 
– można rozumieć też jako metaforę, która w trochę innej formie pojawi się na przy-
kład w klasycznym traktacie filozofii sankhji. W Sankhjakarikach, które bardzo precy-
zyjnie opisują naturę podmiotu i przedmiotu poznania, prakriti jest przedstawiana jak 
archetyp żeńskiej mocy i kobiecych wzorców zachowań – oczywiście tak, jak to poj-
mowali bardzo patriarchalnie zorientowani myśliciele bramińscy. Prakriti jest zasadą 
przedmiotowości; z samej swojej natury przysłania puruszę, ale zasłania również siebie 
samą. Mówi się, iż z zawstydzenia, by nie zostać rozpoznana, chowa się za różnorodną 
grą swoich przejawów i postaci, a gdy w końcu zostaje rozpoznana, kiedy purusza 
przejrzy jej grę, zawstydzona chowa się. Już nie przejawia się, czyli przestaje być 
przedmiotem poznania i wtedy purusza może istnieć jako czysta zasada podmiotowo-
ści. Tak słowo hrŸ – wstyd – potraktowałabym jako metaforę uzupełniającą rolę nie-
określonej, kosmicznej mai. M˜y˜ ma uniwersalne funkcje, które można interpretować 
z perspektywy indywidualnej, psychologicznej, gdyż hrŸ także zarówno przysłania, jak 
i odsłania puruszy swoją naturę.  

Godnym uwagi terminem jest również słowo bhŸ – lęk. Jeśli będziemy rozpatrywać 
te pojęcia w kontekście procedury poznawczej, która ostatecznie ma się przerodzić 
w procedurę soteriologiczną, to można tu przywołać termin abhiniveśa z Jogasutr. 
Jogasutry w sposób wzorcowy, wręcz podręcznikowy, ukazują procedury przekształ-
cania świadomości. W wyniku zastosowania odpowiednich procedur adept jogi rozpo-
znaje wszelkie swoje uwarunkowania – technicznie nazywane determinantami kar-
micznymi – aby po ich rozpoznaniu móc się od nich uwolnić i wyzwolić. Determinanty 
te pozostawiają ślady (saÕsk˜ra) w formie jakby nadruków, które osadzają się w we-
wnętrznym organie świadomościowym, zwanym citta. (W jodze manas jest jedną 
z funkcji ćitty). Owe nadruki skutkują skłonnościami do takich, a nie innych zachowań, 
ich przyczyny zaś są albo wprost uświadamiane, albo – a dotyczy to znacznej większo-
ści owych determinant – nie są wprost rozpoznane przez świadomość. Najgłębsze 
z nich są tak mocno „zapętlone”, złożone z tak wielu już nagromadzeń i uwarunkowań, 
że mogą się wydawać – gdy wyłaniają się w konkretnych okolicznościach – iż nie mają 
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właściwie żadnej przyczyny, iż są zupełnie przypadkowe. I właśnie ta drobiazgowo 
opisana procedura jogiczna ma na celu tak szczegółowe przebadanie i rozpoznanie 
danego zjawiska, aby umożliwić ujrzenie najbardziej pierwotnej, źródłowej przyczyny. 
Wspomniana wcześniej ćitta dlatego działa tak, a nie inaczej (co często skutkuje od-
czuwaniem raczej cierpienia niż szczęścia lub jedynie sporadycznym osiąganiem tego, 
czego pragnie), gdyż jej struktura nie została dokładnie zbadana. Natura ćitty dlatego 
jest tak trudna do poznania, iż przysłaniają ją zanieczyszczenia, w terminologii jogi: 
zwane kleśa.  

W języku technicznym jogi pięć kleśa to pięć odmian czy raczej wymiarów niewie-
dzy, które są strukturalnie przypisane ćitcie – wewnętrznemu organowi świadomo-
ściowemu – podmiotu migrującego w sansarze, czyli uwikłanemu w egzystencję, lecz 
jeszcze niewyzwolonemu. Podstawowa, rdzenna niewiedza – avidy˜ – polega na niedo-
strzeganiu, iż rzeczywistość, taka jak ją postrzegamy, nasz wymiar egzystencji, nie jest 
czymś absolutnym. Można też powiedzieć, iż jest to przypisywanie temu wymiarowi 
rzeczywistości rangi ostatecznej i jedynej. Ta wspólna dla wszystkich niewyzwolonych 
konstatacja skutkuje kolejnymi wzorcami zachowań. Pierwszym „wytworem” rdzennej 
niewiedzy jest wyłonienie się mechanizmu nazywanego asmit˜ – „Ja jestem” – czyli 
przeświadczeniem o niezależności indywidualnego podmiotu poznającego, doznające-
go i działającego oraz traktowanie go jako absolutnie niezależnego i nieuwarunkowa-
nego. W wyniku tego dany podmiot funkcjonuje w świecie, kierując się dwoma pod-
stawowymi impulsami: r˜ga – pragnieniem doznawania i doświadczania przyjemności 
oraz dveÿa – awersją, unikaniem rzeczy, które jawią się jako przykre albo mogące 
skutkować przykrymi doznaniami. Jako ostatnia kleśa wymieniana jest abhiniveśa: 
„Przywiązanie, płynące przez zabieganie o siebie, utrzymuje się nawet u wiedzącego” 
(Jogasutry II 9)26. W komentarzu Wjasy do sutr Patańdźalego przywiązanie to wyraża 
się w zdaniach typu: „niech nie zaznam śmierci”, „obym żył”. Wjasa zatem objaśnia 
abhiniweśię jako lęk przed śmiercią, który jest wynikiem nieuświadomionych śladów 
przeżyć z poprzednich wcieleń, związanych z przykrościami umierania. Dalej w ko-
mentarzu czytamy bowiem, iż ta sama „wasana (dyspozycja) występuje jednakowo 
u wiedzącego (kuśala) i niewiedzącego (akuśala) na skutek doświadczenia przykrości 
umierania”27. 

Wydaje się, iż komentarz Wjasy nie w pełni oddaje egzystencjalny wymiar proble-
mu. Wszak wiedzący – vidv˜Õs – to ten, który wniknął w naturę rzeczywistości, to 
ten, który odróżnia wymiar podmiotu, czystej świadomości – cit, puruÿa – od rzeczy-
wistości przedmiotowej, przedstawionej, uwarunkowanej – prak®ti. A ta wiedza, we-
dług większości klasycznych szkół indyjskich, jest tożsama ze stanem wyzwolenia. 
Czym więc można by tłumaczyć ten lęk? Czy wiedzący w ogóle może odczuwać lęk? 

Klasyczny system jogi opiera, jak wiadomo, swoją ontologię na szkole sankhji. Oba 
te systemy uznają, iż istnieje jedna rzeczywistość przedstawiona – prak®ti, która – jako 
złożona z jakości (guõa) – przejawia się na wiele sposobów. Istnieje też drugi wymiar 
rzeczywistości, czysty podmiot świadomościowy, określany terminem puruÿa. Oba te 
wymiary, czy modi rzeczywistości, są w sensie absolutnym zupełnie różne. Purusza 

                                                        
26 Cytat z Jogasutr za: Klasyczna joga indyjska.  
27 Tamże, s. 70. 
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w sensie absolutnym jest całkowicie transcendentny wobec prakriti, a ich wzajemny 
kontakt skutkuje stanem niewiedzy, co powoduje wędrowanie w sansarze, a zatem 
cierpienie, uciążliwości odczuwane jako ból egzystencji. O puruszy w stanie absolut-
nym, wyzwolonym, nie można powiedzieć nic ponad to, iż jest prostą świadomością, 
ale już nie uświadomieniem, bo nie jest na nic skierowany. Jest czystym poznaniem, 
niepoznającym nawet samego siebie, gdyż tak subtelnie pomyślany akt poznania za-
kłada odróżnienie podmiotu poznającego od przedmiotu. W swej istocie jest bytem 
absolutnie prostym, czystą zasadą świadomości – cit. Sankhja przyjmuje, iż rzeczywi-
stość przedmiotowa – prak®ti – jest jedna. Aby uzgodnić naturę prakriti – jako jednej 
rzeczywistości przedstawionej z różnorodnymi doświadczeniami i ścieżkami karmicz-
nymi poszczególnych podmiotów poznających, uwikłanych w sansarę – zarówno san-
khja, jak i joga przyjmują wielość bytów świadomościowych, wielość puruszów. Ale 
choć jest ich wiele, to w sensie absolutnym, w stanie wyzwolenia, poszczególni puru-
sze nie różnią się między sobą. Jest to jakby multiplikacja takiego samego z natury 
bytu świadomościowego, czystego, prostego, niezłożonego, niczym nie uwarunkowa-
nego, pozbawionego poczucia indywidualności, gdyż jest to poziom asmity, a więc 
drugiego wymiaru niewiedzy. 

Może zatem w kontekście tego typu rozważań należy interpretować abhiniweśę ja-
ko lęk przed utratą poczucia indywidualności? Może jest to rodzaj instynktownego 
wręcz lęku egzystencjalnego, związanego z zabieganiem o siebie, o swoje własne „Ja”, 
o poczucie odrębności, które utrzymuje się nawet u wiedzących? Czy w tej strofie 
Jogasutr nie pobrzmiewa odwieczna ludzka tęsknota nie tyle do absolutnego wyzwole-
nia, ile do wiecznego, niebiańskiego życia, w formie w jakiś sposób nam znanej, na 
miarę naszych wyobrażeń, lecz pozbawionego wszelkich uciążliwości? Wtedy jednak 
dramat egzystencji człowieka, z jakby strukturalnie wpisanym w niego lękiem, ukazuje 
swój jeszcze głębszy wymiar. Człowiek wrażliwy, rozwijający się duchowo odczuwa 
lęk zarówno przed zanurzeniem się w egzystencję, jak i lęk przed wyzwoleniem się 
z bytowania, doświadczania i doznawania. Doświadczenie lęku go ogarnia, przeraża, 
przytłacza, ale też – paradoksalnie – daje mu poczucie bezpieczeństwa, poczucie indy-
widualności, gdyż to ON odczuwa ten lęk. W sensie egzystencjalnym paradoks ten 
wydaje się nie do przezwyciężenia.  

W schemacie kosmologicznym najstarszych Upaniszad lęk pojawia się jako jeden 
z pierwszych elementów czy przedstawień bytu absolutnego. Zdaje się on najbardziej 
pierwotną charakterystyką bytu, który poprzez akt samopoznania czy samookreślenia, 
postrzega siebie samego jako byt indywidualny. Zacytujmy fragment jednej z najstar-
szych Upaniszad: 

To, na początku istniało jako atman w formie osoby – Puruszy, 
Rozglądając się dookoła, niczego poza atmanem nie dostrzegł, 
Najpierw powiedział: „Ja jestem!”, 
W ten sposób imię „Ja” powstało, 
Dlatego to nawet dziś, gdy o czymś się mówi, 
Najpierw „Ja” się wypowiada, a potem kolejne słowa (...) 
On się przestraszył, 
Ten, kto jest sam, ten się lęka, 
Wtedy tak sobie pomyślał: 
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Jeżeli nie ma nikogo prócz mnie, to kogóż się lękam? 
I lęk zniknął, gdyż czegóż miałby się bać,  
Lęk powstaje, gdy istnieje coś drugiego. 
Lecz on nadal nie był zadowolony, 
Gdy ktoś jest sam, nie cieszy się, 
Zapragnął czegoś drugiego, 
A był tak wielki, jak kobieta i mężczyzna mocno objęci, 
I siebie samego na dwie części podzielił, 
Tak oto powstali mąż i żona, 
Jadżniawalkja zwykł mawiać: „Moje ciało jest połową całości!”. 
Całe przestworza były wypełnione przez kobietę, 
On się z nią połączył i tak się narodzili ludzie (Brihadaranjaka 1.4.1–3)28. 

Jest to fragment przedstawiający klasyczny schemat kosmogoniczny Upaniszad. 
Byt absolutny jest tu określany zarówno poprzez termin ˜tman, co jest charaktery-
styczne dla nirgunicznego nurtu późniejszej wedanty, jak i puruÿavidha (w formie 
osoby), co może prowadzić do interpretacji sagunicznych, mających tendencję do an-
tropomorfizowania, niewyrażalnego w swej najgłębszej naturze, bytu pierwotnego. 
Lecz zarówno ˜tman, jak i puruÿavidha przynależą do wymiaru sat – istnienia, pozo-
stawania w swojej podstawowej, niezróżnicowanej naturze. Podstawową właściwością 
bytu pierwotnego jest zdolność poznawania, co w stanie nieprzejawionym sprowadza 
się do poznawania samego siebie. Na podstawie tego fragmentu możemy wnioskować, 
iż sam akt samopoznania nie skutkuje jeszcze wyłanianiem się kolejnych przedstawień. 
Dopiero uświadomiony, określony akt samopoznania uruchamia cały proces prowa-
dzący do postrzegania świata jako dziedziny różnorodności.  

A jaka jest pierwsza refleksja indywidualnego, nie tyle istniejącego, ile egzystują-
cego bytu? Lęk. To ów lęk pierwotny i zupełnie nieokreślony, którego źródłem jest 
sam fakt bytowania. Sam fakt życia. Tekst upaniszady przekazuje nam niezwykle 
istotne przesłanie. Rozpoznanie sytuacji, w jakiej dany byt się znalazł, może skutko-
wać dwiema zupełnie różnymi reakcjami. Rozpoznaje się, iż nie ma czegoś takiego, jak 
lęk sam z siebie. Lękamy się zawsze czegoś drugiego, różnego, innego, nieznanego. To 
jest zawsze lęk przed czymś, a im to coś jest bardziej nieokreślone, tym jest on więk-
szy. Stan lęku wymaga przedmiotu, który jest powodem lęku. Powyższy fragment 
Brihadaranjaki możemy interpretować również w taki sposób – co zostanie twórczo 
rozwinięte w późniejszej adwaita-wedancie – iż ten sam akt poznania może prowadzić 
zarówno do poznania prawdziwego, jak i do poznania błędnego. Lęk znika po uświa-
domieniu sobie, iż jest on zawsze przed czymś, a jak podaje tekst, nie ma nikogo poza 
podmiotem poznającym, nie ma zatem żadnego przedmiotu, czyli żadnego źródła lęku. 
Ów fragment antycypuje późniejszą wykładnię adwaity dotyczącą poznania wyzwala-
jącego. Poznanie wyzwalające, właściwy wgląd w naturę rzeczywistości, to akt istnie-

                                                        
28 ˜tmaivedamagra ˜sŸtpuruÿavidha× so`nuvŸkÿya n˜nyad˜tmano`paþyat so`hamasmŸtyagre vy˜harat ta-

to`haÕn˜m˜bhavat tasm˜dapyetarhy˜manvito`hamayamityev˜gra uktv˜th˜nyann˜ma prabr¨te yadasya 
bhavati (...) so`bibhet tasm˜dek˜kŸ bibheti sa h˜yamŸkÿ˜Õ cakre yanmadanyann˜sti kasm˜nnu bibhemŸti tata 
ev˜sya bhayaÕ vŸy˜ya kasm˜d hy abheÿyat dvitŸy˜dvai bhayaÕ bhavati, sa vai naiva reme tasm˜dek˜kŸ na 
ramate sa dvitŸyamaicchat sa hait˜v˜n˜sa yath˜ strŸpum˜Õsau saÕpariÿvaktau sa imamev˜tm˜naÕ 
dvedh˜p˜tayat tata× patiþca patnŸ c˜bhavat˜m tasm˜didamardhav®galamiva sva iti ha sm˜ha y˜jñavalkya× 
tasm˜dayam˜k˜þa× striy˜ p¨ryata eva t˜Õ samabhavat tato manuÿy˜ aj˜yanta.  
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nia jako czysty podmiot, gdyż tylko wtedy możemy mówić, że jest advaita – jedyność 
– bez jakiegokolwiek śladu innego przedmiotu. Gdy się okazuje, iż rzeczywistość 
w swej istocie jest czystym podmiotem, znikają przedstawienia, przedmioty, źródła 
lęku, cierpienia, bytowania; jest to przekroczenie sansary. 

Lecz ten sam akt poznania może również prowadzić do mylnego, błędnego osądze-
nia sytuacji. Powodem tego może być właśnie lęk, kiedy podmiot rozpoznaje swoje 
odbicie jako coś od siebie różnego, jako „zewnętrzny” przedmiot. I to możemy określić 
późniejszym terminem adwaity jako adhy˜sa – błędne nałożenie. W wyniku błędnego 
nałożenia „przedmiotu” na podmiot rzeczywistość, z natury prosta i jednorodna, przed-
stawia się jako złożona. Podmiot traci wtedy poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, 
które może być skorelowane z absolutną, jednorodną rzeczywistością oraz poszukuje 
jakiegoś zakotwiczenia, jakiegoś uzasadnienia siebie poza sobą – poszukuje tego 
w błędnie przedstawionej rzeczywistości. I dlatego, jak mówi upaniszada, pragnie 
czegoś drugiego. To właśnie pragnienie, lgnięcie – o czym mówią teksty filozoficzne 
wszystkich tradycji indyjskich – wikła coraz głębiej w sansarę, skutkuje coraz bardziej 
skomplikowanymi i zapętlonymi uczuciami. Prowadzi to do tego, iż coraz trudniej jest 
rozpoznać zarówno prawdziwą naturę rzeczywistości, jak i naturę pierwotnego lęku, 
który jest najbardziej źródłową charakterystyką samego stanu egzystencji. 

Powyższe rozważania pokazują również, że te same kategorie mogą się odnosić do 
dwóch krańcowo różnych sytuacji. Najbardziej oczywiste jest przywołanie aktu po-
znawczego, który może być zarówno prawdziwy, jak i błędny, co skutkuje oczywiście 
bytowaniem w różnych wymiarach rzeczywistości. Również pragnienie może inicjo-
wać różne działania: gdy jego przedmiotem jest absolut, prowadzi do absolutu, a gdy 
kieruje się ku poszczególnym przedmiotom, wikła w sansarę. Dwoista jest także natura 
lęku: to zarówno lęk przed samą egzystencją, jak i lęk przed utratą empirycznej indy-
widualności. Wszystkie te kategorie przynależą do manasu, tak więc manas, jako na-
rzędzie poznawcze, wykazuje również tę ambiwalencję. Może być użyteczny na ścież-
ce wiodącej do mokszy, ale może się też ograniczać do poznawania wciąż nowych 
postaci świata przedstawionego i tkwić w sansarze.  

Przytoczony powyżej fragment z Brihadaranjaki w sposób dobitny pokazuje, iż sze-
roko pojęta dziedzina mentalna, którą technicznie nazywa się manas, jest nie tylko 
sferą mocy poznawczych, ale także siedzibą uczuć i emocji, zaciemniających i przysła-
niających akty poznawcze. Cała ta złożoność powoduje, że tak trudno jest uchwycić 
i zbadać naturę umysłu.  

W Aitareji władza czysto poznawcza manasu jest opisana kilkoma terminami. Jako 
pierwsze pojęcie występuje samjñ˜na – poznawanie, świadomość29. Etymologia tego 
słowa wskazuje na procesy „zbierania” – sam „wiedzy” – jña, aktów poznawczych 
i tworzenia z nich koherentnych całości. Jest to zatem władza poznawcza, która odwo-
łuje się do uświadamiania sobie bodźców płynących zarówno od przedmiotów, jak i do 
aktów pamięci – sm®ti, gdyż tylko dzięki nim można sobie uświadomić dany przedmiot 
jako ten, a nie inny. Kolejnym terminem jest ˜jñ˜na – postrzeganie. Wskazuje to na 
proces, który wnika – ˜ – w proces poznania – jñ˜na. O ile poprzednie pojęcie wska-

                                                        
29 Sarasvati Chennakesavan, Concept of Mind in Indian Philosophy, Motilal Banarsidass, Delhi 1991, 

s. 46–48. 
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zywało na uświadomienie sobie danego przedmiotu, o tyle tu bardziej zwraca się uwa-
gę na kierunek wnikania w naturę danego przedmiotu. Jest to jakby kolejny etap. 
Uświadomienie sobie może, ale nie musi, być związane z postrzeganiem określającym 
naturę przedmiotu; może to być jedynie przywołanie w pamięci obrazu danego przed-
miotu, a na tym etapie najważniejszy jest akt dziejący się w momencie teraźniejszym i 
wykorzystanie także innych zmysłów poznawczych – indriya – które wszak pełnią 
instrumentalną wobec manasu funkcję.  

Kolejna jest vijñ˜na – zrozumienie. Prefiks vi wskazuje na procesy poznawcze, 
w które wprzęgnięte są mechanizmy odróżniania, wyróżniania, oddzielania jednych 
przedmiotów od innych, poszczególnych aktów poznawczych od siebie. Wskazuje to – 
można by powiedzieć – na dogłębne studiowanie natury danego przedmiotu. Właściwe 
zrozumienie byłoby niemożliwe bez kolejnej cechy, jaką jest prajñ˜na. Tu termin ten 
można by, jak sądzę, rozumieć zarówno w jego węższym, jak i szerszym – w później-
szych tekstach technicznym – znaczeniu. W węższym sensie jest to ogólnie pojęta 
cecha, zdolność do pozyskiwania wiedzy, będąca podstawą wszelkich procesów po-
znawczych. Wykształcanie tej cechy prowadzi do uzyskania zdolności właściwego 
poznania; wtedy prajñ˜na to mądrość stanowiąca w istocie wgląd w naturę rzeczywi-
stości. Wydaje się, iż kolejność występowania tych terminów nie jest przypadkowa: 
można tu wskazać na proces przechodzenia od wiedzy nieokreślonej do coraz bardziej 
określonej. Te kolejne etapy prowadzą do osiągnięcia stanu medh˜ – wiedzy. Uświa-
domienie sobie, określanie, odróżnianie, wgłębianie się w naturę przedmiotu prowadzi 
do pewnej wiedzy o tym przedmiocie. Lecz ten etap ma jeszcze wciąż charakter dys-
kursywny, mogą się w nim pojawiać błędne sądy. Może już jednak prowadzić do pew-
nej, niezachwianej wiedzy, która jest niczym innym jak d®ÿ÷i – wglądem, prostym, 
niczym nie zapośredniczonym, prawdziwym aktem poznawczym, z tym że, jak wia-
domo, natura umysłu jest bardzo chwiejna, dlatego ów akt wglądu winien być wspo-
magany przez cechę wytrwałości – dh®ti. W tym kontekście dwa kolejne terminy: mati 
– myśl i maniÿ˜ – intuicja, jawią się jako przynależne samej naturze manasu. Jeżeli 
umysł jest uspokojony, jeżeli nie przysłaniają go zaciemniające uczucia i emocje, 
a poznawcze atrybuty umysłu zostają właściwie zharmonizowane i wypracowane, na 
plan pierwszy wysuwa się przyrodzona zdolność umysłu do intuicyjnego wglądu, wni-
kania i poznawania myślą danego przedmiotu. 

Wszystkie opisane powyżej cechy manasu wskazują, iż jest to podstawowy aparat 
poznawczy żyjącej istoty, istoty uwikłanej w sansarę, dlatego zdolnej zarówno do 
prawdziwych, jak i błędnych aktów poznawczych. Te działania są istotne ze względu 
na życie – asu, ale można przyjąć, że bez życia wszystkie te procesy nie są możliwe. 

W klasycznych formach sankhji i jogi manas pełni funkcję technicznie zdefiniowa-
nego zmysłu wewnętrznego: „Umysł (manas) ma coś z natury obydwu [rodzajów or-
ganów]. [Jego rolą jest] syntetyzowanie [danych zmysłowych] (samkalpaka), ale sam 
[także] pozostaje organem, gdyż jest [do pozostałych] podobny. Różnorodność rzeczy 
oraz wielość [organów] pozostaje na skutek przemiany gun” (Karika 27)30. W schema-
cie emanacyjnym manas jest kolejnym, po buddhi i ahankarze, elementem (tattva), 

                                                        
30 Sankhjakarika, tłum. M. Jakubczak, [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002. 
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który wyłonił się z prakriti nieprzejawionej – avyakta. Taką rolę przypisują manasowi 
młodsze z kanonicznych Upaniszad, przede wszystkim Katha, a jej rozstrzygnięcia 
rozwija także Maitri.  

Od zmysłów umysł wyższy, ponad umysł rzeczywistość wyrasta, 
Nad rzeczywistością wielki atman, zaś od niego wyższe to, co nie przejawione  

(Katha 6.7)31. 

Rozum, umysł, poczucie „Ja” – to formy myślenia (Maitri 6.5). 

Interpretacja manasu w Maitri jest bliższa jogi niż sankhji. Trzy modi wewnętrzne-
go narządu poznawczego (anta×karaõa): buddhi, manas, ahaÕk˜ra, są nazywane jed-
nym terminem: cetanavatŸ; to one wszystkie są trzema formami myślenia. 

Taka charakterystyka manasu, jaką przedstawia Katha – antycypując rozstrzygnięcia 
sankhji, czy Maitri – antycypując rozstrzygnięcia jogi – właściwie nie wnosi niczego 
nowego do opisu jego funkcjonowania przedstawionego na przykładzie analiz fragmen-
tów z Aitareji i Brihadaranjaki. Nowym terminem, który tu się pojawia, jest ahaÕk˜ra  
– „Ja czyniące”. Wcześniejsze opisy manasu nie odróżniają uniwersalnie pojętego wy-
miaru mentalnego od wskazania, jakie są formy i struktury myślenia indywidualnie poj-
mowanego podmiotu. We wcześniejszych schematach kosmologicznych nie występowa-
ło wyraźnie zaznaczone przejście od wymiaru uniwersalnego do wymiaru 
indywidualnego. To przejście wynikało bardziej z kontekstu i, jak widzieliśmy, miesza-
nie tych dwóch wymiarów prowadziło również do nakładania się na siebie wymiaru 
metafizycznego i egzystencjalnego. To, co jest tu warte podkreślenia, to wyłonienie się 
manasu – już ściśle rozumianego jako zmysł wewnętrzny – z ahankary, czyli dopiero po 
ustrukturalizowaniu się podmiotu jednostkowego. Tutaj zatem o wiele bardziej zasadna 
jest interpretacja manasu jako indywidualnego aparatu poznawczego, wyróżniającego się 
swoją strukturą – używając języka tradycji indyjskich – szczególnym wyposażeniem 
karmicznym. Tak precyzyjne odróżnienie poszczególnych podmiotów świadomościo-
wych wędrujących w sansarze jest możliwe w Upaniszadach tylko w tych fragmentach, 
które antycypują koncepcje sankhji i jogi, gdyż to te systemy przyjmują wielość bytów 
świadomościowych – puruÿa – i odpowiadających im wielości podmiotów indywidual-
nych, opatrzonych odrębnymi aparatami poznawczymi. 

Trochę inna i bliższa duchowi najstarszych Upaniszad jest sytuacja, gdy poszcze-
gólne fragmenty najbardziej przystają do interpretacji wedantycznej. Jak już wspo-
mnieliśmy, starsze z kanonicznych Upaniszad wykazują na ogół tendencje bardziej 
nirguniczne niż późniejsze teksty tego korpusu. Manas jest w nich postrzegany jako 
szeroko pojęty aparat poznawczy, który zarówno angażuje się w poznawanie świata 
przedstawionego, jak i służy jako narzędzie nie tyle bezpośredniego poznawania rze-
czywistości, ile doprowadzenia do stanu, który umożliwiłby takie niczym nie zapo-
średniczone doświadczenie. Tutaj pojawia się następujący problem. Jeżeli rzeczywi-
stość atmana-brahmana znajduje się radykalnie poza zasięgiem aparatu poznawczego – 
czyli poza zasięgiem manasu – to jaka jest relacja, i czy ona w ogóle jest, pomiędzy 
wymiarem absolutnym a wymiarem rzeczywistości, w której funkcjonuje manas? Jest 

                                                        
31 indriyebhya× paraÕ mano manasas sattvam uttamam, sattv˜d adhi mah˜n˜tm˜ mahato`vyaktam 

uttamam. 
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to jeden z najtrudniejszych i właściwie niewyjaśnionych do końca problemów. Upani-
szada Kena wprost podaje, iż nie potrafi tej relacji objaśnić: 

Wzrok tam nie podąża, słowo nie dociera ani umysł, 
Nie wiemy, nie rozumiemy, jak to można objaśnić (Kena 1.3)32. 

Ale zaraz, kilka strof dalej, czytamy, że chociaż nie jesteśmy w stanie adekwatnie 
ów wymiar absolutny opisać, to tylko zakładając jego istnienie, możemy starać się 
orzekać o świecie przedstawionym: 

To, czego umysł nie pomyśli, 
A dzięki czemu, jak powiadają, umysł myśli, 
Wiedz, iż to jest zaprawdę brahman (Kena 1.6)33.  

Poświadczają to inne fragmenty upaniszadowe, choćby Taittirija 2.9: 

Ten, od którego słowa wraz z umysłem powracają, 
Nawet go nie osiągając, 
Ten, kto wie, iż brahman jest błogością, nie lęka się niczego, 
I jego zaprawdę ta myśl nie zadręcza: 
„Czemuż to uczyniłem dobrze, a czemuż to uczyniłem źle?”34. 

Zwróćmy w tym miejscu uwagę również na charakterystykę stanu sansarycznego 
poprzez lęk. Tak jak to już szczegółowo opisałam w tym rozdziale, podstawowym 
wyposażeniem bytu indywidualnego, najbardziej pierwotnym impulsem działania, jest 
lęk. Tutaj lęk zdaje się bardziej dookreślony; jest to lęk przed konsekwencjami swoich 
działań, zwłaszcza wtedy, gdy są one oceniane w wymiarze etycznym.  

W upaniszadzie Maitri manas jest już bardzo wyraźnie traktowany jako 
niewystarczające – z ostatecznej perspektywy – narzędzie poznawcze: 

Rozmyślając o najwyższej istności będącej wewnątrz, 
Kieruje się również ku temu, co oznaczone, 
Wtedy poznanie, pozbawione uszczegółowień, staje się szczególne, 
Kiedy umysł się rozpuszcza, 
I kiedy nastaje szczęście, świadek jest atmanem, 
To jest brahman, to jest nieśmiertelność, to jest czystość, to jest zaprawdę świat  

(Maitri 6.24)35. 

Bardzo interesujący w tym fragmencie jest obraz manasu, który – doprowadzony do 
celu – zanika, traci swoją funkcję jako narzędzie i rozpuszcza się w atmanie – rzeczy-
wistości absolutnej: m˜nase vilŸne. 

W tejże samej upaniszadzie pojawia się próba odpowiedzi na pytanie, które zdaje 
się być nierozwiązywalnym paradoksem. Jak manas jako narzędzie ma doprowadzić do 
najwyższego poznania, do osiągnięcia stanu atmana, jeżeli – jak podawała choćby 

                                                        
32 na tatra cakÿur gacchati na v˜g gacchati no mana× na vidmo na vij˜nŸmo yathaitad anuþiÿy˜t. 
33 yan manas˜ na manute yen˜hur mano matam tad eva brahma taÕ viddhi nedaÕ yad idam up˜sate. 
34 yato v˜co nivartante apr˜pya manas˜ saha, ˜nandaÕ brahmaõo vidv˜n na vibheti kutaþ caneti, etaÕ 

ha v˜va na tapati, kim ahaÕ s˜dhu n˜karavam, kim ahaÕ p˜pam akaravam iti. 
35 Powołanie się na ten fragment znajdzie Czytelnik również w rozdziale o świadku oraz w rozdziale 

analizującym metaforę Om jako łuku i strzały. 
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Kena – nie potrafi tej rzeczywistości dosięgnąć. Tu proponuje się wyróżnienie w ma-
nasie dwóch części, dwóch warstw: czystej i nieczystej. 

Mówi się o umyśle, że jest złożony z dwóch części: 
Z tego, co jest czyste, i z tego, co nieczyste, 
Nieczyste powstaje ze związku z pragnieniem, 
Czyste pozostaje zupełnie wolne od pragnień. 
Kiedy unieruchomi się umysł, oddzieli go od gnuśności i rozproszenia, 
I kiedy zdąża do stanu bez umysłu, oto najwyższa droga. 
Tak długo umysł powinien być w sercu powstrzymany, 
Aż osiągnie swój kres, 
Oto poznanie! Oto wyzwolenie! 
Wszystko inne to niekończące się więzy. 
Jakież jest szczęście tego, który umysł oczyścił 
Dzięki samadhi i wniknął w atmana? 
Tego słowami wyrazić nie sposób, 
Można to jedynie uchwycić swoim narządem wewnętrznym. 
Jak nie można rozróżnić wód w wodach, ognia w ogniu, 
Przestrzeni w przestrzeni, 
Tak właśnie umysł tego, który wniknął wewnątrz, jest wyzwolony. 
Umysł jest zaprawdę dla ludzi przyczyną, 
Zarówno więzów, jak i wolności, 
Związanie z przedmiotem narzuca więzy, 
Wyzwolenie zaś jest odrzucaniem przedmiotów, jak to zostało powiedziane  

(Maitri 6.34)36. 

W tym fragmencie, w sposób o wiele bardziej precyzyjny niż w poprzednich tek-
stach, mówi się o manasie jako aparacie poznawczym, którego jasność skutecznego 
działania jest ograniczona przez uczucia, emocje, pragnienia. Naturę manasu, który 
wszak jest postacią rzeczywistości przedmiotowej – prakriti, stanowi działanie, nie-
ustanna aktywność. Zatem nie w zaprzestaniu działań należy szukać rozwiązania para-
doksalnej roli manasu, lecz zanalizować samą naturę czynu. Już od samego początku 
w Upaniszadach pojawia się relacja pomiędzy działaniem w celu osiągnięcia pragnień 
a wikłaniem się w wyniku tego w sansarę. Lecz Upaniszady, jak wiadomo, skupiały się 
przede wszystkim na przekazie i naukach dla zaawansowanych joginów czy sannjasi-
nów i dlatego problem relacji: pragnienie – czyn został rozwiązany zasadniczo w ten 
sposób, iż zdefiniowano jedynie niewiążące karmiczne pragnienie. Ten, kto pragnie 
jedynie atmana, osiąga wyzwolenie, a działanie inicjowane innymi pragnieniami wikła 
w sansarę. Tak więc sam problem natury pragnienia nie został rozwiązany, a jest on 
dosyć istotny. W późniejszych tekstach zaczęto doceniać różne formy aktywności, 
analizowano nie tylko procedury medytacyjne jako jedyne, warte uwagi formy aktyw-

                                                        
36 mano ho dvividham proktam þuddhaÕ c˜þuddham eva ca aþuddhaÕ k˜masampark˜t þuddhaÕ 

k˜mavivarjitam, layavikÿeoarahitam mana× k®tv˜ suniþcala, yad˜ y˜ty amanŸbh˜vaÕ tad˜ tat para-
mam padam, t˜van mano niroddhavyaÕ h®di y˜vat kÿayaÕ gatam etaj jñ˜naÕ ca mokya ca þe-
ÿ˜nye grantha vistar˜×, sam˜dhinirdhantamalasya cetas niveþitasy˜tmani yat sukham bhavet na 
þakyate varõayituÕ gir˜ tad˜ svayaÕ tad anta×karaõena g®hyate, ap˜m ˜po`gnir agnat v˜ vyomni 
na lakÿayet evam antargatam tasya mana× sa parimucyate, mana eva manuÿy˜õ˜Õ k˜raõam band-
hamokÿayo× bandh˜ya viÿay˜saðgim mokÿo nirviÿayaÕ sm®tam. 
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ności. Pozytywnie zaczęto też wartościować działania wynikające z pragnienia jakie-
goś dobra dla innych i wtedy ten problem wymagał ponownego rozpatrzenia. Prześle-
dzenie tego zagadnienia wymaga szerszego opracowania, ale próby przedstawienia 
nowych koncepcji są obecne w młodszych Upaniszadach i tekstach smriti.  

Bardzo prawdopodobne, że w czasie, kiedy powstawała upaniszada Maitri, była 
tworzona również Bhagawadgita. I to właśnie w Bhagawadgicie spotykamy się z roz-
winiętą w pełni koncepcją niÿk˜makarmam˜rga – drogi uczynków bezinteresownych. 
Kiedy podejmuje się czyn, który nie jest inicjowany pragnieniem osiągnięcia jakiegoś 
ziemskiego dobra, lecz chęcią podtrzymania harmonii świata, nie niesie on z sobą żad-
nych, ani negatywnych, ani pozytywnych skutków karmicznych. Jak takie czyny wy-
pełniać? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta. Ten, kto zna naturę rzeczywistości, 
postępuje zawsze w pełnej harmonii z naturą. Wiedzący to nie tylko ten, kto odrzuca 
wszelkie pragnienia, pragnąc jedynie atmana, ale także ten, kto tych pragnień nie od-
rzuca, lecz w sposób doskonały analizuje ich strukturę. Dlatego z ostatecznej perspek-
tywy mówienie o czystych i nieczystych pragnieniach okazuje się metaforą. Pragnienie 
jest jedynie pragnieniem, prowadzi do działań, ale też podtrzymuje wszelkie aktywno-
ści życiowe. I kiedy dostrzeże się jego instrumentalną, przedmiotową funkcję, obiekt 
uzyskany w jego wyniku przestaje być atrakcyjny. Tak więc manas, odpowiednio uży-
wany, jest wygodnym, skutecznym narzędziem.  

W Upaniszadach możemy znaleźć fragmenty, które manas traktują bardziej metafo-
rycznie, ale też ostatecznie w sposób jednoznacznie pozytywny. 

Satjakama, syn Dźabali, powiedział mi, iż umysł jest brahmanem. 
Tak każdy mógłby powiedzieć: „To jest matka, to jest ojciec, to jest nauczyciel”. 
Właśnie tak Dźabala nauczał: „Umysł zaprawdę jest brahmanem”. 
A kim byłby człowiek pozbawiony umysłu? 
Czy wyjaśnił ci jego miejsce i jego podstawę? 
Nie, tego mi nie objaśnił. 
O jednej stopie jest brahman, Wasza Wysokość. 
Powiedz nam o tym, Jadźniawalkjo. 
Umysł jest jego siedzibą, przestworza podstawą, 
Czcić go należy jako błogość. 
Co jest cechą błogości, Jadźniawalkjo?  
Umysł, Wasza Wysokość, dzięki umysłowi wybiera kobietę.  
Z niej syn na jego podobieństwo się rodzi. 
Błogość to jest zaprawdę umysł, Wasza Wysokość, 
Umysł, wasza Wysokość, to zaprawdę najwyższy brahman. 
Umysł nie porzuca tego, który wiedząc to wszystko, cześć mu oddaje. 
Wszystkie stworzenia wnikają w niego. 
On, stając się bogiem, bogów dosięga (Brihadaranjaka 4.1.6)37. 

                                                        
37 abravŸnme satyak˜mo j˜b˜la× mano vai brahmeti, yath˜ m˜t®m˜npit®m˜n˜c˜ryav˜nbr¨y˜t tath˜ 

tajj˜b˜lo`bravŸnmano vai brahmeti amanaso hi kiÕ sy˜diti abravŸt te tasy˜yataÕ pratiÿ÷h˜m, na 
me`bravŸditi, ekapad˜ etatsamr˜ýiti sa vai no br¨hi y˜jñavalkya mana ev˜yatanam ˜k˜þa× pratiÿ÷h˜ 
˜nanda ityenadup˜sŸta k˜nandat˜ y˜jñavalkya, mana eva samr˜ýiti hov˜ca manas˜ vai samr˜÷ striy-
amabhih˜rte tasy˜Õ pratir¨pa× putro ayate sa ˜nanda×, mano vai samr˜÷ paraÕ brahma nainaÕ 
manau jah˜ti sarv˜õyenaÕ bh¨t˜nyabhikÿaranti devo bh¨tv˜ dev˜napyeti ya eva vidv˜netadup˜ste.  
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W tym fragmencie manas jest swoistą postacią absolutu. Jako postać, jako coś 
uformowanego, otacza, przysłania rzeczywistość. Ale ten, kto zrozumie, iż ta postać, 
ten przejaw, odsyła do swojego źródła, do absolutnego bytu, traktuje manas jako bar-
dzo użyteczne narzędzie poznawcze i dzięki manasowi dostrzega naturę atmana- 
-brahmana. Manas wyłania się z absolutu i ostatecznie ukazuje się tożsamość pomię-
dzy samą istotą rzeczywistości – brahmanem, a jego postacią, w wizji mistycznej świe-
tlistą postacią. Doświadczanie czystej postaci absolutu skutkuje odczuwaniem stanu 
błogości i wtedy brahman postrzegany poprzez swą postać staje się obiektem czci. 
Podstawą tak rozumianej rzeczywistości są przestworza – ˜k˜þa. Słowo to pochodzi od 
˜ k˜þ – jaśnieć, rozświetlać, rozjaśniać. Zatem ta postać, która staje się przedmiotem 
najwznioślejszych doświadczeń, jaśnieje czystym światłem. Brahman, będący przed-
miotem wielbienia i czci, często w późniejszych tekstach jest przedstawiany jako Iśwa-
ra. Oddawaniu czci obiektowi, któremu przypisuje się rangę najwyższą, towarzyszy 
odczuwanie błogości – ˜nanda. Dlatego w niektórych fragmentach upaniszadowych 
mówi się, iż dziedziną manasu jest ˜nanda. ·nanda, sat – istnienie, prawdziwość – 
i cit – myślenie, świadomość – to trzy podstawowe atrybuty – guõa, które w koncep-
cjach sagunicznych przysługiwać mają brahmanowi per essentiam. Według wykładni, 
na przykład Ramanudźy, człowiek dlatego dąży do wyzwolenia – w jego koncepcji do 
wiecznego obcowania z Brahmanem – że przyciąga go owa błogość, stan odczuwania 
wiecznego szczęścia, niezmąconego żadnymi uciążliwościami – kleśa – ani niezmie-
szanego z żadnymi śladami poznania zmysłowego. Błogość tak rozumiana staje się 
swoistym atraktorem, który z samej swej natury przyciąga duszę, pobudza ją i prowa-
dzi do wyzwolenia. 

Jak wynika z ostatniego fragmentu, manas jest tu trochę inaczej rozumiany, niż to 
przedstawiałam w całym tym rozdziale. Daje on podstawę do interpretacji sagunicz-
nych, podczas gdy wcześniejsze rozważania były prowadzone z perspektywy nirgu-
nicznej. Jest to między innymi dowód na to, że w Upaniszadach znajdują się fragmen-
ty, które mogą się stać podstawą do uzasadniania różnych stanowisk ontologicznych. 
W tej książce chcę jednak wykazać, że wykładnia nirguniczna przeważa, zwłaszcza 
w najstarszych i najmłodszych Upaniszadach.  

 
 



Bhutatman – dusza żywiołów,  
etyczny podmiot działający.  
Praćodajita – poruszyciel 

Bhutatman i praćodajita są to terminy techniczne pojawiające się w obrębie kanonu 
tylko w upaniszadzie Maitri. Słowo bh¨ta denotuje żywioły, elementy grubomaterial-
ne, te, które kształtują formy postrzegane jako znacząco różne od postrzegającego 
podmiotu. Pojęcie to, jak zaraz zobaczymy na podstawie analizy tekstów, zostało 
ukształtowane w celu wskazania na różnice pomiędzy absolutnie niezróżnicowaną, 
niezmienną dziedziną atmana a podmiotem działającym, podległym prawu karmana 
i wynikających z tego ograniczeń. Słowo pracodayit˜ jest formą causativum od pra- 
-cud – powodować ruch, poruszać, oznajmiać. 

Nim przejdziemy do omówienia terminów bh¨t˜tman i pracodayit˜, przyjrzyjmy 
się założeniom ontologicznym upaniszady Maitri. W tej książce już nie raz odwoływa-
łam się do tezy o pewnej specyfice tego tekstu. Maitri, choć tradycyjnie zaliczana do 
kanonu klasycznych Upaniszad, wydaje się z nich najmłodsza. Powstawała w atmosfe-
rze polemiki ze szkołami buddyjskimi i jest przeniknięta duchem tamtej epoki. Ale 
słychać w niej też echo budzących się w łonie tradycji bramińskiej tendencji teistycz-
nych. Jest tekstem synkretycznym, z jednej strony obficie, często w formie dosłownych 
cytatów, odwołującym się do śruti, z drugiej zaś starającym się uzgodnić interpretację 
nirguniczną z saguniczną. I to ostatnie wyzwanie zdaje się równie ciekawe, jak trudne.  

Autor Maitri, przedstawiając swoje koncepcje, bez przerwy, płynnie i naprzemien-
nie przechodzi od omawiania ich z perspektywy epistemicznej do perspektywy metafi-
zycznej, dlatego tak trudno interpretować kluczowe założenia. Na początku tekstu 
mamy opis podmiotu doznającego przede wszystkim cierpienia i niepewności, podmio-
tu mającego z jednej strony pełną świadomość ułomności swojej kondycji empirycznej, 
a z drugiej niewzruszone przekonanie, iż istnieje jakiś samoistny byt będący ponad 
wszelkimi ograniczeniami, w jakiś sposób je warunkujący czy podtrzymujący. 
I właśnie odpowiedź na to pytanie, czy i kim jest ów absolutny byt i jaka jest relacja 
pomiędzy tym, co absolutne, a tym, co doświadczane jako pełne ograniczeń, ułomności 
i cierpienia, staje się kanwą wszelkich rozważań w tym tekście. Pytania te, jak wiemy, 
nie pojawiają się po raz pierwszy w Maitri, są one mniej czy bardziej bezpośrednio 
artykułowane w całym kanonie śruti. Nowością tego tekstu jest to, iż – jak się wydaje – 
w pewnych miejscach przyjmuje perspektywę dualistyczną, odróżniającą nie tylko 
fenomenologicznie, ale także ontologicznie dziedzinę podmiotu od dziedziny przed-
miotu, choć – jak zobaczymy – ostateczna wykładnia tekstu jest monistyczna, wręcz 
adwaityczna. Ta metodologiczna perspektywa dualizmu ontologicznego jest bardzo 
wyraźna we fragmencie 2.3–4: 
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Czcigodny, ciało jest jak powóz pozbawiony świadomości,  
Jakiemu ponadzmysłowemu bytowi przynależy aż taka potęga, 
By tego rodzaju rzeczy obdarzać świadomością? 
A mówiąc innymi słowy, kto jest poruszycielem? 
Czcigodny, powiedz nam, co o tym wiesz! 
Tak im Pradźapati odpowiedział: 

Dzięki temu, kto został poznany jako stojący ponad wszelkimi cechami, 
Kto jaśnieje niezwykłym blaskiem, kto jest czysty, jasny, 
Pusty, wyciszony, bez tchnienia, bez „Ja”, bezkresny, 
Niezniszczalny, stały, wieczny, nienarodzony, 
Pozostający w swej własnej wielkości, 
Dzięki niemu właśnie, nienarodzonemu, ciało staje się świadome, 
A mówiąc innymi słowy, on jest poruszycielem. 
Wtedy Walikhiljowie powiedzieli: 
Czcigodny, jak przez tego rodzaju bezpragnieniowy byt, 
Rzecz taka zostaje obdarzona świadomością? 
A mówiąc innymi słowy, jak on staje się poruszycielem1? 

W tym fragmencie pojawia się kolejny termin na określenie podmiotu: pracodayit˜ 
– poruszyciel. Zostaje tu przedstawiona relacja pomiędzy poruszycielem a atmanem. 
Tekst zakłada istnienie absolutnego, niczym nie uwarunkowanego bytu, który jest na-
zywany atmanem. Atman jest przestawiany, podobnie jak w tekstach nirgunicznych, 
jako byt, o którym w sposób adekwatny nie można orzekać w żadnych terminach; je-
dynie w wyniku wglądu zostaje rozpoznany w swej naturze. Większość określeń to 
terminy negatywne, pozytywnie wskazuje się na świetlistość, jasność, blask jego po-
staci. Może to być najbardziej pierwotny przejaw absolutu, nieokreślona żadnymi ce-
chami świetlistość; ta postać, gdy zostaje rozpoznana jako aktywna, jest nazywana 
poruszycielem. Związek pomiędzy tymi dwoma wymiarami jednej ostatecznie rzeczy-
wistości zostaje tutaj przedstawiony dosyć precyzyjnymi – zwłaszcza jak na tekst po-
etycki – terminami. Atman jako byt absolutny czy też pełny (p¨rõam), będący wszyst-
kim (sarvam) w tradycji upaniszadowej jest ukazywany jako niepotrzebujący żadnego 
uzupełnienia, niepragnący niczego, gdyż niczego poza nim nie ma. I takim właśnie 
terminem: aniÿ÷a – niepragnący, bezpragnieniowy – zostaje tu nazwany.  

Objaśnienie tak paradoksalnie pojętej natury absolutu jest wyzwaniem dla wszelkich 
kosmogonii, i to nie tylko indyjskich. Skąd się bierze impuls tworzenia czy wyłaniania 
świata nie w pełni doskonałego „przez” czy „z” bytu absolutnego? Jak wiadomo, całko-
wicie zadowalającej odpowiedzi na to pytanie nie udzielił żaden system filozoficzny ani 
religijny. Omawiana przez nas Maitri w kolejnych fragmentach (2.5–6) próbuje na to 
pytanie odpowiedzieć, odwołując się do koncepcji zawartych we wcześniejszych tek-
stach tradycji bramińskiej. 
                                                        

1 bhagavan þakatam iv˜cetanam idam þarŸra kasyaiÿa khalv Ÿd®þo mahim˜`tŸndriya-nh¨tasya enaitad-
vidham etac cetanavat pratiÿ÷h˜pihitam pracodayit˜ v˜ asya yad bhagavan vetsi tad asm˜kam br¨hŸti t˜n 
hov˜ceti. 

yo ha khalu v˜voparistha× þr¨yate gu®õeÿvivordhva-retasa× sa v˜ eÿa þuddha× p¨ta× þ¨nya× 
þ˜nto`pr˜õo nir˜tm˜nanto`kÿaya× sthira× þ˜þvato`ja× svatantra× sve mahimni tiþ÷haty ajenedaÕ þarŸra 
cetanavat pratiÿ÷h˜pitam pracodayit˜ vaiÿo`py asyeti te hocur bhagavan katham anened®þen˜niÿ÷henaitad-
vidham idaÕ cetanavat pratiÿ÷h˜pihitam pracodayit˜ vaiÿo`sya katham iti. 
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Koncepcja bezpragnieniowego bytu, który w niewytłumaczalny sposób powoduje 
przejawienie się czy tworzenie świata, zostaje objaśniona przy użyciu pojęć Purusza 
i Pradźapati. Obydwa te terminy odnoszą się do fundamentalnych koncepcji kosmogo-
nicznych prezentowanych już w najstarszych hymnach wedyjskich. Koncepcja Puruszy 
została głównie zbudowana na podstawie kosmogonicznego mitu zawartego w X man-
dali Rigwedy i w swym klasycznym nurcie odwołuje się do monistycznego obrazu 
świata, w którym rzeczywistość przedstawiona jest prawdziwą przemianą bytu abso-
lutnego (pariõama). I tak jest rozumiany Purusza w upaniszadzie Maitri. Byt absolut-
ny, będący ostatecznie nirguna, przybiera subtelną postać i zostaje nazwany imieniem 
Purusza: 

Zaprawdę, to, co jest subtelne, nie do uchwycenia, nie do zobaczenia, 
Znane jest jako Purusza, 
On nie będąc wcześniej świadomym, przebywa tu, w tym ciele, 
Cząstką samego siebie; 
Tak jak budzenie się śpiącego odbywa się bez jego świadomości, 
Ta jego część, która jest miarą świadomości każdego puruszy, 
Jest duszą oznaczoną przez wyobrażenie, określenie, poczucie siebie. 
Pradźapati nazwał ją Wiśwa – Wspólna wszystkim, 
Dzięki niej właśnie ciało staje się świadome, 
Czyli inaczej mówiąc, ona jest poruszycielem (Maitri 2.5)2. 

Pojawiają się tu dwa terminy odnoszące się do dziedziny świadomości: buddhi 
i cait˜m˜tra. Termin „buddhi” pojawia się w złożeniu: buddhip¨rvam. Złożenie to 
występuje w środku zdania i może być – tak wynika z reguł sandhi gramatyki san-
skryckiej – odczytane również jako abuddhip¨rvam. Możemy zatem rozumieć go za-
równo jako „będący wcześniej świadomym”, jaki i „będący wcześniej nieświado-
mym”. Te dwie możliwości odczytania tej samej frazy zdają się zupełnie sobie 
przeciwstawne, ale można się pokusić o interpretację, która w paradoksalny sposób 
godzi te dwa tłumaczenia.  

Trzeba wyjść od pytania, jak należy rozumieć sam termin buddhi. Pierwsza inter-
pretacja odwołuje się do etymologii tego słowa. Jak wiadomo, pochodzi ono od rdzenia 
budh i oznacza tu budzenie, przebudzenie, uświadomienie, bycie świadomym. Druga 
interpretacja opiera się na funkcjonowaniu buddhi w tekstach sankhjicznych, obojętnie 
czy we wcześniejszej, czy też klasycznej wersji. Tam buddhi funkcjonuje jako najsub-
telniejszy wprawdzie, ale jednak wytwór rzeczywistości przedmiotowej, która ze swej 
natury jest pozbawiona świadomości absolutnej – cit. O buddhi i podmiocie poznają-
cym, którego jest podstawą, mówi się jedynie w kategoriach świadomości empirycznej, 
będącej tylko odbiciem czy przedstawieniem świadomości czystej. I wtedy możemy 
powiedzieć, że Purusza, gdy funkcjonuje już w sferze sansarycznej, jest obdarzony 
świadomością empiryczną – buddhi. Takie odczytanie może być uzasadnione metaforą 
budzącego się człowieka – jakby bezwiednie, automatycznie – ze snu. Rozumienie 

                                                        
2 sa v˜ eÿa s¨kÿmo`gr˜hyo`d®þya× puruÿa-saÕjño`buddhip¨rvam ihaiv˜vartate`Õþeneti suptasy-

ev˜buddhip¨rvam vibodh˜ evam iti atha yo ha khalu v˜vaitasy˜Õso`yam yas cait˜m˜tra× pratipuruÿa× 
kÿetrajña× saÕkalp˜dhyavas˜y˜bhim˜naliðga× praj˜patir viþv˜khyaþ cetanedam þarŸraÕ cetanavat 
pratiÿ÷h˜pitam pracodayit˜ vaiÿo`pyasyeti. 
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buddhi technicznie, jak w tradycji sankhji, mogą potwierdzać kolejne wersy. Zaznacza 
się tu również relacja pomiędzy świadomością absolutną – cait˜m˜tra – a empiryczną – 
buddhi. Cit, przejawiając się w różnych przedstawieniach, funkcjonuje jako kÿetrajña – 
znawca pola, czyli dziedziny przedmiotowej, jako obserwator, jako widz, który jest 
zarazem doznającym. Ów kÿetrajña – termin ten odpowiada pojęciu duszy indywidual-
nej – jest naznaczony trzema podstawowymi cechami: saÕkalpa – wyobrażenie, co 
jest główną funkcją buddhi, adhyavas˜ya – określenie, funkcja manasu oraz abhim˜na 
– poczucie siebie, funkcja ahankary. Przyporządkowanie funkcji sankalpy buddhi pod-
kreśla jej działanie wolitywne, osądzające, będące głównym impulsem działania. To 
wtedy, gdy niezróżnicowana świadomość – cit – przybiera zindywidualizowaną formę 
– kÿetrajña – buddhi jawi się jako pierwotna funkcja będąca motorem działania, do-
znawania, poznawania, osądzania, a zatem poruszania do jakiejkolwiek aktywności. 
Można też powiedzieć, iż jest funkcją zmierzającą do samookreślenia, do samouświa-
domienia sobie siebie samego. Akt samopoznania, czyli samookreślenia, w sposób 
paradoksalny prowadzi do ograniczenia bytu absolutnego.  

Na samym zaprawdę początku Pradźapati pozostawał jeden, 
Będąc jednym, nie był szczęśliwy, 
Rozmyślając nad samym sobą, wiele istot stworzył, 
Kiedy zobaczył, iż one są jak kamienie, bez świadomości, bez oddechu, 
Stojące jak pnie, nie był zadowolony, 
Rozważył w myśli: Aby je obudzić, wniknę w nie, do samego wnętrza! 
I przeobrażając samego siebie w wiatr, wszedł w nie, 
Sam jeden nie mógł tego uczynić, podzielił się więc na pięć części, (...) 
Kiedy podzielił się na pięć części, skrył się w miejscu tajemnym, 
Ten, który uczyniony jest z umysłu, którego ciało jest oddechem życiowym, 
Forma blaskiem, prawda wyobrażeniem, atman to przestworza. 
On, nie osiągając swego celu, pomyślał z głębi serca: 
Obym się cieszył tymi przedmiotami! 
Wtedy przebił pięć otworów, wyszedł nimi do góry 
I cieszył się przedmiotami dzięki pięciu wodzom, 
Pięć wodzy to narządy poznania, konie to narządy działania, 
Powóz jest ciałem, a woźnica jest umysłem, 
Bodziec pochodzi z natury, on nim kieruje, 
Dzięki niemu ciało wędruje to tu, to tam, 
Tak jak koło jest poruszane przez garncarza. 
W ten właśnie sposób ciało zostaje obdarzone świadomością, 
Inaczej mówiąc, zaprawdę on jest poruszycielem (Maitri 2.6)3. 

 

                                                        
3 praj˜patir v˜ eko`gre`tiÿ÷hat sa n˜ram ataika× sotm˜nam abhidhy˜tv˜ bahvŸ× praj˜ as®jata t˜ aþm-

ev˜prabuddh˜ apr˜õ˜× sth˜õur iva tiÿ÷ham˜n˜ apaþyat sa n˜ramata so`manyatait˜s˜mpratibodha- 
n˜y˜nhyantaram viviþ˜mi sa v˜yur iv˜tm˜naÕ k®tv˜bhyantaraÕ pr˜viþat sa eko n˜þakat sa pañ-
cadh˜tm˜naÕ vibhajyoc yale (...) sa v˜ eÿa pañcadh˜tm˜tm˜naÕ vibhajya nihito guh˜y˜m manomaya× 
pr˜õaþarŸro bh˜r¨pa× satyasaÕkalpa ˜k˜þ˜tmeti sa v˜ eÿo`sm˜d h®dantar˜d ak®t˜rtho`manyat˜rth˜n aþn-
˜nŸti ata× kh˜nŸm˜ni bhittvodita× pañcabhŸ raþmaya× karmendriy˜ny asya haya ratha× þariraÕ mano 
niyant˜ prak®timayo`sya pratodo`nena khalvŸrita× paribhramatŸdaÕ þarŸraÕ cakram iva 
m®tyavenedam þarŸraÕ cetanavat pratiÿ÷hapitam pracodayit˜ vaiÿo`pyasyeti. 
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W tym fragmencie odpowiedź na pytanie powtórzone kolejny raz zostaje udzielona 
przez odwołanie się do mitu. Kiedy sięgniemy do pierwotnego schematu kosmogo-
nicznego zapoczątkowanego w hymnie Nasadija i kontynuowanego w kanonie Upani-
szad, a konkretnie do frazy: idam agre ˜sŸt, zobaczymy, iż pierwsza strofa tego frag-
mentu nie denotuje dziedziny istnienia – sat, lecz dziedzinę bytowania – bhava. 
W Maitri nie ma wyraźnego przejścia pomiędzy sat a bhava, jak na przykład w Briha-
daranjace (1.4.1–3), lecz koncepcja przyjęta w obydwu upaniszadach jest podobna. 
Pierwotne sat, przedstawiając się sobie samemu jako aktywne bhava, pozostaje jeszcze 
niezróżnicowane na podmiot i przedmiot poznania, ale już w wyniku tego pierwotnego 
samookreślenia postrzega się jako ekam – jedno. Jedność – ekatva – jawi się zatem 
jako najpierwotniejsza forma adwaity – niedwójni. Uświadomienie sobie własnej jedy-
ności staje się przyczyną poczucia osamotnienia. I to właśnie uczucie jest impulsem do 
stwarzania czy wyłaniania innych bytów. Brihadaranjaka odwołuje się do jednoznacz-
nie monistycznego schematu, w którym Purusza przejawia się jako androgyne, rozdzie-
lające się na aspekt męski i żeński, w Maitri zaś Pradźapati stwarza wiele istot, wiele 
bytów. 

Nie należy tego aktu interpretować jako creatio ex nihilo. Tekst wyraźnie wskazuje, 
iż to w wyniku jakiegoś pierwotnego aktu medytacyjnego, rozmyślania nad samym 
sobą – sotm˜nam abhidhy˜tv˜ – absolut nie tyle stworzył, ile wyłonił z siebie byty. Gdy 
Pradźapati, byt jak najbardziej świadomy, postrzega wyłonione z siebie byty, wówczas 
doświadcza ich jako odrębnych od siebie. Stają się one dla niego głównie przedmio-
tem, co zostaje ocenione jako pozbawione świadomości. I tu znów nasuwa się analogia 
do sankhjicznego obrazu, do odróżnienia sfery świadomości puruszy od sfery przed-
miotowej, nieświadomej – prakriti. Na podstawie choćby tego fragmentu wyraźnie 
widać, iż w Maitri – tym razem w odróżnieniu od sankhji klasycznej – występuje jedy-
nie dualizm metodologiczny, a nie ontologiczny. Ale następne wersy musimy już in-
terpretować, przyjmując metodologiczną perspektywę dualizmu podmiotowo- 
-przedmiotowego. Poruszyciel jawi się wtedy jako byt, który obdarza swoją świado-
mością martwe, bo nieświadome byty.  

Zwróćmy tu również uwagę na spójność symboliki metafor pojawiających się 
w Upaniszadach. W omawianym powyżej fragmencie czytamy, iż Pradźapati, aby wnik-
nąć w wyłonione przez siebie byty, aby je przeniknąć, przemienił się w wiatr. Bardzo 
podobny obraz mamy w Brihadaranjace (3.7.1–23), gdzie „wewnętrzny rządca” jest 
nazywany wiatrem – v˜yu, który jako nić – s¨tra – spaja i przenika wszystkie postaci 
rzeczywistości. (Więcej na ten temat pisałam w rozdziale o antarjaminie). Zwróćmy też 
uwagę na to, iż zarówno Purusza, Pradźapati, jak i antarjamin oraz sakszin przynależą do 
stanu Pradźni, jak to zostało przedstawione w opisie stanów świadomości w Mandukji. 

Powróćmy do upaniszady Maitri. Bardzo ważne wydaje się stwierdzenie, iż bo-
dziec, impuls do działania pochodzi z natury, z prakriti. Najbardziej rdzenną cechą 
poruszyciela okazuje się działanie. Działanie to pierwotny impuls, pochodzący jednak 
nie z niezróżnicowanego absolutnego bytu, ale z tej jego postaci, która jest wynikiem 
aktu samopoznania. Ale ów poruszyciel w sensie absolutnym nie jest różny od atmana. 

Oto zaprawdę jest atman, którego opiewają wieszczowie, 
On tu, na ziemi, wędruje z ciała do ciała, nietknięty, 
Choć wydaje się jasny lub ciemny, lecz to z powodu działania, 
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Z powodu nieprzejawiania się, subtelności, niemożliwości dostrzeżenia, 
Niemożliwości uchwycenia, wolności od poczucia własnego „Ja”, 
Przejawia się jako niebędący tam, a działający, 
A w rzeczywistości jest on czysty, stały, niezachwiany, bez skazy, 
Niewzruszony, bez pragnień, nieruchomy widz, przebywa w samym sobie, 
Tak jak doznający prawości skrywa atmana w osłonie z cech utworzonej, 
Lecz sam pozostaje nieruchomy, pozostaje nieruchomy (Maitri 2.7)4. 

Pojęcie „poruszyciel” wskazuje zatem na te postaci czy też te płaszczyzny absolutu, 
które funkcjonują w wymiarze makrokosmosu. Relacja pomiędzy poruszycielem 
a atmanem wydaje się analogiczna do korelacji pomiędzy Iśwarą a atmanem – tak jak 
to przedstawia Mandukja – zatem do relacji pomiędzy stanem suszupti a stanem turija. 
Kolejne fragmenty Maitri wprowadzają pojęcie bh¨t˜tman, który jawi się, jak to przed-
stawia tekst, jako przejaw absolutnego atmana na poziomie mikrokosmosu. Obejmuje 
sobą i zawiera w sobie wszelkie funkcje odpowiedzialne za indywidualne działanie, 
a zatem indywidualną odpowiedzialność karmiczną. 

Jest zaprawdę coś jeszcze innego, 
Nazywane to jest atmanem-żywiołów – bh¨t˜tman, 
I on właśnie podlega jasnym i ciemnym owocom czynów, 
On wpada w dobre i złe łona, jego kierunkiem jest góra i dół, 
Wędruje, narażany jest na pary przeciwieństw, 
Oto jego objaśnienie: 
Pięć tanm˜tra – subtelnych żywiołów – nazywa się imieniem „żywioły”, 
Tak samo jak pięć grubych żywiołów – bh¨ta – nazywa się imieniem „żywioły”, 
To zaś, co jest ich połączeniem, nazywa się ciałem, 
To, o czym się mówi, iż przebywa w ciele, jest atmanem-żywiołów, 
Zaś atmana-żywiołów atman nieśmiertelny jest jak kropla wody na kwiecie lotosu, 
Atman-żywiołów jest naznaczony cechami natury, 
Z powodu naznaczenia wpada w oszołomienie, 
Z powodu oszołomienia nie dostrzega Czcigodnego Pana, 
Który przebywa w samym sobie i jest przyczyną działania, 
Będąc narodzonym i obarczonym strumieniem cech, jest niestały, 
Rozedrgany, zbłąkany, pełen pragnień, rozproszony, 
Popada w stan miłości samego siebie: „To ja jestem i to jest moje”, 
Mniemając tak o sobie, wiąże atmana jak ptaka w sidła, 
I będąc obarczony owocami czynów, wpada w dobre lub złe łona, 
Kieruje się ku górze lub ku dołowi, 
Błąka się, dotknięty parami przeciwieństw (Maitri 3.2)5.  

                                                        
4 sa v˜ eÿa ˜tmehoþanti kavaya× sit˜sitai× karmaphalair anabhibh¨ta iva prati þarŸreÿu caraty avyakta-

tv˜t saukÿmy˜d ad®þyatv˜d agr˜hyatv˜n nirmamatv˜c c˜navastho`sati kart˜`kartairv˜vastha× sa v˜ eÿa 
þuddha× sthiro`calas c˜lepyo`viagro nisp®ha× prekÿakavad avasthita× svasthaþca ®tabhug guõamay-
ena pa÷en˜tm˜nam antardhay˜vasthit˜ ity avasthit˜ iti. 

5 asti khalvanyo`paro bh¨t˜tm˜khyo yo`yam sit˜sitai× karmaphalair abhibh¨yam˜na× sadasadyonim 
˜padyat˜ ity av˜ñcyordhv˜ v˜ gitar dvandvair abhibh¨yam˜na× paribhramatŸty asyopavy˜khy˜nam pañca-
tanm˜tr˜ bh¨taþabdenocyante atha pañcamah˜bh¨t˜ni bh¨taþabdenocyante`tha teÿ˜Õ yat samudayam tat 
þarŸraÕ ity uktam atha yo ha khalu v˜ va þarŸra ity uktam sa bh¨t˜tmety uktam ath˜m®to1- 
sy˜tm˜ bindur iva puÿkar˜ iti sa v˜ eÿo`bhibh¨ta× pr˜k®tair guõair iti, atho`bhibh¨tav˜t samm¨ý- 
hatvam pray˜ta× samm¨ýhatv˜d ˜tmastham prabhum bhaga vantaÕ k˜rayit˜raÕ n˜paþyad guõau-
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Ten obszerny fragment nie wymaga, jak się wydaje, szczególnych objaśnień. 
Przede wszystkim chciałabym tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszych słowach – 
co jest znaczące – wskazuje się na bhutatmana funkcjonującego jako podmiot indywi-
dualny, głównie ze względu na jego indywidualną odpowiedzialność karmiczną. Po-
stawienie w tej upaniszadzie na pierwszym planie sfery etycznej jest, według mnie, 
echem dyskusji i kontrowersji, które nieobce były wszystkim systemom filozoficznym 
i religijnym, zwłaszcza tym o monistycznych założeniach ontologicznych. Dylemat ten 
jest wyrażany w klasycznym pytaniu: unde malum? Jeżeli absolutne sat jest pełnią 
doskonałości i to ono w sposób ostateczny wyczerpuje totalność rzeczywistości: kto, 
co i w jaki sposób jest odpowiedzialny za niedoskonałości będące oczywistym faktem 
wynikającym z naszego doświadczenia. Według Maitri, jak widzimy, jest to rezultat 
mechanizmu samoograniczenia absolutu i wyłaniania z siebie dwóch sfer, z których 
jedna, przedmiotowa, funkcjonuje jako prakriti; z niej ma pochodzić ów bodziec będą-
cy impulsem działania i różnicowania. Kiedy ten bodziec poruszył do aktywności sferę 
przedmiotową, zaczęła ona wyłaniać z siebie postaci wyglądające na coraz bardziej 
i bardziej różne od siebie byty, elementy. Elementy te w szkole sankhji są nazywane 
technicznie bh¨ta – żywioły – i są odpowiedzialne za najbardziej zewnętrzną formę 
poszczególnych przejawów, czyli poszczególnych podmiotów empirycznych. Zresztą 
cały ten fragment jest bardzo sankhja-jogiczny w charakterze, i to zarówno w atmosfe-
rze, jak i w terminologii. (Z jednym wszakże bardzo istotnym założeniem, o którym 
pisałam na początku tego rozdziału; Maitri zakłada ontologiczny monizm, o dualizmie 
możemy mówić jedynie z metodologicznej perspektywy epistemologicznej). Dziedzina 
przedmiotowa – prakriti – jest charakteryzowana przez cechy – guõa. Najbardziej sub-
telny przejaw prakriti, który odpowiadałby antahkaranie bądź ćitcie, jest charakteryzo-
wany tak jak w klasycznych darśanach, głównie przez element odpowiedzialny za 
relacje wyznaczające podmiot indywidualny. Wraz z wyróżnieniem podmiotu aham 
pojawia się odróżnianie tego, „co jest moje” – mama idam – od tego, co jest doświad-
czane jako od tego różne.  

Pewnym dodatkiem do klasycznego schematu sankhja-jogicznego jest postać Czci-
godnego Pana – Prabhu Bhaga. W sankhji w ogóle nie możemy wskazać na żaden byt 
analogiczny, a Iśwara jogi jest bardziej bierny. Ta postać jest najbliższa Iśwarze z upa-
niszady Mandukja czy Puruszy z upaniszady Mundaka, gdzie jest przedstawiona meta-
fora dwóch ptaków przebywających na tym samym drzewie. Pojawienie się w tym 
fragmencie owego obrazu może wskazywać, jeśli nie na zupełnie wspólną, to jednak 
na koherentną wizję przedstawianą przez wieszczów upaniszadowych. Metafora ta jest 
kontynuowana w kolejnych strofach: 

Jak już gdzie indziej to zostało powiedziane, 
Ten, który działa, jest atmanem-żywiołów, 
Ten, który powoduje działanie, jest wewnętrznym puruszą, 
Jak kawałek żelaza dotknięty ogniem i urabiany przez kowala przeróżne formy  

przybiera, 

                                                       
ghair uhyam˜na× kaluÿŸk®tas c˜sthiraþ cañcalo lupyam˜na× sasp®ho viagra c˜bhim˜nitvam pray˜t˜ 
iti,aham so mamedam iti evam manyam˜no nibadhn˜ty ˜tman˜tm˜naÕ j˜leneva khacara× 
k®tasy˜nu phalair abhibh¨yam˜na× sadasadyonim ˜padyat˜ ity av˜ñcyordhv˜ v˜ gitar dvandvair 
abhibh¨yam˜na× paribhramati. 
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Tak samo atman-żywiołów powstały dzięki wewnętrznemu puruszy, 
Ukształtowany przez cechy – guny – staje się zróżnicowaniem.  
Zróżnicowanie ma cztery przysłony, jest czternastorakie, 
Przeobraża się na osiemdziesiąt cztery różne sposoby, 
Zbiór bytów ma zaprawdę niezliczone formy, 
Wszystkie te zmiany uruchamiane są przez puruszę, 
Tak jak koło przez garncarza, 
Zaś tak jak po uformowaniu kawałka żelaza ogień pozostaje nietknięty, 
Podobnie purusza nie jest tym naznaczony, 
Atman-żywiołów jest naznaczony z powodu swego przywiązania (Maitri 3.3)6. 

Poruszycielowi z poprzednich strof, który funkcjonował w wymiarze makrokosmo-
su, odpowiada w tym fragmencie wewnętrzny purusza – anta× puruÿa× – funkcjonują-
cy w wymiarze mikrokosmosu. I to on właśnie w sensie absolutnym jest atmanem, 
w pełni doskonałym i nietkniętym przez żadne ułomności. Interesujące jest, czy 
w klasycznych Upaniszadach znajdziemy jakiekolwiek objaśnienie, dlaczego w pełni 
doskonały byt wyłania z siebie istności, które jako jego przejawy, postrzegane jako 
części, z natury są pozbawione pełni i doskonałości. Odwołajmy się w tym miejscu do 
jednej z najstarszych upaniszad, do Brihadaranjaki (1.2.5): 

Wtedy tak pomyślał: 
„Jeżeli go teraz zniszczę, pozostawię dla siebie niewiele pokarmu”, 
Tak poprzez słowo i atmana stworzył wszystko, cokolwiek tu jest, 
Hymny, formuły ofiarne, pieśni, świętą poezję, stworzenia, bydło, 
Cokolwiek stwarzał, zaczynał to jeść. 
Gdyż to jest natura nieskończoności nieskończonego, 
Ten, który zna naturę nieskończoności nieskończonego, 
Staje się zjadającym wszystko, 
Wszystko staje się dla niego pokarmem7. 

Byt absolutny w tym fragmencie nosi imię aditi. Słowo to ma wiele znaczeń: „nie-
skończony”, „zjadający”, „śmierć”. Cała fraza, która może być odczytana na dwa spo-
soby i których znaczenia się wzajemnie uzupełniają, brzmi: sarvam v˜ attŸti tadadite-
raditatvam (...) sarvasy˜nnam bhavati.  

Słowo aditi można odczytywać jako imię bogini Nieskończoności; wtedy wskazu-
jemy na nieskończoność natury przejawiającego się absolutu. Ale można też, co poja-
wia się między innymi w komentarzu Śankary, rozumieć to słowo jako pochodzące od 
rdzenia ad – jeść i wtedy tłumaczymy je jako „zjadające to, co jest do zjedzenia”. Sze-
rzej cały ten fragment został omówiony w rozdziale o manasie. W tym miejscu jeszcze 

                                                        
6 ath˜ntr˜py uktam ya× kart˜ so`yaÕ vai bh¨t˜tm˜ karaõai× k˜rayitanta× puruÿa× atha 

yath˜gnin˜yaspoõýo v˜bhibh¨ta× kart®bhir hanyam˜no n˜n˜tvam upaity evam v˜ va khalv asau 
bh¨t˜tm˜nta× puruÿeõ˜bhibh¨to guõair hanyam˜no n˜n˜tvam upaiti, caturj˜lam caturdaþavidhaÕ 
caturasŸtidh˜ pariõataÕ bh¨tagaõam etad vai n˜n˜tvasya r¨pam, t˜ni ha v˜ et˜ni guõ˜ni puruÿeõ-
erit˜ni cakram iva m®tyaveneti atha yath˜yaspiõýe hanyam˜ne n˜gbir abhibh¨yaty evam 
n˜bhibh¨yaty asau puruÿo`bhibh¨yaty ayam bh¨t˜tmopasaÕþliÿ÷atv˜d iti. 

7 sa ikÿata yadi v˜ imamabhimaÕsye kanŸyo`nnam kariÿya iti sa tay˜ v˜c˜ ten˜tmanedaÕ sarvams®jata 
yadidaÕ kiÕca – ®co yaj¨Õÿi s˜m˜ni chand˜si yajñ˜n praj˜×, sa yadvadev˜s®jata tattdattumaghriyata 
sarvam v˜ attŸti tadaditeradititvam sarvasy˜itasy˜tta˜ bhavati sarvamasy˜nnaÕ bhavati ya evametadadite-
radititvaÕ veda. 
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raz należy wspomnieć, iż akt samopoznania, samookreślenia się absolutu skutkuje 
bardzo subtelnym, ale jednak już rozróżnieniem podmiotowo-przedmiotowym. Byty 
wyłonione w wyniku tego aktu, stają się jakby paliwem do podtrzymywania procesu 
samopoznania. Ale to paliwo jest pożerane przez nieskończenie żarłoczny byt. Po-
wróćmy do Maitri (6.10): 

A oto jest jeszcze coś, co należy poznać: 
Wyższą przemianą ofiary atmana jest ta, 
Która dotyczy zarówno pokarmu, jak i tego, kto pokarm spożywa, 
Dalsze objaśnienie jest następujące: 
Świadomy purusza przebywa wewnątrz natury, 
Nazywany jest doznającym, gdyż karmi się pokarmem natury, 
Nawet atman-żywiołów jest dla niego pokarmem, 
Gdyż został uczyniony przez naturę, 
Dlatego wszystko, co jest złożone z trzech gun, ma być doznane, 
Doznającym jest purusza, który przebywa wewnątrz, 
To, co zostało doświadczone, staje się oczywiste. 
Podobnie dla zwierząt, które powstają z nasienia, 
Dla nich nasienie jest tym, co mogą poznać. 
Dzięki temu zostało objaśnione, iż natury należy doznawać. 
Purusza zatem jest doznającym, natura tym, co doznawane. 
On przebywając wewnątrz niej, doznaje. 
Pokarm pochodzący z natury, w wyniku przemiany różnicujących się trzech cech, 
Biorąc swój początek od intelektu – mahat,  
A kończąc na poszczególnych elementach – wiesza, 
Staje się ciałem subtelnym – linga; 
Dzięki temu została objaśniona droga złożona z czternastu elementów, 
Co zostało rozpoznane jako radość, ból i oszołomienie8. 

Ten fragment jest ewidentnie rozwinięciem metafory z Brihadaranjaki. Po raz ko-
lejny widzimy, iż ostatecznie nirguniczna rzeczywistość jest opisywana z metodolo-
gicznej perspektywy dualizmu epistemologicznego. Byt absolutny, który składając 
siebie samego sobie w ofierze, jest przedstawiony jako ten, który stanowi podmiot 
doznający i przedmiot doznania. Termin puruÿa zostaje tu dookreślony terminem cet˜ – 
świadomy – i odnosi się nie do absolutnej świadomości, lecz do świadomości empi-
rycznej – cetas. O jego empirycznym charakterze przesądza choćby to, iż jest umiej-
scowiony w dziedzinie prakriti – pradh˜n˜nta× stha×. Wtedy jego podstawową funkcją 
staje się doznawanie, co jest opisywane jako spożywanie pokarmu. Słowo bhokt˜ – 
doznający – pochodzi wszak od rdzenia bhuj – doznawać, spożywać. Podstawowe 
rozróżnienie podmiotowo-przedmiotowe jest w tym fragmencie przedstawione jako 
odróżnienie pojęć: puruÿa – pradh˜na. Kiedy purusza zostaje „zanurzony”, „uwikłany” 

                                                        
8 ath˜param veditavyam uttaro vik˜ro`sy˜tmayajñasya yath˜nnam ann˜daþ ceti asyopavy˜khy˜n˜m 

puruÿaþ cet˜ pradh˜n˜nta×stha× sa eva bhokt˜ pr˜k®tam annam bhuðkt˜ iti tasy˜yam bh¨t˜tm˜ hy annam 
asya kart˜ pradh˜na× tasm˜t triguõam bhojyam bhokt˜ puruÿo`nta×stha× atra d®ÿ÷aÕ n˜ma pratyayam 
yasm˜t bŸjasambhav˜ hi paþavas tasm˜d bŸjam bhojyam anenaiva pradh˜nasya bhojyatvaÕ 
vy˜khy˜tam tasm˜d bhokt˜ puruÿo bhojy˜ prak®tis tatstho bhuðkta iti pr˜k®tam annam triguõ-
abhedapariõamatv˜n mahad˜dyaÕ viþeÿ˜ntaÕ liðgam anenaiva caturdaþavidhasya m˜rgasya vy˜khy˜ 
k®t˜ bhavati sukhadu×khamohasaÕjam. 
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w prakriti jest ukazywany właśnie jako puruÿaþ cet˜. To moment pierwotnego związ-
ku, czyli „uchwycenia” przez prakriti puruszy, w wyniku czego purusza utożsamia się 
z naturą prakriti. Ów puruÿaþ cet˜ jako bhokt˜ doznaje, czyli „spożywa” bhutatmana, 
spożywa podmiot utkany już z trzech gun. Tekst wyraźnie wskazuje, że podstawową 
funkcją prakriti jest, iż musi być doznawana, czyli że musi być jakiś podmiot, który 
doznaje, doświadcza jej. I to jest bardzo mocna teza przyjmowana przez wszystkie 
darśany bramińskie – rzeczywistość przedmiotowa nigdy nie jest niezależna, istnieje, 
czy raczej bytuje, ze względu na jakiś podmiot. 

Nie poznaje się słodkiego smaku nasienia, dopóki nie wykiełkuje, 
I podobnie jak w trzech stanach, tak przejawia się natura pokarmu, 
W dziecięctwie, młodości, starości, 
Z tej właśnie przemiany wynika natura pokarmu, 
Kiedy natura przechodzi w stan przejawiony, 
Wtedy rozpoczyna się jej doznawanie, 
I wraz z doznaniem smaku, rozpoczynającym się od intelektu, 
Powstaje postanowienie, wyobrażenie, upodobanie siebie, 
Następnie odpowiednio do przedmiotów zmysłów, 
Powstaje pięć narządów do smakowania, 
I tak powstają wszystkie czynności narządów i wszelkie czynności zmysłów, 
To, co przejawione, jest pokarmem i to, co nieprzejawione, jest pokarmem (Maitri 6.10)9. 

Pokarmem jest wszystko, co pochodzi od prakriti, nawet w jej najsubtelniejszej po-
staci, zarówno prakriti wjakta, jak i awjakta. Następnie upaniszada przedstawia dość 
szczegółowo schemat emanacyjny, który znamy z klasycznej sankhji, z tym że orga-
nizm psychiczny linga składa się tu z 14, a nie, jak w Sankhjakarikach, z 13 elemen-
tów. Jest to związane z tym, że Maitri (podobnie jak wedanta) przyjmuje, iż an-
ta×karaõa – organ wewnętrzny – działa poprzez cztery, a nie trzy modi – v®tti: buddhi, 
citta, ahaÕk˜ra, manas. Organizm psychiczny – liðga – jest już całym światem, które-
go podstawową charakterystyką jest to, iż ma być doznawany, spożywany, gdyż ma 
naturę pokarmu – anna. Jest określany przez trzy podstawowe atrybuty: sukha, du×kha, 
moha – radość, ból, oszołomienie. Te trzy terminy w sposób oczywisty przywołują 
buddyjskie: r˜ga, dveÿa, moha. 

Jak już powiedzieliśmy, podstawową charakterystyką prakriti jest to, iż ma być do-
znawana. Nieustanne wyłanianie z siebie kolejnych form doznawania jest wpisane 
w jej naturę. Wyjście ze stanu latentnego do przejawionego ma usprawiedliwiać od-
wieczną aktywność natury, kolejne postaci mają ją czynić coraz bardziej „atrakcyjną”, 
czyli coraz bardziej zdolną do usidlania doznającego – w ten sposób usprawiedliwia się 
jej działanie. Schemat ten pokazuje wzajemną relację pomiędzy dziedziną przedmio-
tową a podmiotem doznającym. 

Jeśli połączymy koncepcje przedstawione w Brihadaranjace i Maitri, to uzyskamy 
następujący obraz relacji pomiędzy absolutnym wymiarem rzeczywistości a szeroko 
pojętą rzeczywistością przedstawioną. Według Brihadaranjaki, absolut wyłania z siebie 
                                                        

9 na hi bŸjasya sv˜d uparigraho`stŸti y˜vann apras¨ti× tasy˜py eva tis®ÿu avasth˜sv annatvam bhavati 
kaum˜ram yauvanaÕ jar˜ pariõamatv˜t tad annatvam evam pradh˜nasya vyaktat˜Õ gatasyopalabdhir 
bhavati tatra buddhy˜dŸni sv˜duni bhavanty adhyavas˜ya saÕkalp˜bhim˜n˜ iti athendriy˜rth˜n pañca 
sv˜duni bhavanti evam sarv˜õŸndriyakarm˜õi pr˜õa karm˜õi eva vyaktam annam avyaktam annam. 
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kolejne, coraz bardziej uformowane – r¨pa – postaci funkcjonujące jako indywidualne, 
gdyż mające swoje własne imiona – n˜ma. To, co zostało wyłonione, staje się paliwem, 
podtrzymuje aktywność wciąż rozpoznającego siebie w swoich przedstawieniach abso-
lutu. Wszystkie te postaci jawią się jako potrzebne absolutowi do podtrzymywania 
procesów poznawczych i samopoznawczych, dlatego wyłania on z siebie kolejne, aby 
nie zabrakło mu paliwa do podtrzymywania tych procesów. Uruchomienie procesu 
przejawiania się, tworzenia świata, wyłania przedmiotowy wymiar rzeczywistości, 
szeroko pojętą prakriti, której status ontologiczny jest wartościowany niżej niż bytu 
absolutnego. Naturą rzeczywistości przedstawionej jest nieustanne działanie. Ale aby 
i jej aktywność mogła być podtrzymywana, musi być przez coś, przez kogoś doznawa-
na. Dlatego – jak objaśnia Maitri – prakriti wyłania z siebie kolejne, w założeniu coraz 
bardziej „atrakcyjne” – a zatem zdolne do angażowania doznającego podmiotu – byty. 
Według takiego opisu, nawet doznający, funkcjonujący jako podmiot empiryczny, 
wikła się w relacje. W wyniku pozostawania w relacjach staje się uprzedmiotowiony. 
W ten sposób też można interpretować frazę, iż zjadanie tego, co może (ma) być spo-
żyte, jest procesem nieskończonego przejawiania się, a zatem bytowania. Podmiot, 
który w sensie absolutnym jest sat, funkcjonuje jako bhava. Dopiero rozpoznanie, iż 
właściwą naturą doznającego jest poznawanie tylko swojej własnej natury, jest rozpo-
znaniem właściwej natury rzeczywistości. To rozpoznanie kończy proces przejawiania 
się, a także proces przedstawiania się jako pokarm. 

Kolejne strofy Maitri są kontynuacją rozważań nad samą naturą pokarmu – anna – 
ale dokładniejsza ich analiza przekracza ramy poruszanych w tej książce zagadnień.  

 
 



Terminy buddyjskie  
w upaniszadzie Maitri 

Maitri, według ostatnich ustaleń1, jest uważana za nieco młodszą, niż dawniej sądzono; 
czas jej powstania przesuwa się z V wieku na II wiek p.n.e. Choć większość klasycz-
nych komentatorów zalicza ją do kanonu, jest to utwór w swojej formie trochę inny niż 
pozostałe dwanaście upaniszad. Maitri jest tekstem synkretycznym, znajdują się w niej 
obszerne fragmenty pozostałych upaniszad, a nawet sanhit, opatrzone objaśnieniami 
i komentarzami. Widać, iż szczególną ambicją autora było uzgodnienie wielu sprzecz-
ności i rozbieżności, które niewątpliwie występują w pozostałych tekstach śruti. Nie 
wnikając na początku naszych rozważań w szczegóły, można stwierdzić, że Maitri 
stara się uczynić spójnymi fragmenty upaniszad należące do nurtu nirgunicznego 
z fragmentami o wymowie sagunicznej. Poza tym upaniszada ta powstawała mniej 
więcej w tym samym czasie co Bhagawadgita, na co wskazuje choćby użycie tych 
samych terminów technicznych, na przykład kÿetrajña, a miejscami daje się zauważyć 
wpływ klimatu teistycznego, ale jej wydźwięk jest zdecydowanie bardziej nirguniczny 
niż poematu z Mahabharaty. 

Gdybyśmy chcieli bardzo ogólnie porównać Bhagawadgitę z Maitri – obydwa tek-
sty należące do tradycji wedanty – to stwierdzilibyśmy, że Gita, jak większość utwo-
rów teistycznych, reprezentuje nurt prav®tti, ceniący wartość świata doświadczalnego 
i wartościujący pozytywnie zaangażowanie w świat, podczas gdy Maitri reprezentuje 
nurt nirv®tti, bardziej ascetyczny i ostatecznie deprecjonujący działanie w świecie2. 
Takie odczytanie Maitri okaże się jak najbardziej uprawomocnione, gdy zwrócimy 
uwagę na atmosferę tego tekstu powstałego w czasach formowania się najstarszych 
szkół hinajany. Bardzo mocno przebija się tu klimat tak zwanego pesymizmu pierwot-
nego buddyzmu – wszelkie rozważania rozpoczynają się od wyraźnej konstatacji, iż 
wszystkie elementy świata są nacechowane przez du×kha. 

Mimo że pierwsza strofa upaniszady nawiązuje do bramińskiej tradycji rytuali-
stycznej, zrównując wedyjski akt rytualny z szeroko pojętą ofiarą ku czci brahmana i z 
rozmyślaniem nad atmanem oraz stwierdzając, iż wszystko to są działania mające pro-
wadzić do tego samego celu, to już następna strofa pokazuje, na przykładzie króla Bri-
hadrathy, iż ani działanie w świecie, ani nawet najbardziej zaawansowana asceza nie 

                                                        
1 Hajime Nakamura, dz. cyt. 
2 Czym dla starożytnych było rozpalanie ognia ofiarnego, 

Tym jest zaprawdę ofiara ku czci brahmana, 
Dlatego ofiarujący podczas rozpalania ognia powinien rozmyślać o atmanie, 
W ten sposób ofiara staje się pełna i bez skazy. 
A kim jest ten, o którym powinno się rozmyślać? 
On jest tym, który jest nazywany tchnieniem życiowym – praną. (...) 
Czcigodny, nie wiem, kim jest atman, 
Ty – jak mówią – jesteś znawcą istoty rzeczy, przeto poucz mnie (Maitri 1.1– 2).  
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dają odpowiedzi na pytanie, jak ostatecznie wyzwolić się z kręgu sansarycznego. Wy-
miar sansaryczny jest tu rozumiany bardzo szeroko – dotyczy on nie tylko migracji 
poprzez kolejne wcielenia, ale również przez eony, i nie tylko w odniesieniu do bytów 
czy istot, które uważamy za obdarzone świadomością. 

Trzecia strofa upaniszady jest bardzo buddyjska w charakterze. Można powiedzieć, 
iż opisuje ona skutki medytacji, która przypomina szeroko pojęty model buddyjskiej 
wipassany.  

O Czcigodny, w niesubstancjalnym, cuchnącym ciele, 
Złożonym z kości, skóry, mięśni, szpiku, mięsa, nasienia, krwi, 
Limfy, łez, ropy, moczu, kału, wiatru, żółci i flegmy, 
Czymże jest doznawanie przyjemności? 
W ciele narażonym na pożądanie, gniew, złość, szaleństwo, 
Na strach, przygnębienie, zawiść, na oddzielenie od tego, co upragnione, 
Na połączenie z tym, co niemiłe, w ciele, narażonym na głód i pragnienie, 
Na starość, śmierć, chorobę, smutek i tym podobne, 
Czymże jest doznawanie przyjemności? (1.3)3. 

To, co jest postrzegane jako ciało, zostało nazwane jako ni×s˜ra, charakterystyczne 
dla tekstów buddyjskich, i dookreślone terminem durgandha – źle, brzydko pachnące, 
cuchnące, aby już w pierwszych strofach wyrazić niesmak, dezaprobatę wobec tego, co 
nazywamy ciałem. Interpretowanie terminu ni×s˜ra jako niesubstancjalność poświad-
czają sformułowania w dalszych strofach upaniszady. Opis rzeczywistości przedsta-
wionej jest dokonywany metodą, którą dziś nazwalibyśmy „prefenomenologiczną”, 
w której odrzuca się kolejne elementy doświadczanej rzeczywistości, uznając je za 
uwarunkowane, i dąży się do uchwycenia nieuwarunkowanej, lecz wszystko warunku-
jącej istoty. W tym fragmencie ostatecznie konstatuje się, iż nie ma żadnego niezmien-
nego substratu materialnego. Pierwsza, najbardziej zewnętrzna warstwa rzeczywistości 
przedstawionej jest opisywana jako złożenie wzajemnie warunkujących się elementów, 
takich jak: kości, skóra, mięśnie, szpik, mięso, nasienie, krew, limfa, łzy, ropa, mocz, 
kał, wiatry, żółć, flegma. Zauważmy, iż skupiono się na tych czynnikach, które są 
uważane za niemiłe. Te wszystkie elementy strukturalnie odpowiadają w pewnym 
sensie kategorii dhamm z grupy r¨pa. One to powodują, iż doświadcza się wszystkiego 
tego, co ostatecznie można scharakteryzować jako du×kha. Przyjrzyjmy się dokładniej 
tym uczuciom. Najpierw wymienia się: k˜ma, krodha, lobha, moha – jak bardzo po 
buddyjsku brzmi ta sekwencja. Znajdują się też określenia składające się na treść Dru-
giej Szlachetnej Prawdy, takie jak: „smutkiem jest oddzielenie od tego, co upragnione, 
połączenie z tym, ci niemiłe” czy podkreślenie strukturalnego głodu i pragnienia, któ-
rego nie da się oddzielić od tych wszystkich elementów, a które sprawiają, iż nie mo-
żemy odczuwać, doznawać przyjemności – k˜ma. Te wszystkie elementy jawią się 
królowi Brihadratce jako przemijające, co znów odwołuje nas do pojęcia anitya; tu 
występuje termin kÿaya. W dalszych słowach autor tekstu podkreśla to, iż nie ma ni-
czego stałego, gdyż każda chwila przyjemności przemija i znowu doznajemy świata 

                                                        
3 bhagavann asthicarmasn˜yumajj˜m˜Õsaþukraþoõitaþleÿm˜þrud¨ÿŸk˜viðm¨trav˜tapittakaphasamghate 

durghandhe ni×sare`smin þarŸre kiÕ k˜mopabhagai×? k˜makrodhalobhamohabhayaviÿ˜derÿyeÿ÷aviyo- 
g˜niÿ÷a samprayogakÿutpip˜s˜jar˜ m®tyu rogaþok˜dyair abhihate asmin þarŸre kiÕ k˜mopabhogai×.  
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jako du×kha. Łącznie z ostatnimi słowami czwartej strofy fragment ten, tak pesymi-
styczny w swym wydźwięku, mógłby się z powodzeniem znaleźć w klasycznych tek-
stach buddyjskich. Ale omawiany tekst upaniszady przynależy wszak do tradycji bra-
mińskiej, która od samego początku była budowana na założeniu istnienia absolutnego 
podmiotu. O fundamentalnej, z punktu widzenia założeń metafizycznych, różnicy po-
między koncepcją buddyjską a bramińską przesądza jedno zdanie – prośba do nauczy-
ciela o objaśnienie natury tych wszystkich zjawisk, które są w taki właśnie sposób 
doświadczane. Pytający, król Brihadratha, porównuje się do żaby w wyschniętej sa-
dzawce, co symbolizuje istotę uwięzioną, bez możliwości samodzielnego uwolnienia 
się, niewidzącą i niewiedzącą. Choć Brihadratha porównuje się do żaby, to mówi 
o sobie aham asmi – „Ja jestem”, to ja istnieję w tym wszystkim, co mnie otacza, ale 
wciąż postrzegam siebie (aham) jako coś różnego (w domniemaniu stałego i niezmien-
nego) od tego wszystkiego, co jest niestałe i przemijające. 

Użyte w tym miejscu sformułowanie aham asmi – jak widzieliśmy w poprzednich 
rozdziałach – jest nie tylko zwyczajną formułą gramatyczną i taką też interpretację tej 
frazy potwierdza odpowiedź, jakiej udziela mędrzec Śakajanja. Ty, Briharadtho, dążysz 
właściwą drogą, dlatego osiągniesz cel swoich poszukiwań. Tym celem jest poznanie 
atmana – ˜tmajña, tym celem jest „stanie się poznającym atmana” – ˜tmajñak®ta.  

Kolejna strofa potwierdza klasyczne już, upaniszadowe rozumienie atmana jako te-
go, który jest różny od ciała, czyli różny od wszystkiego, co było przedmiotem wcze-
śniejszego opisu. Atman oddzielony od ciała przejawia się w swej własnej formie – 
svar¨pa, jest nieśmiertelny – am®ta, bez lęku – abhaya, czyli nienarażony na utratę 
tego, co przyjemne, ani na podążanie za wciąż zmieniającymi się zjawiskami, i tożsa-
my z brahmanem. 

Nim przejdziemy do kolejnego fragmentu, w którym pojawiają się terminy brzmiące 
bardzo „buddyjsko”, podsumujmy, z jakim obrazem świata się tu spotykamy. Opis świa-
ta jest dokonany metodą „fenomenologiczną”. Z punktu widzenia podmiotu, obserwato-
ra, zakłada się swoiście pojęty dualizm antropologiczny. Z jednej strony mamy wszystko, 
co jest przemijające, zmienne, niesubstancjalne, a co składa się na doświadczenie ciała 
oraz wszelkich jego funkcji, doznań, emocji i wrażeń. Z drugiej strony, istnieje to, co 
niedostępne jakiemukolwiek, nawet najbardziej subtelnemu doświadczeniu, a co zostało 
objawione przez mistrza jako coś stałego, niezmiennego, zupełnie różnego od poznawal-
nej rzeczywistości. Gdybyśmy to przełożyli na Kantowskie dziedziny fenomenów i no-
umenów, to zauważylibyśmy zarówno pewne podobieństwa, jak i różnice wynikające 
z indyjskiej specyfiki. W modelu klasycznej myśli bramińskiej jako najbardziej oczywi-
sty fakt zakłada się istnienie – sat – dziedziny rzeczywistości analogicznej do świata 
noumenów jako wytłumaczenia doświadczanych przez nas fenomenów. Nie przyjmuje 
się na żadnym etapie rozważań istnienia świata noumenów jedynie jako hipotezy. Oczy-
wiście, na różne sposoby podkreśla się, iż adekwatne poznanie dziedziny sat przekracza 
doświadczenie. Problem nie polega tu na tym, co chcemy poznać, gdyż jest to ściśle 
określone – atmana-brahmana – lecz na tym, jak możemy to zrobić. Późniejsze, rozwija-
ne w darśanach rozważania będą też dotyczyły tego, dlaczego za pomocą ogólnie dostęp-
nych środków nie możemy tak precyzyjnie zdefiniowanej rzeczywistości poznać,  
a tym bardziej adekwatnie jej określić.  
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I właśnie na tle założeń hipotetycznego dualizmu metodologicznego zostaje zadane 
pytanie, które będzie się przewijać przez znaczną część tekstu. Ciało jest porównywane 
do powozu (może to zbyt odległe skojarzenie, ale nasuwa się znane z pierwotnego 
buddyzmu porównanie pięciu skandh do powozu), z natury rzeczy jest ono pozbawione 
świadomości. Świadomość nie jest tu rozumiana, tak jak w tekstach buddyjskich, jako 
jedna z kategorii dhamm, ale w duchu myśli bramińskiej, jako czynnik warunkujący 
wszelkie impulsy wolicjonalne. Ciało jest też pojmowane jako byt dostępny poznaniu 
zmysłowemu. A pytanie brzmi: „Jakiemu ponadzmysłowemu bytowi przynależy aż 
taka potęga, by tego rodzaju rzeczy obdarzać świadomością?”. Jest to pytanie o poru-
szyciela – pracodayit˜. Ów byt w następnej strofie zostaje nazwany aniÿ÷ha – wolny od 
przywiązania, lub w innej redakcji tekstu: aniÿ÷a (icch) – wolny od pragnień. I ten wła-
śnie byt definiowany jest jako: 

Dzięki temu, kto został poznany jako stojący ponad wszelkimi cechami, 
Kto jaśnieje niezwykłym blaskiem, kto jest czysty, jasny, 
Pusty, wyciszony, bez tchnienia, bez „Ja”, bezkresny, 
Niezniszczalny, stały, wieczny, nienarodzony, 
Pozostający w swej własnej wielkości, 
Dzięki niemu właśnie, nienarodzonemu, ciało staje się świadome, 
A mówiąc innymi słowy, on jest poruszycielem (2.4)4. 

Użyte tu zostały słowa częściej występujące w tekstach buddyjskich: þ¨nya – pusty, 
nir˜tman – bez „Ja”. Termin þ¨nya nie wskazuje tu na negację absolutnego istnienia, 
gdyż odnosi się on do opisu bytu niezniszczalnego, stałego, wiecznego, którego tech-
nicznym odpowiednikiem jest pojęcie sat. Słowo to, w złożeniu, pojawia się jeszcze 
raz w tej samej upaniszadzie, w strofie 6.23. Strofa ta pojawia się po fragmencie, 
w którym mówi się o dwóch formach brahmana: śabda i aśabda – przejawiającym się 
w formie słowa i poza słowem. Poziomu śabda nie traktuję tak jak w późniejszej adwa-
icie, lecz jako odwołanie się do rzeczywistości przedstawionej, której nie przysługuje 
pełnia istnienia. Tekst upaniszady podaje, iż wyzwolenie osiąga się wtedy, gdy rozpo-
znaje się obydwa poziomy czy raczej sposoby istnienia. Sposób istnienia poziomu 
śabda, to dziedzina, w której nadaje się imiona, w której wyróżnia się poszczególne 
oznaczenia, poszczególne znaki odrębne – p®thag lakÿaõa, co denotuje dziedzinę od-
rębności i wymierzalności. Poziom aśabda to avyakta brahman, z którego transcenduje 
się – atŸtya – poszczególne cechy – p®thag dharminas – oraz wszelkie rozróżnienia – 
p®thag vivekhy˜s. Jest to porządek istnienia, w którym nadaje się imiona poszczegól-
nym bytom – bh¨ta – i które traktuje się wtedy jako odrębnie istniejące, zapominając, 
że ich warunkiem jest poziom istnienia absolutnie niezróżnicowany – sat.  

Choć podobna strofa, w której nawołuje się do poznania obydwóch porządków ist-
nienia, znajduje się w znacznie starszej Mundace, to jednak w tekście Maitri, w którym 
tak wyraźnie używa się metody „fenomenologicznej” do zgłębienia istoty rzeczywisto-
ści, nabiera nieznacznie innego wymiaru.  

                                                        
4 yo ha khalu v˜voparistha× þr¨yate guõeÿvivordhvaretasa× sa v˜ eÿa þuddha× p¨ta× þ¨nya× 

þ˜nto`pr˜õo nir˜tm˜nanto`kÿayya× sthira× þ˜þvato`ja× svatantra× sve mahimni tiÿ÷haty ajenedaÕ 
þarŸraÕ cetanavat pratiÿ÷h˜pihitam pracodayit˜ vaiÿo`py asyeti te hocur bhagavan katham ane-
ned®þen˜niÿ÷henaitadvidham idaÕ cetanavat pratiÿ÷h˜pihitam pracodayit˜ vaiÿo`sya katham iti. 
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Autor upaniszady Maitri w wielu miejscach pokazuje, iż doskonale zdaje sobie 
sprawę z ograniczonych możliwości słowa, nazw czy wypowiedzi. Na przykład 
w strofie 3.1 po opisie absolutnej rzeczywistości znajduje się podsumowanie nie takie 
jak w starszych tekstach: „to jest właśnie atman”, lecz sformułowanie: „to, co jest na-
zywane atmanem”.  

Słowo to sylaba Om, 
Zwieńczeniem tego jest spokój, stan poza słowem, brak lęku, 
Brak smutku, błogość, radość, stałość, nieporuszoność, 
Nieśmiertelność, niewzruszoność, trwałość, to, czego imieniem jest Wisznu, 
Aby osiągnąć to, co jest od tego wyższe, 
Powinien czcić dwóch brahmanów. 
O tym tak powiadano: 
Zarówno to, co wyższe, jak i to, co niższe, 
Jest Bogiem, nazywanym imieniem Om, 
On jest bez słowa i pusty w bycie, 
Nad tym należy w głowie się skupić (6.23)5. 

Sformułowanie „bez słowa” brzmi w oryginale ni×þabda. W sanskrycie można za-
przeczyć znaczeniu danego rzeczownika poprzez dodanie a privativum lub prefiksu 
nis. W słownikach nie ma wyraźnego rozróżnienia na te dwa sposoby zaprzeczania. 
Z kontekstu (co poświadczy jeszcze analiza kolejnego terminu) wynika, iż zaprzeczenie 
poprzez a privativum dotyczy zaprzeczania zarówno pojęcia, jak i desygnatu tego poję-
cia. I tak mamy terminy aśabda, an˜tman, advaita. Nis wydaje się nieznacznie słabsze 
i oznacza raczej brak pewnych cech. Wtedy aśabda będzie denotować – w wymiarze 
epistemicznym – dziedzinę różną od śabda. Jeżeli odwołamy się tylko do omawianego 
tekstu, to mamy przeciwstawienie dziedziny charakteryzowanej przez poszczególne 
cechy odróżniające – p®thag lakÿaõa – od dziedziny znajdującej się poza jakimkolwiek 
orzekaniem. To odróżnienie jest również dokonywane przy użyciu metafory, w której 
„Ja”, czysty byt świadomościowy, zostaje przeciwstawiony ciału pozbawionemu świa-
domości. Tymczasem ni×þabda to wskazanie na brak pewnego wyróżnialnego atrybutu, 
gdyż choć imieniem tego poziomu jest Om, to jednak żadne słowo nie jest w pełni ade-
kwatne do jego opisu – słowo jedynie wskazuje na dany poziom osiągany w procedurze 
medytacyjnej. To słabsze zaprzeczenie denotuje bardziej porządek epistemiczny, podczas 
gdy to mocniejsze zarówno porządek epistemiczny, jak i metafizyczny. 

To rozumowanie może uprawomocnić również interpretacja – choć jednoznacznie 
słownikowo niepotwierdzona – terminu þ¨nya bh¨ta – pusty w bycie, czy raczej pusty 
w byty. Nawiązuje to do poprzedniej strofy, w której występowało przeciwstawienie 
porządków śabda i aśabda. Porządek śabda jest związany z rozróżnianiem i przez to 
przypisywaniem poszczególnym bytom odrębnego istnienia. Wtedy poziom þ¨nya 
bh¨ta można by interpretować jako istniejący – sat – ponad poszczególnymi bytami – 
bhava. 

                                                        
5 ya× þabdaþ tad aum ity etad akÿaram yad asy˜graÕ tac ch˜ntam aþabdam abhayam aþokam ˜nandam 

t®ptam sthiram acalam am®tam acyutam dhruvam viÿusaÕjñitam sarv˜paratv˜ya tad et˜ upasŸtety eva hy 
˜ha: yo`sau par˜paro dev˜ auÕk˜ro n˜ma n˜mata× ni×þabda× þ¨nyabh¨tas tu m¨rdhni sth˜ne 
tato`bhavet. 
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Tak więc takie rozumienie terminu þ¨nya bh¨ta jawi się jako koherentne z rozu-
mieniem terminu þ¨nya ze strofy 2.4. Powracając do tego fragmentu, przyjrzyjmy się 
teraz terminowi nir˜tman. Pojęcie to nie pojawia się w ogóle w klasycznych słowni-
kach, a w tej upaniszadzie występuje jeszcze w strofach 6.20 i 6.21. Przy analizie tego 
terminu jeszcze wyraźniej dostrzeżemy konieczność wprowadzenia rozróżnienia na 
negację dokonywaną za pomocą a privativum i negację przy użyciu prefiksu nis.  

Termin an˜tman jest kluczowy dla myśli buddyjskiej. Oznacza on absolutne odrzu-
cenie istnienia atmana, zarówno jako pojęcia, jak i desygnatu. Termin ten stał się „wy-
różnikiem metafizycznym” buddyzmu od samego początku, zapewne więc był znany 
autorowi czy autorom Maitri. Pojawienie się w tej upaniszadzie terminu nir˜tman może 
świadczyć o próbie przeinterpretowania w duchu wczesnej bramińskiej wedanty tego 
podstawowego dla buddyzmu terminu. Może myśliciele bramińscy chcieli udowodnić, 
iż użycie takiego terminu niekoniecznie musi denotować absolutne nieistnienie bytu 
metafizycznego, lecz jedynie wskazywać na niemożność znalezienia adekwatnego 
pojęcia – to jednak nie jest już teza buddyzmu, ale szkoły adwaita-wedanty.  

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w tym utworze termin ten pojawia się w wypo-
wiedzi Pradźapatiego, który opisuje, czym jest ów potężny, ponadzmysłowy byt, któ-
remu przynależy aż taka potęga, iż może obdarzać świadomością ciało pozbawione 
świadomości. Tak więc, podkreślmy to jeszcze raz, wyraźnie pojawia się tu wskazanie 
na byt, który zgodnie z bramińską tradycją należy do czystej dziedziny sat, do czystego 
istnienia. Występują tu zresztą te wszystkie określenia sat jako istniejącego samego 
przez się, niezmiennego, nienarodzonego, wiecznego, stałego. (Takie właśnie rozumie-
nie pojęcia sat zostało poddane krytyce przez Nagardźunę). Poza tego typu określe-
niami pojawiają się terminy typowe dla nurtu nirgunicznego wedanty, paradoksalnie 
brzmiące frazy. Termin „bez oddechu” – apr˜õa – wskazuje, iż byt, który jest podsta-
wą życia, czego synonimem czy raczej metaforą jest pr˜õa – siła życiodajna (rozwi-
nięcie tej metafory w formie mitu przedstawia strofa 2.6), sam jest owej istoty pozba-
wiony. Na podstawie analizy pozostałych fragmentów upaniszadowych i późniejszych 
komentarzy do nich wynika, iż nie można tego określenia rozumieć dosłownie. Użycie 
tak paradoksalnego pojęcia pokazuje jedynie to, że choć nie możemy do tej istoty życia 
dotrzeć, doświadczyć w jej własnej naturze, gdyż proces poznawczy odbywa się 
w dziedzinie dostępnej tylko zmysłom, nawet tak subtelnie pojętym jak manas, to nie 
znaczy, iż ona nie istnieje. 

Analogicznie należałoby rozumieć termin nir˜tman. Gdybyśmy przyjęli, że denotu-
je on bardziej poziom epistemiczny niż metafizyczny, to pojawiłaby się czysta, upani-
szadowa interpretacja: to, że nie możemy dostrzec istnienia atmana, nie świadczy 
o braku jego istnienia, lecz o jego subtelności, niedostępności poznania. Bramińscy 
filozofowie jakby chcieli w ten sposób powiedzieć buddystom: nie macie racji, iż od-
rzucacie istnienie atmana, a zarazem wskazujecie, że samo to pojęcie jest puste; wy 
jedynie mówicie o niemożliwości jego adekwatnego poznania. 

Przyjrzyjmy się, w jakim kontekście pojawia się termin nir˜tman w strofach  
6.20–21. Obydwie strofy opisują bardzo wysokie, zaawansowane formy skupienia, 
osiągane za pomocą nieznacznie różniących się technik medytacyjnych. W obydwu 
strofach mamy przedstawienie tego, co się jawi jako przedmiot medytacji. 
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Istnieje jeszcze wyższa forma skupienia niż tamto: 
Przyciskając koniec języka do podniebienia, 
Powstrzymując głos, umysł i oddech, ogląda brahmana w kontemplacji, 
Kiedy na skutek zaniknięcia umysłu, widzi atmana dzięki atmanowi 
Subtelniejszego od subtelnego, atmana jaśniejącego, 
Wtedy staje się bez-atmana, 
W wyniku bycia bez-atmana jest do pomyślenia jako niepodzielny, 
Bez źródła, to jest znak wyzwolenia, to najwyższa tajemnica (6.20)6. 

Użycie sformułowania: postrzeganie, oglądanie brahmana (brahma tarkeõa) wska-
zuje, iż jest to doświadczenie na poziomie, na którym istnieje jeszcze subtelne rozróż-
nienie na podmiot i przedmiot poznania – analogicznie do schematów wyrażanych 
przez takie formuły, jak: aham brahma, aham asmi. Natomiast użycie słów: „zaniknię-
cie umysłu” – mana× kÿaya, można rozumieć jako opis zanikania różnic między pod-
miotem a przedmiotem, co jest dalej potwierdzone sformułowaniem: ˜tman˜tm˜nam 
d®ÿ÷va. Wtedy pojawia się termin nir˜tman, który, według mnie, należy rozumieć nie 
jako brak atmana, lecz jako stan, w którym nie ma postrzegania dualności. Interpretacja 
ta jest uprawomocniona kolejnym zdaniem stwierdzającym, iż w wyniku stanu 
nir˜tmakatva zanikają wszelkiego rodzaju rozróżnienia. Należy zwrócić uwagę, iż tu 
zostało użyte abstractum nir˜tmakatva, a nie na przykład złożenie nir˜tm˜ bh¨tva, co 
mogłoby sugerować jakiś bardzo subtelny, ale jednak dynamiczny stan przejścia. Jest 
to zgodne z późniejszą interpretacją nurtu adwaity, iż wiedzy wyzwalającej, która jest 
tożsama z pozostawaniem atmana w jego własnej dziedzinie, nie osiąga się, gdyż sat, 
czyli ˜tman niezmiennie istnieje – a nie można osiągać tego, co istnieje wiecznie. 
Nir˜tmakatva zatem wskazywałoby nie na osiągnięcie czegoś nowego, ale na zmianę 
sposobu istnienia. Termin nir˜tmakatva jest znakiem stanu wyzwolenia – mokÿa lakÿ-
aõa. Możliwość takiej interpretacji potwierdza strofa 6.21. 

Kanał wiodący ku górze zwany jest suszumna, 
On, prowadząc oddech, przecina wewnątrz podniebienie, 
Tędy właśnie powinien wędrować ku górze oddech, 
Połączony z umysłem oraz z sylabą Om, 
Odwracając z powrotem koniec języka od podniebienia, 
Łącząc zmysły, powinien postrzegać wielkie poprzez wielkie, 
Wtedy właśnie osiąga stan bycia bez-atmana, 
W wyniku bycia bez-atmana, 
Przestaje być doznającym szczęście i nieszczęście, 
Wtedy osiąga stan jedyności7. 

W tej strofie proces zanikania odróżniania podmiotu poznania od przedmiotu po-
znania jest opisany wyrażeniem mahim˜ mahim˜naÕ nirŸkÿeta. (Wydaje się, iż ter-
min mahiman odpowiada strukturalnie poziomowi buddhi sankhji-jogi). Właśnie 

                                                        
6 ata× par˜sya dh˜raõ˜ t˜lurasan˜granipŸýan˜d v˜ðmana×pr˜õanirodhan˜d brahma tarkeõa paþyati 

yad ˜tman˜ ˜tm˜nam aõor aõŸy˜ÕsaÕ dyotam˜nam mana×kÿay˜t paþyati tad ˜tman˜tm˜nam d®ÿ÷v˜ 
nir˜tm˜ bhavati nir˜tmakatv˜d asaÕkhyo`yoniþ cintyo mokÿalakÿaõam ity etat paraÕ rahasyam.  

7 ¨rdhvag˜ n˜ýŸ suÿumn˜khy˜ pr˜õasanc˜ri®Ÿ t˜lvantarvicchinn˜ tay˜ pr˜õoÕk˜ramanoyuktayordhvam 
utkramet t˜lvadhyagram parivartya indriy˜õy asamyojya mahim˜ mahim˜naÕ nirŸkÿeta tato nir˜tmakatvam 
eti nir˜tmakatv˜n na sukhadu×khabh˜g bhavati kevalatvaÕ labhat˜ iti. 
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w wyniku tego procesu dochodzi do stanu nir˜tmakatva – zanikają wtedy wszelkie 
doznania, a kiedy zanikają doznania, znika również możliwość ich wyrażania, nazywa-
nia. Jest to podobny schemat do radźajogi; stan wyzwolenia jest określony terminem 
kevalatva – „jedyność”. Gdy powrócimy do początku omawianej upaniszady, to zoba-
czymy, jak bardzo tekst jest koherentny. Pytanie kluczowe brzmiało: jak ponadzmys-
łowy byt obdarza świadomością ciało? Zakładało ono przyjęcie choćby hipotetyczne-
go, ale jednak dualizmu. Tu problem ten jest przedstawiony jako dążenie do stanu 
jedyności – nir˜tmakatvam eti, czyli do osiągnięcia, używając języka jogi, stanu puru-
szy w swojej własnej naturze – svar¨pe. 

Poprzednia strofa i przedstawiony w niej schemat medytacyjny są bliższe nurtowi 
adwaity, dlatego nie mówi się w nich o osiąganiu atmana, gdyż wszystko jest atma-
nem. Kolejna strofa bardziej wpisuje się w nurt radźajogi, w którym uwalniając się 
z dziedziny prakriti, osiąga się stan jedyności – kaivalya – puruszy. Lecz w jednym i w 
drugim schemacie stan czysto świadomościowego bytu, jaki dla adwaity stanowi at-
man, a dla jogi purusza, jest określany jako nir˜tmakatva. Potwierdza to naszą interpre-
tację terminu nir˜tman ze strofy 6.4, iż brak postrzegania atmana nie świadczy o jego 
nieistnieniu, lecz o niemożności uchwycenia go w akcie percepcji. Użycie tego termi-
nu, tak bliskiego kluczowemu pojęciu myśli buddyjskiej, wydaje się bardzo konse-
kwentnie przeprowadzaną tezą, iż nie można odrzucić istnienia atmana, lecz co najwy-
żej pewne pojęcia, które mogą go adekwatnie określić i na niego wskazać. Choć na 
pierwszy rzut oka można przypuszczać, iż upaniszada pozostaje pod wpływem myśli 
buddyjskiej i jest nią inspirowana, to wydaje się, iż ona tę myśl nie tylko krytykuje, ale 
także próbuje przeinterpretować – jak to zresztą z wieloma innymi doktrynami czyniła 
– w duchu ortodoksyjnej myśli bramińskiej. Jest to próba udowodnienia, iż myśl bud-
dyjska nie tylko nie przedstawia nic nowego, ale także nie do końca rozumie pojęcia, 
których sama używa. 

Teraz zaś, o królu, o przeszkodach do wiedzy: 
Źródłem sieci ułudy jest połączenie tego, który jest 
Godny nieba, z tym, który na niebo nie zasługuje, 
Bowiem, czyż nie powiadają, iż choć przed sobą ma ogród, 
Jednak ciągnie go w dół, ku krzakom? 
Są tacy, którzy są ciągle pogodni, ciągle w drodze, 
Żyjący z żebraniny, żyjący z rzemiosła, 
Są i tacy, którzy żebrzą w miastach, 
Którzy składają ofiary w intencji rzeczy tego niewartych, 
Uczniowie śudry oraz chociaż śudrowie, jednak w księgach uczeni, 
Są i tacy, oszuści, noszący kręcone włosy, tancerze, najemnicy, 
Wędrowni mnisi, aktorzy, wygnani z królewskiej służby,  
Są i tacy, którzy dla nagrody obiecują ochronę od złych wpływów 
Jakszów, Rakszasów, duszków, gromady chochlików, diabłów,  
Węży, wampirów i im podobnych, 
Są i tacy, którzy nieuprawnieni noszą szaty barwione na czerwono, 
Kolczyki i ozdoby z czaszek, 
Są i tacy, którzy pragną zmylić wyznawców Wed za pomocą sztuczek 
Z bezużytecznymi argumentami, dowodami i fałszywymi przykładami, 
Z takimi ludźmi nie powinno się mieć styczności, 
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W oczywisty sposób istoty te są oszustami niegodnymi nieba. 
O tym tak mówią: 
„Poprzez sztuczki nauki zaprzeczającej istnieniu atmana 
I z przyczyny fałszywych dowodów i porównań, 
Tak zagubiony świat nie rozpoznaje 
Różnicy pomiędzy mądrością a wiedzą” (7.8)8. 

Jest to jedna z końcowych strof omawianej upaniszady. Wymienia się w niej wiele 
doktryn, które przeszkadzają w uzyskaniu wiedzy wyzwalającej. Lista jest bardzo długa 
i niejednolita; pojawiają się tam magicy, oszuści, ale także śudrowie, którzy uzyskali 
dostęp do świętych ksiąg, fałszywi bramini, przedstawiciele różnych sekt ascetycznych. 
W wersie podsumowującym ich działalność nazywa się ich wszystkich nair˜tmyav˜da – 
głoszącymi doktrynę o nieistnieniu atmana. Według autora tekstu, pełnią oni funkcję 
podobną do sofistów, którzy uciekając się do różnych sztuczek retorycznych, starają się 
wykazać argumentami opartymi na fałszywych przesłankach, iż nie ma racji bytu pod-
stawowe przesłanie myśli bramińskiej – ˜tman. Ich wywody należą do dziedziny nazy-
wającej siebie samą wiedzą – vidy˜, ale jest to wiedza ograniczająca się do wycinkowej 
znajomości pewnych części rzeczywistości przedstawionej. Tak rozumiana vidy˜ jest 
w tym utworze przeciwstawiona wedzie (veda) rozumianej jako mądrość – podstawo-
wemu przesłaniu ortodoksyjnej myśli bramińskiej. Tutaj synonimem ortodoksyjności, 
choć pojęcie to jest bardzo nieostre, a jego użycie często zależy od tego, kto go używa, 
jest termin vaidika. Wydaje się, iż autor upaniszady Maitri reprezentował bardzo kon-
serwatywny nurt braminizmu; wskazuje na to tak szeroko zakreślona grupa osób, które 
nie są uprawomocnione do posiadania wiedzy o brahmanie.  

W tym tekście buddyzm staje się synonimem fałszywej doktryny odciągającej ludzi 
od drogi wiodącej do wyzwolenia. Możliwe, iż przyjęcie tak konserwatywnej wobec 
innych poglądów postawy było spowodowane tym, że myśl buddyjska zaczęła być 
postrzegana jako realne zagrożenie dla ortodoksyjnej tradycji bramińskiej. Jeżeli weź-
miemy pod uwagę, iż tekst upaniszady, który w przeważającej części rozważa subtelne 
zagadnienia metafizyczne, rozpoczyna się od podkreślenia niezwykłej roli rytuału 
ofiarnego, możemy domniemywać, iż konflikt ten dotyczył nie tylko płaszczyzny inte-
lektualnej, ale także, a może nawet przede wszystkim, społecznej.  

Pozostaje sprawą otwartą, czy myśliciele bramińscy uważali, iż buddyści nie zawsze 
w sposób świadomy używają pewnych terminów, jak choćby omawiane powyżej 
nir˜tman czy þ¨nya, czy raczej celowo chcą wprowadzać w błąd. Tak czy inaczej, koń-
cowe strofy wskazują na wyraźnie polemiczny charakter upaniszady Maitri. Nie należy 
jednak zapominać, iż w analogiczny sposób buddyści przedstawiają przedstawicieli szkół 
bramińskich jako tych, którzy swoimi naukami odciągają ludzi od osiągnięcia nirwany.  

                                                        
8 athed˜nŸÕ jñ˜nopasarg˜ r˜jan mohaj˜lasyaiÿa vai yoni× yad asvargyai× saha svargyasyaiÿa v˜÷ye pu-

rast˜d ukte`py adha× stamben˜þliÿyanti atha ye c˜nye ha nityapramudit˜ nityapravasit˜ nityay˜canak˜ 
nityam þilpopajŸvino`tha ye c˜nye ha pura y˜canak˜ ay˜jyay˜jak˜× þ¨draþiÿy˜× þ¨draþ ca þ˜stravi- 
dv˜Õso`tha ye c˜nye ha c˜÷aja÷ana÷abha÷apravrajitaraðg˜vat˜riõo r˜jakarmaõi patit˜dayo`tha ye c˜nye ha 
yakÿar˜kÿasabh¨tahaõapŸþaciragagrah˜dŸn˜m artham purask®tya þamay˜ma ity evam brahm˜õ˜ atha ye 
c˜nye ha ®th˜ kaÿ˜yakuõýalina× k˜p˜lino`tha ye c˜nye ha v®th˜ tarkad®ÿ÷˜ntakuhakendraj˜lair vaidikeÿu 
paristh˜tum icchanti tai× saha na saÕvaset prak˜þaya bh¨t˜ vai te taskar˜ asvargy˜ ity eva hy ˜ha: na-
ir˜tmyav˜da kuhakair mithy˜d®ÿ÷˜ntahetuvhi× bhr˜myan loko na j˜n˜ti vedavidy˜ntarantau yat. 



Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”?1 
Rozważania podsumowujące, prowadzone  
na kanwie analizy metafory łuku i strzały 

Punktem wyjścia prezentowanych w tym rozdziale rozważań, będących w pewnym 
sensie podsumowaniem całej książki, są ostatnie słowa z upaniszady Mandukji: ˜tm˜ 
eva saÐviþati ˜tman˜ ˜tm˜naÐ ya evaÐ veda – „Kto poznał atmana, wchodzi 
w atmana poprzez atmana”. Występuje tu podstawowe dla Upaniszad pojęcie ˜tman 
w trzech przypadkach gramatycznych, choć oczywiście nie analiza gramatyczna sta-
nowi główny impuls do przeprowadzenia analizy. Interesujące jest odczytanie, do ja-
kiej sytuacji odnosi się ta fraza i dlaczego został tu użyty jeden i to właśnie ten, a nie 
inny termin. Najbardziej ogólne odczytanie tego zdania wskazuje, iż mamy tu opis 
doświadczenia, procesu poznawczego, w którym zarówno podmiot poznający, przed-
miot poznania, jak i narzędzia, które do tego celu służą, są wyrażone tym samym ter-
minem, są atmanem. 

Jak wiadomo, tekst Mandukji na samym początku przedstawia ekwiwalencję kilku 
pojęć: brahman, ˜tman, sarvam, OÐ, akÿara. Jeżeli tego typu relacje rozumieć jako 
w pełni tożsamościowe, a w takim kierunku zmierza późniejsza advaita, to zupełnie 
zasadne jest pytanie, dlaczego – mimo że na początku utożsamia się kilka pojęć – pod 
koniec tego samego tekstu tylko jeden termin zdaje się przyjmować funkcje i znaczenie 
ich wszystkich, i dlaczego właśnie ten, a nie inny.  

Mandukja, choć należy do najmłodszych tekstów kanonu, jest w swej formie i treści 
stricte nirguniczna; wykracza właściwie zupełnie poza kontekst rytualny tak charakte-
rystyczny dla starszych Upaniszad. W starszych tekstach Om odgrywa zasadniczą rolę 
w odprawianiu, a zwłaszcza w inicjowaniu ceremonii rytualnych. Lecz już nawet 
w tych tekstach wskazuje się na nie tylko kosmogoniczne, ale także soteriologiczne 
znaczenie sylaby Om. Przytoczmy wybrane fragmenty: 

Om! Tak jak świętą sylabę, udgithę – pieśń podniosłą winno się czcić, 
Dlatego śpiewanie rozpoczyna się od OM (Ćhandogja 1.1)2. 

Kto wiedząc to, wypowiada tę sylabę, wchodzi w tę sylabę, w ten dźwięk 
Nieśmiertelny i bez lęku, jak nieśmiertelne są bóstwa (Ćhandogja 1.4.5)3. 

Om to brahman, Om jest tym wszystkim, (...) 
Poprzez Om! hymny śpiewają, 
Poprzez Om! Śom! ofiarnik recytuje swój tekst, 

                                                        
1 Fragmenty tego rozdziału w formie referatu zostały wygłoszone na konferencji w Warszawie i opu-

blikowane w: Indie w Warszawie pod red. Danuty Stasik i Anny Trynkowskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2006. 

2 omityetadakÿaramudŸthamup˜sŸta omiti hyudg˜yati tasyo`pavy˜khy˜nam. 
3 sa ya etadevaÕ vidv˜nakÿaraÕ praõautyetadev˜kÿaraÕ svaramam®tamabhayaÕ praviþati tatpraviþya 

yadam®t˜ dev˜stadam®to bhavati. 
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Poprzez Om! kapłan rozpoczyna ofiarę, 
Poprzez Om! odprawia codzienną ofiarę ognia, 
Om! powiada bramin, recytując: 
„Obym uzyskał świętą wiedzę!” 
I osiąga świętą wiedzę, osiąga brahmana (Taittirija 1.8)4.  

Śpiew rytualny symbolizuje tu świętą mowę, mowę, która ma moc światotwórczą. 
Pobrzmiewa w tym fragmencie podstawowa teza brahmanów, że wypowiedzenie na-
zwy przywołuje jej desygnat ku rzeczywistości. Wiąże się to z koncepcją śabdabrah-
mana, która to idea została przeinterpretowana w duchu nirgunicznym w późniejszej 
Maitri, co omówimy pod koniec tego rozdziału. Ale nawet w tym fragmencie z Ćhan-
dogji widać, iż nie jest to czysto rytualne śpiewanie; wiedza o znaczeniu tych czynno-
ści prowadzi do wyzwolenia. Na fundamentalne znaczenie mantry Om w rytuale we-
dyjskim wskazuje Taittirija. Wypowiedzenie słowa Om inicjuje i uprawomocnia każdą 
czynność rytualną. Jednak i tutaj, podobnie jak w Ćhandogji, wskazuje się nie tylko na 
aspekt rytualny, ale również na powiązanie świętej mantry Om ze znajomością znacze-
nia, a nie tylko odprawiania ceremonii ofiarnych. Jest to przesunięcie akcentów z epoki 
Brahmanów ku Upaniszadom. Mówi o tym kolejny fragment: 

Kiedy opuści ciało, z promieniami słońca ku górze wędruje, 
Lub prowadzony jest przez dźwięk OM, 
Jak szybko biegnie myśl, tak on ku słońcu zdąża, 
To są zaprawdę wrota świata, otwarte dla wiedzących, 
Zamknięte dla niewiedzących. 
O tym ten oto wiersz: 
Sto i jeden kanałów jest serca, 
Jeden z nich ku szczytowi głowy wiedzie, 
Kto nim wędruje ku górze, w nieśmiertelność zdąża. 
Inne zaś kanały rozchodzą się w różnych kierunkach, 
W różnych kierunkach się rozchodzą (Ćhandogja 8.6.5–6)5. 

Tu mamy już wyraźne wskazanie na Om jako na podstawowe narzędzie używane 
w jogicznej procedurze soteriologicznej. Nie pada w tym miejscu techniczny termin, 
ale wskazanie na główny kanał, na suszumnę. W późniejszych tekstach praktyka ta 
zostanie opisana w sposób o wiele bardziej szczegółowy. Ale najistotniejsze dla na-
szych rozważań jest wykazanie, iż w tak starej Ćhandogji Om pełni funkcję nie tylko 
mantry niezbędnej do odprawiania wedyjskich rytuałów.  

Przystąpmy teraz do analizy tych fragmentów, w których występuje sylaba Om 
w kontekście szczegółowo opisanej procedury medytacyjnej. Biorąc w nawias główny 
postulat Upaniszad, że ostateczne poznanie zdobywa się nie na drodze dyskursu, lecz 
na drodze wynikającego z praktyki wglądu, przyjrzyjmy się tym tekstom upaniszado-

                                                        
4 aum iti brahma aum itŸdaÕ sarvam (...) aum iti s˜m˜ni g˜yanti auÕ þom iti þastr˜õi þaÕsanti aum ity 

adhvaryu× pratigaraÕ pratig®õ˜ti aum iti brahm˜ prasauti aum ity agnihotram anuj˜n˜ti aum iti 
br˜hmaõa× pravakÿyann ˜ha brahmop˜pnav˜nŸti brahmaivop˜pnoti.  

5 atha yatraitadasm˜ccharŸr˜dutkr˜matyathaitairevaraþmibhir¨rdhvam˜kramate sa omiti v˜ hodv˜ mŸy-
ate sa y˜vatkÿipyenmanast˜vad˜dityaÕ gacchatyetadvai khalu lokadv˜raÕ viduÿ˜Õ prapadanaÕ nirod-
ho`viduÿ˜m. tadeÿa þloka× þataÕ caik˜ ca h®dayasya n˜ýyast˜s˜Õ m¨rdh˜namabhini× s®taik˜ tayord-
hvam˜yannam®tatvameti viÿvaððny˜ uttkramaõe bhavantyutkramaõe bhavanti. 
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wym, w których spotykamy się z tym samym zestawem pojęć, które występują 
w Mandukji. Oczywiście nie chcę się w tym miejscu odnosić do wszystkich fragmen-
tów, które mówią o związku atmana z brahmanem, lecz tylko do tych, które w obrębie 
pewnego zamkniętego obrazu posługują się wspomnianymi wyżej terminami, by za ich 
pomocą opisać akt doświadczenia. By ograniczyć jeszcze liczbę głównych fragmen-
tów, będziemy szukać tych tekstów, które dokonują gramatycznego i symbolicznego 
rozbicia sylaby Om ma litery A, U, M, by podporządkować im określone dziedziny 
rzeczywistości czy świadomości. 

Wszystkie te warunki spełnia słynny obraz z łukiem, tarczą i strzałą przedstawiony 
w upaniszadzie Mundaka i rozwijany następnie w Maitri. Jako punkt wyjścia zanalizu-
ję najpierw obszerny fragment z Mundaki, gdyż jest to tekst starszy, w trakcie analizy 
odwołując się do innych fragmentów upaniszadowych, by później powrócić do Man-
dukji, gdzie w sposób techniczny jest przedstawiona analiza mantry Om. Na końcu 
zanalizujemy kilka fragmentów z Maitri.  

To, co jaśnieje, subtelniejsze jest od tego, co subtelne, 
W nim wszystkie światy są skryte oraz ich mieszkańcy, 
To właśnie jest nieprzemijający brahman, 
On tchnieniem, on mową, on umysłem, on jest prawdą i nieśmiertelnością. 
Wiedz, mój miły, że to winno być trafione; zatem uderz w to! (Mund. 2.2.2) 6. 

W zacytowanym fragmencie występuje utożsamienie pojęć: akÿara i brahman, 
(zgodnie z gramatyką mają one formę neutrum). Słowo akÿara oznacza nie tylko „nie-
przemijający”, ale również „sylaba”, co będzie się odnosić do Om. Pojawia się tu rów-
nież podmiot w masculinum – sa („on”). Najpierw połączmy je z kolejnymi określe-
niami i ze sformułowaniem na końcu: „on winien być przeszyty (strzałą), trafiony”. 
Sformułowanie, iż coś winno byś przeszyte, trafione, wskazuje na pewien proces, akt, 
akt poznania. Taką interpretację uprawomocnia ostatnie słowo fragmentu: viddhi, tłu-
maczone zazwyczaj odpowiednio do wcześniejszej formy: tad veddhavyam, co wy-
prowadza się od rdzenia vyadh – trafiać, przeszywać. Lecz sam termin: viddhi może 
być rozumiany jako pochodny od rdzenia vid – wiedzieć. Zresztą cała interpretacja 
zarówno tej strofy, jak i kolejnych, które tworzą pewną spójną całość, wskazuje, iż 
obraz strzały, łuku i tarczy odnosi się do procesu poznania. Tak więc sformułowania: 
„winno być przeszyte, trafione”, można rozumieć jako: „winno być poznane”. Wszak 
samo słowo viddhi oznacza: traf (w cel), poznaj7. Nasuwa się tu porównanie z innym 
fragmentem z Brihadaranjaki (5.7)8, w której mówi się, iż ostateczne poznanie jest 
momentem, jest jak błyskawica – vidyut. Wskazuje to na „punktowość” i momental-
ność aktu utożsamienia podmiotu z przedmiotem i aktem poznania. 

Możemy więc interpretować tę strofę jako opis procesu poznawczego i jego wyniku. 
Zachodzi tu dosyć charakterystyczne dla tekstów upaniszadowych przejście od określeń 

                                                        
6 yad arcimad yad aõubhyo`õu ca, yassmiÕl lok˜ nihit˜ lokinaþ ca, 
tad etad akÿaram brahma sa pr˜õas tad u v˜ñ mana× tad etad satyaÕ tad am®tam  
tad veddhavyaÕ somya viddhi  

7 S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 131. 
8 Powiadają, iż brahman to błyskawica, błyskawica – widjud, gdyż rozsuwa – widana, 
Odsuwają się grzechy od tego, kto wie, iż brahman to błyskawica, gdyż zaprawdę brahman to błyskawica. 
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bytu absolutnego w neutrum do masculinum. Jak wiadomo, o czym szerzej pisałam 
w rozdziale o kosmogonii Upaniszad, zabiegu tego dokonywano na różne sposoby, cza-
sem po prostu od razu, po określeniu bytu absolutnego w neutrum, pojawia się termin 
puruÿa, a czasem pojawia się zaraz w kolejnej frazie, tak jak w tym wypadku, zaimek 
osobowy sa – „on”. Gdy zanalizujemy wiele tego typu fragmentów, zobaczymy dużą 
konsekwencję autorów Upaniszad w prezentowaniu tezy, że byt absolutny, gdy jest 
przedstawiany jako uchwycony w akcie poznawczym, zaczyna być mniej czy bardziej 
antropomorfizowany. I wtedy, gdy ów brahman staje się przedmiotem poznania, zaczyna 
jakby „funkcjonować” na poziomach, które są do uchwycenia poprzez narzędzia, po-
przez środki, które można pogrupować w dziedziny: pr˜õa, v˜c, manas. 

W upaniszadzie Mundaka w strofach 2.1.1 jest przedstawiony obraz ognia i wytry-
skujących z niego iskier. Odwołuje to nas do symbolicznego ujęcia aktu kosmogonicz-
nego, ukazującego wyłanianie się z bytu absolutnego jego przedstawień. Obraz ognia 
został oddany terminem akÿara, lecz to był tylko sam obraz, tekst nie mówił o żadnych 
procesach przejścia, a tym bardziej o żadnych procedurach poznawczych. 

Śankara9, komentując strofę 2.2.2 mówi, iż akÿara brahman to wewnętrzna świa-
domość, będąca warunkiem wszystkiego. Zatem oddech, umysł i zespół narządów, 
które rozpoczynają się od v˜c, są zależne od świadomości. Akÿara brahman jest bla-
skiem, co nawiązuje choćby do strofy 2.1.1. Jest on potencjalnie wszystkim. Wszystkie 
światy, czyli wszystkie poziomy rzeczywistości są w nim i nim, choć jego natura jest – 
w sposób paradoksalny – prosta i jednolita. Wytłumaczenie tego procesu wywołuje 
klasyczny problem, nie tylko Upaniszad, ale większości szkół indyjskich, który był 
dyskutowany z wielkimi emocjami zwłaszcza w szkołach wedanty: jak to, co jest jed-
no, proste i niezłożone, przejawia się jako różnorodne. Jak wiadomo, odpowiedzi były 
różne, ale zazwyczaj zgadzano się, iż mechanizmy „odpowiedzialne” za przejawianie 
się Jedności jako wielości są immanentne naturze bytu absolutnego. Ta jedna choćby 
strofa może wskazywać, iż częste określenia absolutu Upaniszad, a zwłaszcza absolutu 
adwaita-wedanty, jako rzeczywistości ostatecznie statycznej, są trudne do obronienia. 
Określenie, iż w bycie absolutnym znajdują się skryte wszystkie światy i ich mieszkań-
cy, można interpretować w ten sposób, iż ich forma, rodzaj działania, czyli używając 
terminologii tradycji indyjskiej: pewne dyspozycje czy determinanty karmiczne, już 
tam są. (Czy jest to bardzo odległe myślenie od stanowiska przedstawianego w maha-
janistycznej szkole widźnianawady)? Nie chcę w tym miejscu dokonywać odległych 
porównań czy wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale wydaje mi się, iż należy 
zrewidować radykalnie „statyczne” rozumienie bytu absolutnego w myśli bramińskiej 
w opozycji do „dynamicznie” pojętej rzeczywistości w buddyzmie. 

W tym fragmencie Śankara zwraca również uwagę na to, że określenia bytu termi-
nem akÿara brahman, ale już przejawiającego się jako satyam, oznacza, iż świat przed-
stawiony nie jest ułudą, jest prawdą, a nie fałszywym wyobrażeniem. Można to rozu-
mieć w ten sposób, iż odpowiednie wykorzystanie narzędzi niebędących samym 
brahmanem akszarą, może jednak prowadzić do osiągnięcia prawdziwego celu, gdyż to 
brahman warunkuje ich funkcjonowanie. Dzięki prawdziwym środkom osiąga się 
prawdziwy cel. Wszelkie tak pojęte narzędzia są środkami prowadzącymi do brahma-

                                                        
9 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 78; S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 130. 
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na. I dlatego jest powiedziane, iż dzięki odpowiedniemu użyciu środków należących do 
dziedziny: pr˜õa, v˜c, manas, można dokonać wyzwalającego aktu poznawczego, 
można rozpoznać brahmana. Jest to opis tego, czym jest brahmavidy˜.  

Chwytając jak łuk wielką broń Upaniszad, 
W nim winien umieścić strzałę wyostrzoną medytacją, 
Naciągnąwszy ją umysłem pogrążonym w rozmyślaniu o brahmanie, 
Uderz (poznaj), mój miły, w cel – w to co niezmienne! (Mund. 2.2.3)10. 

W poprzedniej strofie czytaliśmy, że istnieje metoda, sposób, procedura, jak zespo-
lić, ujednolić trzy składowe aktu poznawczego, tzn. podmiot, przedmiot i sam akt po-
znania (czy narzędzia poznawcze). Przytoczona strofa wyjaśnia, jak należy to uczynić. 

Łuk to Om, gdyż rozkłada się na AUM (jak we wcześniejszych strofach Mundaki 
i jak w Mandukji). Obraz ten wskazuje na praktykę jogiczną, w której wyróżnia się 
kolejne poziomy – stany świadomości. Celem jest brahman akÿara. Narzędziem jest 
umysł – manas, skoncentrowany jedynie na celu; na tym etapie nie występują już inne 
narzędzia odwołujące się do dziedziny zmysłów – pr˜õa czy mowy – v˜c. Jest to 
wyraźne wskazanie na ten etap praktyki jogicznej, w którym zostały powściągnięte 
wszystkie niższe, ale też bardziej zewnętrzne „elementy”. Jest to możliwe w wyniku 
tego, iż uzyskano już pełną koncentrację na samym celu.  

Podobnie jak w poprzedniej strofie, można rozumieć termin viddhi, zarówno jako 
„poznaj!”, jak i: „uderz w cel!” Cel nazwany został lakÿya akÿara – „to, czego znakiem 
jest akszara”, „to, co zostało wcześniej, scharakteryzowane jako akszara”. Jeżeli odczy-
tamy lakÿya jako akÿara, to konsekwentnie należy zinterpretować akÿara jako atrybut.  

W opisywanym fragmencie występują również dwa zespoły pojęć, które odnoszą się 
do tego, jak należy przygotować „narzędzie”, czyli strzałę. Najpierw jest powiedziane, iż 
strzała winna być wyostrzona medytacją – up˜s˜niþitam, co stanowi odwołanie do kla-
sycznego, upaniszadowego stanu medytacji – up˜sana. Ze starszych Upaniszad wiemy, 
iż jest to proces, który ma prowadzić do związku – bandhu – wskazującego na ekwiwa-
lencję brahmana i atmana. Sam, klasycznie rozumiany, termin up˜sana nie był we wcze-
śniejszych tekstach dokładnie zdefiniowany, nie zostały objaśnione szczegóły praktyki 
jogicznej. Mundaka należy do tak zwanych średnich Upaniszad, można się więc spo-
dziewać, iż w tym tekście znajdzie się dokładniejszy opis jedynie wspomnianych wcze-
śniej praktyk. W tym celu należy dokładnie zanalizować wszystkie występujące w tym 
fragmencie pojęcia.  

Druga grupa terminów odnosząca się do omawianego obrazu to sformułowanie:  
cetas˜ tadbh˜vagatena – „z umysłem, który przyjmuje stan jego, to jest brahmana”. 
Termin cetas użyty zamiast wcześniejszego manas, wskazuje, iż nie chodzi tu tylko 
o zmysł wewnętrzny, ale o szerzej pojętą sferę myśli, świadomości. Jeszcze dokładniej 
proces technicznie pojętej praktyki medytacyjnej znajdujemy w Maitri: 

 
 
 

                                                        
10 dhanur gõhŸtva aupaniÿadaÕ mah˜straÕ þaraÕ hy up˜s˜ÕþitaÕ sandhayŸta, ˜yamya tad 

bh˜vagatena cetas˜ lakÿyaÕ tad ev˜kÿaraÕ somya viddhi.  
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Przekraczając żywioły, zmysły i przedmioty zmysłów, 
Następnie biorąc łuk, którego cięciwą jest życie wędrownego ascety, a uchwytem sta-

łość, 
I zabijając strzałą, która jest wolnością od samoumiłowania, 
Tego, który jest pierwszym strażnikiem drzwi Brahmy, 
Którego koroną jest zaślepienie, 
Który ma uszy ozdobione kolczykami z żądzy i zawiści, 
Który wspiera się na gnuśności, pijaństwie i nieczystości, 
Który jest władcą miłości do siebie samego,  
Który trzyma łuk, mający za cięciwę gniew, a za uchwyt pożądanie, 
I który zabija stworzenia strzałą pragnienia, 
Tego właśnie zabiwszy, dzięki Om jak tratwą przeprawia się on 
Na drugi brzeg przestrzeni wewnątrz serca (Maitri 6.28)11. 

Fragment ten wyraźnie nawiązuje do schematu opisanego w Jogasutrach. Jogin jest 
już na etapie dharany, na to może wskazywać choćby fraza, iż uchwytem jego łuku, 
jego broni jest stałość – dh®ti; termin ten, tak jak dh˜raõ˜ – „ustalenie”, pochodzi od 
tego samego rdzenia – dh®. Jogin jest już ponad lgnięciem zarówno do przedmiotów 
grubych (mah˜bh¨ta), jak i subtelnych (tanm˜tra). Nie popada również ani w aktyw-
ność zmysłów (indriya), ani w kontakt z ich przedmiotami (artha). Jest ponad odczu-
waniem stanu błogości (s˜nandasam˜patti) i przekracza stan nazywany w jodze: 
s˜smit˜sam˜patti, a w upaniszadzie: abhiman˜maya – stan umiłowania siebie samego, 
stan odróżniający „Ja” (aham, asmit˜) od reszty rzeczywistości. Tylko taki jogin jest 
w stanie zniszczyć i pokonać ostatnią przeszkodę na drodze do wyzwolenia. Upanisza-
da w sposób bardzo sugestywny opisuje metaforycznego strażnika strzegącego wrót do 
wolności, zamroczonego (sammoha) różnorodnymi negatywnymi uczuciami i emo-
cjami. Zostaje tu wyraźnie przeciwstawiony umysł człowieka właściwie już wyzwolo-
nego, którego głównym atrybutem jest stałość, umysłowi człowieka zniewolonego, 
targanego emocjami, którego głównym motorem postępowania jest pożądanie (pralo-
bha). Nie użyty tu został termin k˜ma ani nawet t®ÿõa, ale termin lobha – żądza, 
wzmocniony jeszcze prefiksem pra, wskazującym na rdzenność, pierwotność. Jak 
widzimy, Maitri dookreśla termin cetas, którym posługuje się Mundaka.  

Święta sylaba Om to łuk, strzała to atman, brahman jest nazywany celem. 
Dzięki uważności (poprzez uważnego) winien być trafiony,  
Winien się stać nim tak jak strzała (Mund. 2.2.4)12. 

Om (AUM) to łuk, to narzędzie, dzięki Om atman zespala się z brahmanem. Atman 
w tej strofie to strzała, to coś, co zmierza do celu, czyli jeszcze nie jest jednym z celem. 
Według komentarza Śankary, atman w tej strofie to atman ograniczony up˜dhi13. 
Przyjmuje on postać świadka – s˜kÿin (taką interpretację, omówioną szerzej w roz-

                                                        
11 bh¨tendriy˜rth˜n atikramya tata× pravrajy˜jyaÕ dh®ti-daõýaÕ dhanur g®hŸtv˜`nabhim˜na- 

mayena caiveÿuõ˜ tam brahma-dv˜ra-p˜raÕ nihaty˜dyaÕ sammoha-maulŸ t®ÿõerÿy˜kuõýalŸ tan-
drŸr˜ghavetryabhim˜n˜dhyakÿa× krodhajyaÕ pralobha-daõýa g®hŸtvecch˜mayena caiveÿuõem˜ni khalu 
bh¨t˜ni hanti, taÕ hatvoÕk˜ra plaven˜ntarh®day˜k˜þasya p˜ram tŸrttv˜virbh¨te`ntar˜kaþe. 

12 praõavo dhanu× þaro hy ˜tm˜ brahma tal lakÿyam ucyate, 
apramattena veddhivyaÕ þaravat tanmayo bhavet.  

13 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 79. 
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dziale o świadku, potwierdza strofa 3.1.1, przedstawiająca dwa ptaki przebywające na 
jednym drzewie). Strofa ta nawiązuje do opisu procesu aktu poznania, kiedy atman 
wnika w ciało i staje się świadkiem.  

Sformułowanie: brahma tal lakÿyam ucyate można tłumaczyć również w ten 
sposób, iż „brahman jest nazywany dzięki temu, iż można go zdefiniować, określić”. 
Tylko poprzez określenie można odróżnić dziedzinę brahmana od dziedziny atmana, 
które ostatecznie są tożsame. Ale w akcie poznawczym wyodrębnia się podmiot od 
przedmiotu i od samego procesu, właśnie ze względu na ich funkcje. Dlatego też osta-
teczna rzeczywistość, będąca brahmanem, jest porównywana do tarczy, do celu, do 
wyniku aktu poznania wyzwalającego. 

W tej strofie pojawia się termin apramatta, podobnie jak w Katha 6.11. Jest to 
stricte techniczne użycie tego terminu; w obydwu tekstach odnosi się on do opisu tego 
samego etapu praktyki jogicznej. Tu nasuwa się również porównanie do sformułowa-
nia Wjasy (Jogabhaszja III 3)14, w którym termin „joga” będzie rozumiany zarazem 
jako początek, akt i koniec procesu. Odnosząc termin apramatta również do upanisza-
dy Katha, widzimy, iż chodzi tu o konkretną procedurę jogiczną, kiedy po odciągnięciu 
świadomości od zewnętrznych obiektów, „upunktowiona” świadomość kieruje się na 
sam cel. Używając terminologii Mandukji jest to przejście od stanu Pradźni do stanu 
Turija, w którym wszystko jest tylko atmanem. To jest poziom ˜jñ˜cakra co potwier-
dzają kolejne strofy opisujące funkcjonowanie kanałów energetycznych – n˜ýi. Okre-
ślając funkcje n˜ýi można Om rozłożyć na trzy litery: Ida to A – stan czuwania, Pinga-
la to U – stan marzeń sennych, M to Pradźnia – stan snu głębokiego, co odpowiada 
suszumnie. Odczytując w taki sposób ów obraz, widzimy, iż odciągnięcie zmysłów od 
przedmiotów nie jest swojego rodzaju pozostawieniem, „odrzuceniem” przedmiotów 
poza akt świadomościowy, lecz ściągnięciem fenomenów, przejawów do ich poziomu 
głębszego, bardziej źródłowego; to zespolenie wszystkiego w suszumnie. Suszumna to 
Pradźnia, poprzez nią wnikamy w Turiję, co jest stanem wyzwolenia. 

W nim niebiosa, ziemia i międzyprzestworza oraz umysł z wszystkimi tchnieniami 
rozsnuty. 

Jego jednego poznaj – atmana – odrzuć inne słowa, on jest pomostem ku nieśmiertel-
ności (Mund. 2.2.5)15. 

Według Śankary, „w nim” odnosi się do wiecznego puruszy16, który jest obrazem 
i archetypem poznającego. W człowieku, który podjął procedurę jogiczną, są odwzo-
rowane wszystkie światy, wszystkie dziedziny rzeczywistości – symbol trzech świa-
tów, obraz ich działania to prany, narzędzia do rozpoznania to manas. Jedyna rzeczy-
wistość to atman. Odrzucenie słów odnosi się do porzucenia wiedzy niższej. 
Konsekwencją takiego rozumienia będzie również przekroczenie karmana, gdyż to on 
jest obrazem „dziania się” na poziomie wiedzy niższej. (Śankara komentuje ten wers, 
korzystając z fragmentu z upaniszady Śwetaśwatara 3.8, 6.15)17. 

                                                        
14 yogena yogo jñ˜tavyo yogo yog˜t pravartate/ yo`pramantastu yogena sa yoge ramate ciram.  
15 yasmin dyau× p®thivŸ c˜ntarikÿam otaÕ mana× saha pr˜õaiþ ca sarvai×, 

tam evaikam j˜natha ˜tm˜nam any˜ v˜co vimuñcath˜m®tasyaiÿa setu×.  
16 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 81. 
17 S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 134. 
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„Om”, jak wynika z tej strofy, nie jest traktowane jak inne słowa, gdyż tak jak 
w innych omawianych fragmentach (Mundaka, Mandukja) występuje ta sama ekwiwa-
lencja: Om-akÿara = ˜tman = brahman. W tym fragmencie atman odnosi się zarówno do 
absolutnego atmana, jak i atmana ograniczonego up˜dhi; utożsamianie atmana z Om 
wciąż nie jest stanem Turija. Stan Turija to prosty atman, niczym nie ograniczony. 

Tam, gdzie kanały ciała razem zebrane, jak szprychy w piaście koła, 
On tam w środku wędruje, stając się różnorodnym. 
Za pomocą Om należy rozmyślać o atmanie, 
„Niech ci się szczęści w osiąganiu drugiego brzegu, dalekiego od ciemności”  

(Mund. 2.2.6)18. 

Według Śankary, „tam” – yatra – odnosi się do h®daya19. W tej strofie symbolicz-
nie ukazane jest „nakładanie się” na siebie dwóch poziomów atmana – atmana wyż-
szego, absolutnego i atmana ograniczonego upadhi. Sposób rozróżniania tych pozio-
mów można wyjaśnić poprzez odwołanie się do obrazu dwóch ptaków odnoszących się 
do dwóch poziomów (czy może postaci?) puruszy. 

Ten, kto jest wszechwiedzący, znający wszystko, kogo wielkość tu, na ziemi, 
Ów atman w niebiańskiej twierdzy Brahmy, w przestworzach przebywa, 
Uczyniony z umysłu, zarządza oddechem i ciałem,  
Oparcie ma w pokarmie, umiejscowiony w sercu, 
Dzięki poznaniu go takim mędrcy dostrzegają to, czego formą jest błogość, 
Co jest nieśmiertelne i jaśnieje (Mund. 2.2.7)20. 

Manomaya wskazuje na dziedzinę rzeczywistości „uczynioną z umysłu”, dziedzinę, 
której główną funkcją jest manas. Byt, który z natury jest wszechwiedzący i znający 
wszystko, postrzega poprzez manas. Powyższe dwa określenia natury brahmana prawdo-
podobnie odwołują się do poznania idei rzeczy ogólnych i szczegółowych. Manas jest 
up˜dhi – ograniczeniem i dlatego to, co poznaje, jest ograniczone. I w tym sensie ˜nanda 
– błogość jawi się jako forma (r¨pa) atmana, a nie jego natura. Forma to coś, co pozwala 
bezforemnej świadomości stać się uchwytną, widoczną, ale forma staje się również zapo-
średniczeniem. Podczas procesu poznawczego poznaje się atmana najpierw za pośrednic-
twem formy, ale sam moment, akt uchwycenia atmana jest już prosty, jest poza formą, 
dlatego można powiedzieć, iż ostateczne uświadomienie sobie tożsamości z atmanem jest 
stanem niczym nie zapośredniczonym, jest stanem prostym, jednolitym. 

Węzeł serca przerwany, wszelkie wątpliwości rozwiane, 
Czyny zostały wyczerpane, gdy go ujrzano w tym, co wyższe, i w tym, co niższe  

(Mund. 2.2.8)21. 

                                                        
18 ar˜ iva ratha-n˜bhau saÕhat˜ n˜ýya× sa eþo`ntaþ carate bahudh˜ j˜yam˜na×, 

aum ity evam dhy˜yatha ˜tm˜naÕ svasti va× p˜r˜ya tamasa× parast˜t.  
19 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 82; S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 135. 
20 ya× sarvajña× sarva-vid yasiaiÿa mahim˜ bhuvi,  

dviye brahmapure hy eÿa vyomny ˜tm˜ pratiÿ÷hita×, 
manomaya× pr˜õaþarŸra-nat˜ pratiÿ÷hito`nne h®dayaÕ sannidh˜ya, 
tad vijñ˜nena paripaþyanti dhŸr˜ ˜nanda-r¨pam am®tam yad vibh˜ti.  

21 bhidyate h®daya-granthiþ chidyante sarva-saÕþaya×, 
kÿŸyante c˜sya karm˜õi tasmin d®ÿ÷e par˜vare.  
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Śankara objaśnia, że węzeł serca odnosi się do pragnień, które mają swoją siedzibę 
w umyśle; powołuje się tu na Katha 2.3.14, Brihadaranjakę 4.4.722. Przywołajmy 
w tym miejscu przytoczony powyżej fragment z Maitri, w którym tak szczegółowo 
zostały wymienione różnorakie uczucia i emocje wynikające z pragnienia ciągłego 
doznawania i zaciemniające w ten sposób umysł. Kiedy zobaczono pełnię rzeczywisto-
ści w tym, co wyższe, i w tym, co niższe, kiedy utożsamiono sobie jedność przyczyny 
i skutku, wtedy urzeczywistniono sformułowanie: „Ja jestem tym”. 

W najczystszej złotej powłoce, bez skazy jest brahman, bez części, 
Czysty, jasność wśród jasności, takim go poznają znawcy atmana (Mund. 2.2.9)23. 

Znawcy atmana – ˜tmavidas – to ci, którzy rozpoznają wskutek aktu prostego – 
anubhava – świetlistość i prostotę, będącego bez części brahmana, który jest czystą 
świadomością. Brahman jest nie tylko blaskiem, złotą powłoką, ale przede wszystkim 
źródłem tego blasku. 

Na tym zakończę omawianie tego fragmentu upaniszady Mundaki, dalsze strofy 
odwołują się już do nieco innych obrazów. Metafora łuku i strzały pojawi się jeszcze 
pod koniec tego rozdziału. To, co najistotniejsze dla tego etapu naszych rozważań zo-
stało w powyższych strofach opisane. Proces poznawczy rozpoczyna się od atmana, 
jego celem jest rozpoznanie rzeczywistości brahmana, proces ten dokonuje się dzięki 
Om, odpowiadającej procedurze jogicznej, medytacji. W Om zostają wyróżnione ściśle 
określone poziomy, etapy. Rezultatem całego procesu jest zespolenie, ujednolicenie 
wszystkich czynników; atman staje się Om, staje się brahmanem. Przejdźmy teraz do 
upaniszady Mandukja24.  

We wstępie do komentarza do Mandukji Śankara pisze, że świat fenomenów nie jest 
niczym innym niż manifestacją dualności, jej ekspansją i rozwojem. Jest ona stworzona 
przez awidję. Tylko widja może spowodować zatrzymanie tego procesu. Tę ideę po-
świadczają inne teksty upaniszadowe: Brihadaranjaka 2.4.14, 4.3.3125. (Śankara powołu-
je się również na inne teksty, które ukazują ekwiwalencję pomiędzy brahmanem a Om: 
Katha 1.2.15, 1.2.17, Praśna 5.2, Maitri 6.3): I czytamy w tym komentarzu dalej:  

Słowo Om jest atmanem, gdyż to jest jego imię. Nazwa i nazywany byt są tym samym. I z tego 
właśnie powodu, iż nazwa i nazwany byt są tym samym, przejawy atmana, takie jak oddech i tym 
podobne, również nie mają swych bytów oddzielnych od ich nazw; a nazwa jest niczym innym, 
jak modyfikacją słowa Om. (Ćhandogja 6.1.4) (...) Dlatego tekst podaje: Om – odwieczne słowo 
jest tym wszystkim”26.  

 
 
 

                                                        
22 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 86. 
23 hiraõmaye pare koþe virajaÕ brahma niÿkalam, 

tac chubhraÕ jyotiÿ˜m jyoti tad yad ˜tmavido vidu×.  
24 Niektóre fragmenty odnoszące się do Mandukji zawierają w sposób oczywisty powtórzenia tych ana-

liz, które znajdują się w rozdziale przedstawiającym komentarz Gaudapady do tej upaniszady. Ale także 
z tego powodu, iż niniejszy rozdział jest rozdziałem końcowym i w pewnym sensie podsumowaniem, 
w mniejszym czy w większym stopniu odwołuje się z konieczności do wcześniejszych analiz.  

25 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 159–160; S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 177. 
26 Tamże. 
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Om, ta odwieczna mantra jest tym wszystkim, a oto jej objaśnienie: 
To, co jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest sylabą Om, 
Jak i to, co trzy czasy przekracza jest Om sylabą (Mand. 1)27. 

W tekście tym są utożsamione następujące terminy: OÕ = akÿara = idam sarvam = 
OÕk˜ra. Termin „to wszystko” (idam sarvam) można rozumieć w ten sposób, iż rze-
czywistość jest zarówno tym, co nieprzejawione, nieuwarunkowane, będące ponad 
trzema czasami, jak i wszystkimi przejawionymi bytami, których podstawową charak-
terystyką jest to, iż mogą zostać nazwane i wypowiedziane. 

Termin upavy˜khy˜nam oznacza objaśnienie, jasne wypowiedzenie. Mamy tu za-
powiedź wyjaśnienia, w jaki sposób medytacja nad Om staje się środkiem, narzędziem 
do rozpoznania brahmana; wydaje się, iż jest to rodzaj wstępu do technicznego obja-
śnienia samego procesu. Może w takim razie sformułowanie „przekraczanie trzech 
czasów”28 odnosi się nie tylko do obrazu rzeczywistości, jako zarówno transcendent-
nej, jak i immanentnej, ale też do aspektu „technicznego”, w tym znaczeniu, że wła-
ściwe wypowiedzenie i wykonanie odpowiedniej procedury jest prawidłowe wówczas, 
gdy przynosi odpowiedni skutek. Skutek – cel został tu wyraźnie zdefiniowany. Łącz-
nik pomiędzy pierwszą a dwunastą strofą stanowi strofa druga. 

Zaprawdę wszystko jest brahmanem, ten oto atman jest brahmanem, on, ten atman, ma cztery 
części (Mand. 2)29. 

W tej strofie następuje rozszerzenie ciągu ekwiwalencji: sarvam = brahman = 
˜tman. (Maitri 6.3: Om = ˜tman, Taitt. 1.8.1: Om = brahman, Ćhandogja 2.23.3: Om = 
sarvam). Pojawienie się terminu ˜tman można interpretować w ten sposób, że nastąpił 
tu rodzaj przejścia na inny poziom. We wcześniejszej strofie występował opis rzeczy-
wistości dokonywany z poziomu przedstawionego, jakby teoretycznego. Użycie termi-
nu ˜tman świadczy o tym, że została wprowadzona nowa relacja; podmiotowi (a tym 
wszak, w najszerszym rozumieniu, jest atman) przedstawia się określona rzeczywi-
stość. Ta rzeczywistość jest ukazana jako prawdziwa, konkretna; tak też można rozu-
mieć dwukrotne powtórzenie zaimka ayam – ten oto; jest to klasyczny zabieg znany 
również z innych upaniszadowych „ważkich słów”; konkretność sytuacji jest zwycza-
jowo, jak czytamy w wielu komentarzach, symbolizowana przez ruch ręki skierowanej 
na serce, na miejsce „przebywania” atmana. W tej jednej strofie występują dwa 
mah˜v˜kya. Osiągnięcie celu takiego, jaki został zdefiniowany w pierwszej strofie, 
będzie możliwe, gdy wszelkie określenia rzeczywistości odniesiemy do poznającego je 
atmana, do jedynego bytu, który jest w stanie przeprowadzić proces poznawczy i sa-
mopoznawczy. Atman w tym miejscu symbolizuje byt przejawiający się w formie 
człowieka, atman jest principium bycia człowiekiem jako bytem świadomym i samo-
świadomym. Jak widzieliśmy na przykładzie choćby upaniszady Iśa (6), zrealizowanie 
i odkrycie harmonii oraz pełni rzeczywistości – p¨rõam = ˜tman – choć jest ona pełna 
bytów, może nastąpić tylko w człowieku. Tylko człowiek (Brihadaranjaka 2.5.1) ma 
rozwiniętą samoświadomość i zdolność do samorefleksji, tylko u niego pojawiają się 
                                                        

27 aum ity etad akÿaram idaÕ sarvam. tasyopavy˜khy˜nam. bh¨taÕ bhavad bhaviÿyad iti 
sarvam oðk˜ra eva, yac c˜nyat trik˜l˜tŸtaÕ tad apy oðk˜ra eva.  

28 S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 180. 
29 sarvaÕ hy etad brahma. ayam ˜tm˜ brahma, so`yam ˜tm˜ catuÿp˜t.  
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pytania natury transcendentnej. Na przejście do antropomorficznego ujęcia rzeczywi-
stości wskazuje wprowadzenie zaimka osobowego sa – on. Jak już o tym pisałam 
w innych rozdziałach, jest to zabieg dosyć częsty w Upaniszadach, który może na 
przykład przybrać postać: absolut → puruÿa, ˜tman → puruÿavidha, tad → sa. Zaimek 
osobowy jest jeszcze bardzo ogólnym, ale jednak pewnego rodzaju określeniem, do-
precyzowaniem i równocześnie ukonstytuowaniem się samoświadomości podmiotu, 
co, jak pokazują inne fragmenty, prowadzi do pierwotnego nałożenia – adhy˜sa, skut-
kującego błędem poznawczym.  

Sen głęboki występuje wtedy, gdy śniący nie odczuwa żadnych pragnień, 
Ani nie postrzega żadnych marzeń sennych, 
Ten trzeci stan to Pradźnia – świadomość, stan snu głębokiego, 
Jest on jednolity, w nim tylko świadomość, 
To stan błogości, skierowany tylko na umysł, odbiera to, co radosne (Mand. 5)30. 

I to jest Pan wszystkiego, wszystko jest mu znane, 
On jest wewnętrznym strażnikiem i źródłem wszystkiego, 
Zaprawdę, on jest powstawaniem i zanikaniem każdej istoty (Mand. 6)31. 

Stan świadomości – Pradźnia – jest określany jako ˜nandamaya – uczyniony z bło-
gości; nie jest to stan pełnej, absolutnej błogości, nie jest on czystą błogością, gdyż 
tekst wspomina o jakimś tworzywie. „Pan wszystkiego” to sarveśvara. Konsekwentnie 
interpretuję te fragmenty w duchu późniejszego nurtu adwaity. Przyjmując tę linię 
interpretacyjną, można rozumieć rolę Iśwary jako funkcjonującego na tym samym 
poziomie, na którym umiejscawia go Śankara, nie jako tożsamego z czystym, nirgu-
nicznym brahmanem, lecz jakby „współegzystującego” z kosmiczną mają. Ów Iśwara 
przejawia się jako zarówno zarządca świata, jak i sam mechanizm przejawiania się, 
a przez to wyróżniania; ten sposób jego istnienia wskazuje, iż współegzystuje on 
z dziedziną mai. Iśwara jest nazywany również sarvajña – „znający wszystko”, co 
można rozumieć jako „znający trzy czasy”, czyli mechanizmy funkcjonowania, dziania 
się świata. Jest także „wewnętrznym Zarządcą” – antary˜min – jest gwarantem nie 
tylko funkcjonowania świata, ale także sensowności istnienia człowieka. Kolejny ter-
min definiujący stan Pradźni to „powstawanie i zanikanie”. Jest to stan, w którym na-
przemiennie występuje powstawanie i zanikanie, ów stan to ruch, dynamika, matryca 
(m˜tra) sansary. Sformułowanie „źródło wszystkiego” można zrozumieć, iż ten stan 
rzeczywistości, świadomości jest źródłem przejawiania się świata. Mandukja wyraźnie 
formułuje bardzo mocną filozoficznie tezę, iż to Iśwara – który jest w pewien sposób 
skorelowany z dziedziną mai – a nie brahman, stanowi źródło świata przedstawionego. 

Wszystkie te określenia doskonale wpisują się w późniejszy schemat adwaityczny 
przyjmowany przez Gaudapadę i Śankarę. Stan Pradźni nie odpowiada świadomości 
prostej, nie jest tożsamy z czystym brahmanem. Występuje w nim jeszcze, subtelny 
wprawdzie, ale jednak akt świadomościowy, akt poznawczy – wszak częste jest utoż-
samianie terminów prajña i jñ˜na. Sam akt poznawczy, jak wiadomo, może prowa-
dzić do adhjasy, gdyż to wynika z jego natury, a przekroczenie tego stanu to przekro-
                                                        

30 yatra supto na kañcana kamaÐ k˜mayate na kañcana svapnaÐ paþyati tat suÿuptam. suÿupta-
sth˜na ekŸbh¨ta× prajñ˜naghana ev˜nandamayo hy ˜nandabhuk cetomukha× pr˜jñaþ t®tŸya× p˜da×.  

31 eÿa sarveþvara eÿa sarvajña eÿo`ntary˜my eÿa yoni× sarvasya prabhav˜pyayau hi bh¨tat˜n˜m.  
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czenie adhjasy i powrót do źródła, do stanu bytu prostego, niezdwojonego – advaita. 
Metoda umożliwiająca ten powrót jest zasygnalizowana przez użycie terminu cetomu-
kha – „skierowany tylko na umysł”; już nie ma, jak we wcześniejszych strofach, kon-
taktu z przedmiotami nawet subtelnymi, cała procedura rozpoczyna się od działania 
samego umysłu. 

W komentarzu do tych strof Śankara32 przywołuje obraz sznura i węża jako alegorii 
tłumaczącej mechanizm błędu poznawczego. Ktoś może pomylić kawałek sznura 
z wężem, następnie może mu się wydawać, iż jest to strumień wody, a nawet skrzy-
wiony kij. Te przedstawienia pojawiają się jedne po drugich i kolejno zaprzeczają 
wszystkim pozostałym. Fakt zaprzeczania i bycia zaprzeczanym przez coś innego uka-
zuje nierzeczywistość tych trzech stanów. Lecz chociaż owe stany zaprzeczają kolej-
nym stanom, nie zaprzeczają istnieniu świadka, podmiotu dokonującego zaprzeczania. 
On pozostaje taki sam we wszystkich stanach. Ów fakt wskazuje na to, iż to świadek 
jest rzeczywistością (Brihadaranjaka 4.3.23–30, 1.4.7). Negacja świadomości – czyta-
my w komentarzu Śankary33 – zorientowanej do wewnątrz implikuje negację tego, co 
się w niej znajduje, te postaci podmiotu empirycznego identyfikują same siebie z trze-
ma stanami, to implikuje negację podmiotu marzeń sennych, podmiotu śniącego 
i podmiotu przebudzonego. Ale to nie oznacza negacji czystego podmiotu.  

Czwarty stan – Turija – ani za świadomość do wewnątrz, ani za świadomość na zewnątrz nie jest 
uważany, nie jest nimi dwiema ani sumą świadomości, nie jest prostą świadomością lub jej bra-
kiem. Stan ten niedostrzegalny, niesprawdzalny, nieuchwytny, bez właściwości, niedający się 
pomyśleć ani zdefiniować, jest ugruntowaną wiarą w jedynego atmana, jest zaprzestaniem stawa-
nia się, jest spokojem, pomyślnością, nie ma w nim dwoistości, to jest właśnie atman, on winien 
być poznany (Mand. 7)34. 

Poprzez stwierdzenie, że świat zanika w stanie Turija, upaniszada neguje niezależne 
istnienie mechanizmów konstytuujących „byty” w tych stanach, co można rozumieć 
jako negację niezależnego istnienia stanów świadomości. Dlatego uważa się Turiję za 
pełną spokoju, za stan, który nigdy nie przestaje być samym sobą i dlatego jest pozba-
wiony dualności – advaita, nietknięty przez żadne iluzoryczne (m˜y˜) rozróżnienia. 
Jest nazywany turŸya, czyli różny od trzech stanów, będących jego przejawami, przed-
stawieniami. 

Atman, czyli to, „co winno być poznane”, jest rozpoznawany podobnie jak kawałek 
sznura, który ostatecznie różni się od trzech swoich przedstawień: węża, strumienia 
wody czy kawałka kija. Atman – stan czwarty – nie jest możliwy do rozpoznania 
z powodu niewiedzy, która przynależy do trzech wcześniejszych stanów. Poprzednie 
stany mogą jedynie na niego wskazywać. Prawda (rzeczywistość) następuje wtedy, gdy 
atman objawia się samemu sobie, kiedy zanika rozróżnienie na poznającego i na to, co 
poznane. 

                                                        
32 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 197. 
33 S. Gambhirananda, dz. cyt., s. 196. 
34 n˜nta×-prajñaÐ na bahiÿprajñaÐ nobhayata× prajñaÐ na prajñ˜naghanaÐ na prajñaÐ 

n˜prajñaÐ ad®ÿ÷am avyavah˜ryam agr˜hyam alakÿaõam acintyam avyapadeþyam ek˜tmapratyayas˜raÐ 
prapañcopaþyamaÐ þ˜ntaÐ þivam advaitaÐ caturthaÐ manyate sa ˜tm˜ sa vijñeya×.  
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W komentarzu do dwunastej kariki Gaudapady Śankara pisze35, iż w stanach Wi-
śwy i Taidźasy znajduje się świadomość dualności, dualności zewnętrznej wobec nich, 
i świadomość istnienia innego, różnego od nich atmana; jest to dualność, z której kieł-
kuje nasienie ignorancji. Lecz w stanie Pradźni nie ma tej świadomości, i to jest po-
wód, dla którego Pradźnia jest opisywana jako związana ciemnością. Ta ciemność 
przybiera formy nieuchwycenia rzeczywistości, co jest nasieniem złego – błędnego – 
uchwycenia. Lecz Turija jest zawsze wszystko widząca. Dlatego jest wszechwiedząca, 
ponieważ nie istnieje nic innego poza nią. Ona jest wszystkim, co jest. Dlatego nie jest 
uwarunkowana przez nieuchwycenie rzeczywistości, nasienie złego uchwycenia rze-
czywistości. Ponieważ nie ma nasienia, złe uchwycenie, które pozostaje w takim sto-
sunku jak kiełek, jest również nieobecne. W wiecznie świecącym słońcu jest niemoż-
liwa ciemność będąca zaprzeczeniem światła (Brihadaranjaka 4.3.23).  

Do wcześniejszych tożsamości: ˜tman = brahman = sarvam = Om dochodzi termin 
caturtha (turŸya), który jest definiowany jako: am˜tra, avyavah˜rya, prapañca- 
-upaþama, þiva, advaita. Termin m˜tra – miara, odwołuje się do takiego wymiaru 
rzeczywistości, której cechą jest odmierzanie, porządkowanie, dzielenie. Zaprzeczenie, 
czyli określenie: am˜tra, wskazuje, iż mamy do czynienia z rzeczywistością prostą, 
niepodzielną, niezłożoną z żadnych części. Słowo m˜tra pochodzi od rdzenia m˜ – 
mierzyć, wymierzać; od tego samego rdzenia pochodzi kluczowy termin tradycji adwa-
ity – m˜y˜. Zatem rzeczywistość absolutna jest poza przedstawieniem, przejawem, 
ułudą, poza porządkowaniem, które jest charakterystyczne dla sansary. We wcześniej-
szych strofach upaniszady mieliśmy charakterystykę poszczególnych stanów świado-
mości – rzeczywistości. Dotyczyła ona przejawów wynikających z nałożenia się błęd-
nego uchwycenia rzeczywistości na prawdziwe. Adwaita, jak wiadomo, przyjmuje 
koncepcję vivarta – „przedstawienia”, „przejawienia się”, by utrzymać niezmienność 
absolutnej rzeczywistości. Miała to być koncepcja konkurencyjna i opozycyjna do 
teorii pariõ˜ma, przyjmowanej przez szkoły sankhji-jogi.  

Termin vyavah˜rya wskazuje na działanie zgodne z powszechną praktyką, zwycza-
jem. Są to działania, które wypływają ze ściśle określonych zadań i reguł, których po-
wszechność jest powszechnie „rozpoznawalna”, „sprawdzalna”. Stan Turija zatem, 
który jest tego zaprzeczeniem, ma być stanem poza potocznym poznaniem, poza po-
wszechną wiedzą. Jego rozpoznanie nie jest poznaniem dokonywanym z poziomu 
codziennego doświadczenia. 

Bardzo interesującym pojęciem jest prapañca-upaþama. Termin prapañca oznacza 
rozwój, manifestację, proces „dziania się” świata, określenie natury świata danego nam 
w przedstawieniu. Dla Gaudapady jest to synonim terminu dvaita – dualności, a więc 
wielości i różnorodności. Upaśama to uciszenie, wyciszenie, uspokojenie. Wtedy stan 
Turija należy rozumieć jako uspokojenie, jakby zaniknięcie świata przedstawionego. 
Poziom prapañca przedstawia się nam jako porządek, którego zarządcą jest Iśwara. 
Wyciszenie, zaprzestanie stawania się sprawia, że rola Iśwary staje się zbędna. Tak 
więc także Iśwara, podobnie jak wszystkie inne zjawiska, w stanie Turija zanika. 

Pojawia się tu też słowo śiva, które należy tłumaczyć jako łagodny, sprzyjający, 
pomyślny. Tak wyraźnie pozytywne określenie może świadczyć o tym, iż stanu Turija 

                                                        
35 Som Raj Gupta, dz. cyt., s. 229. 
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nie należy rozumieć absolutnie negatywnie, choć wszystkie wcześniejsze określenia 
natury opisywanej rzeczywistości wywodzą się z języka metafizyki apofatycznej. Choć 
zatem sposób określenia tej rzeczywistość jest nirguniczny, nie oznacza jednak jej 
„pustości”. Termin śiva ma wskazywać na to, iż Turija jest stanem, w którym nie ma 
cierpienia, gdyż, jak podaje Ćhandogja 7.1.8, „znawca atmana przekracza smutek”. 

Ostatnie określenie, będące jakby podsumowaniem wszystkich, to advaita – nie-
dwójnia. Termin advaita, jak wiadomo, wyraża kluczową tezę tego systemu, mówiącą, 
iż istnieje jedynie rzeczywistość brahmana, iż tylko brahman jest sat. Jest to o wiele 
mocniejsze sformułowanie niż teza klasycznego monizmu, gdyż monizm zakłada ist-
nienie jednej substancji, jednego tworzywa czy pierwiastka, który wszak może ulegać 
pewnym przeobrażeniom. Brahman-atman w systemie adwaity jest rzeczywistością 
prostą, w stanie absolutnym pozostaje niezmienny w swojej dziedzinie. On nie tyle 
w sposób rzeczywisty przemienia się w świat, ile jest tylko warunkiem przejawiania się 
świata. Jedynie brahman jest absolutnie istniejący – sat, a rzeczywistość przejawiona 
jest określana jako: sat, asat, anirvacanŸya – „niewypowiedzialna”, ale także „niewy-
tłumaczalna”. W sensie absolutnym brahman jest różny od rzeczywistości przedsta-
wionej. I tak też należy rozumieć termin turŸya, jako różny od trzech pozostałych sta-
nów (wymiarów?) rzeczywistości – świadomości.  

Opis stanu Turija skończy się stwierdzeniem, że to wszystko, co zostało wcześniej 
opisane, jest atmanem, tym wymiarem rzeczywistości, który winien być poznany. Ko-
lejne cztery strofy objaśnią w języku technicznym procedurę medytacyjną, w wyniku 
której dokonuje się przekształcanie trzech stanów rzeczywistości – świadomości, po-
przez przyporządkowanie im kolejnych, symbolicznie rozumianych liter, na które 
można rozłożyć mantrę Om. Podsumowaniem tego opisu jest strofa określająca, po-
dobnie jak omawiana wcześniej, czym jest Turija. Część sformułowań się powtarza. 

Czwarty stan, który w sobie części nie zawiera, to jest Turija, to jest zaprawdę sylaba Om. 
Jest on niesprawdzalny, jest zaprzestaniem stawania się, to stan pomyślności, jeden bez drugiego, 
to jest właśnie atman. Kto poznał atmana, wnika w atmana poprzez atmana (Mand. 12)36. 

Opis stanu turŸya, jak widzieliśmy, kończy się stwierdzeniem, iż stan ten jest toż-
samy z atmanem i że ten właśnie fakt winien być rozpoznany. Dopiero po tym stwier-
dzeniu następuje przedstawienie schematu medytacji przy użyciu mantry Om, pomoc-
nej do urzeczywistnienia tej prawdy. Ostateczny wynik całej procedury poznawczej to 
prosty atman. Atman, w wyniku mechanizmu adhjasy ograniczony przez upadhi, 
„używał” Om jako narzędzi, przedstawiał brahmana jako przedmiot doświadczenia, 
przyjmował formę świadka kolejno transcendowanych, a przez to jakby zaprzeczanych 
poziomów świadomości. Tylko rzeczywistość atmana nie uległa zaprzeczeniu. Proce-
dura poznawcza mająca wartość soteriologiczną rozpoczęła się od atmana. Tylko 
w atmanie, będącym principium istnienia człowieka, mogła pojawić się samorefleksja 
stająca się impulsem prowadzącym do wyzwolenia. Zwieńczeniem całego procesu jest 
prosta, niczym nie zapośredniczona rzeczywistość – czysty atman, czysty podmiot, nie 
zorientowany na nic innego poza samym sobą. 

 
                                                        

36 am˜traþ caturtho`vyavah˜rya× prapañcopaþama× þivo`dvaita evam oðk˜ra ˜tmaiva saÐviþaty 
˜tman˜tm˜naÐ ya evaÐ veda.  
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Ten, kto widzi oczami, ten, kto wędruje w sennym marzeniu, 
Ten, kto jest głęboko uśpiony, 
I ten, kto ponad głęboko uśpionym, 
To są różne poziomy, wśród nich czwarty – Turja jest najwyższy (Maitri 7.11)37.  

W tej strofie są podsumowane cztery stany świadomości – rzeczywistości, których 
analiza jest treścią Mandukji. Pojawia się tu nieco inne nazewnictwo poszczególnych 
stanów. Stan jawy jest określany: c˜kÿuÿa – „widzący oczami”, co podkreśla aktywność 
zmysłów i poznania empirycznego. Trzeci stan to supta – „śpiący”. Ale to właśnie  
w Maitri, a nie w Mandukji, mamy techniczny termin wedanty na opisanie czwartego 
stanu – turya. W Mandukji jest to termin caturtha. Wiadomo jednak, że to właśnie 
terminów turya lub turŸya używa się w klasycznych darśanach bramińskich.  

W sposób niezwykle szczegółowy analizą sylaby Om i jej rolą w procedurze medy-
tacyjnej zajmuje się, przywoływana już wielokrotnie, Maitri. Przytaczam tu i postaram 
się zinterpretować kilka najistotniejszych dla prowadzonych tu rozważań fragmentów. 
Jak zobaczymy, fragmenty te stanowią swoiste podsumowanie rozważań prowadzo-
nych w poprzednich rozdziałach. 

Dwie są zaiste formy brahmana, ukształtowana i nieukształtowana, 
To, co ukształtowane, jest nierzeczywiste, 
To, co nieukształtowane, jest rzeczywiste.  
To jest brahman, to jest blask, blask jest tym samym, czym jest słońce, 
To, co powstało jako atman, to jest Om, 
On atmana na trzy części podzielił, 
Sylaba Om składa się z trzech głosek: a, u, m. 
Dzięki niej w nim właśnie wszystko jest utkane i rozsnute, 
O tym powiada się: 
„Oby rozmyślając nad słońcem, jako nad sylabą Om, z atmanem się łączył”  

(Maitri 6.3)38. 

Fragment ten zawiera, jak zresztą prawie cała Maitri, bardzo wiele odniesień – 
wprost i nie wprost – do starszych Upaniszad. O ukształtowanej (m¨rta) i nieukształ-
towanej (am¨rta) formie (r¨pa) brahmana czytamy w Brihadaranjace 2.3.139. Rupa to 
forma, ale nie tylko w znaczeniu tego, co namacalne, „materialne”; to wszelka postać, 
która wskazuje na swą istotę. Ta postać, która została ukształtowana, strukturalizowa-
na, jest traktowana jako nierzeczywista (asatyam), w Brihadaranjace jest również na-
zwana śmiertelną. Wskazuje się w ten sposób na utratę zdolności wyłaniania nowych 
postaci, nowych fenomenów. Rzeczywiste zaś jest to, co nieukształtowane, co jest 
w pełni potencjalne, dynamiczne. To, co jest zarówno samą zasadą rzeczywistości 
przedstawionej, jak i samą tą rzeczywistością, co jest wzrostem – b®h, dlatego jest 

                                                        
37 c˜kÿuÿa× svapna – c˜rŸ ca supta× supt˜t paraþ ca ya× bhed˜þ caite`sya catv˜ras tebhyas turyam 

mahattaram. 
38 dve v˜va brahmano r¨pe m¨rtañ c˜m¨rtañ ca, atha yan m¨rtaÕ tad asatyam, yad am¨rtam tat 

satyam tad brahma, taj jyoti× sa ˜ditya×, sa v˜ eÿa aum ity etad ˜tm˜bhavat, sa tredh˜tm˜naÕ 
vy˜kurut˜, aum iti, tisro m˜tr˜, et˜bhi× sarvam idam otam protaÕ caiv˜smŸti, eva hy ˜haitad v˜ 
˜ditya aum ity eva dhy˜yata atm˜naÕ yuñjŸteti. 

39 Dwie są zaiste formy brahmana, ukształtowana i nieukształtowana, śmiertelna i nieśmiertelna, stała 
i ruchoma, rzeczywista i stająca się.  
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nazywane brahmanem. Rzeczywistość określana jako brahman jest blaskiem, czyli 
postacią (r¨pa), a zarazem samym źródłem blasku; jest symbolizowana przez słońce. 
To jest sama zasada istnienia – sat. Tak pojęta absolutna rzeczywistość wyłania najsub-
telniejszą, świetlistą postać. Jak czytamy w tekście, to, co się wyłoniło, co powstało, to 
atman (˜tm˜bhavat). W kontekście analizy zarówno hymnu Nasadija, jak i najstarszych 
Upaniszad sformułowanie to może się wydawać zaskakujące, gdyż atmana należałoby 
przyporządkować wymiarowi bh¨, czyli stawania się, co odwołuje nas do wymiaru 
przedstawionego. Ale należy pamiętać, iż istnieje fragment w Maitri, upaniszady wy-
raźnie świadomej tego, iż jakiekolwiek nazwanie rzeczywistości, jest, poprzez przyda-
nie jej imienia, pozbawieniem jej nirgunicznego charakteru. O ile w starszych tekstach 
czytaliśmy: ta rzeczywistość (absolutna) to atman, to brahman, o tyle  
w Maitri znajdujemy frazę: „to, co jest nazywane atmanem” (3.1.). ·tman to imię, to 
nazwanie nirgunicznego bytu; terminu ˜tman używa się wówczas gdy chce się wskazać 
na rzeczywistość jako zasadę podmiotowości. Rzeczywistość absolutna przedstawia się 
samej sobie (˜tm˜nam) i to przedstawienie staje się pierwszą postacią, pierwotnym 
przedmiotem poznania, ale i też działania.  

Tak rozumiana rzeczywistość przedstawiona staje się zarówno podmiotem, jak 
i przedmiotem wszelkich procedur, w tym tej najsubtelniejszej – procedury przekształca-
nia samego siebie, co ma wymiar soteriologiczny. Takie narzędzie procedury soteriolo-
gicznej jest nazywane Om. Ale mechanizm przekształcania wymaga części, które mają 
podlegać transformacji; jednolita, niepodzielna całość nie może być poddawana takim 
zabiegom. Tak więc skoro nie ma niczego poza atmanem, to atman z samego siebie wy-
łania części, które mogą ulegać transformacji. Ów pierwotnie dany w przedstawieniu 
przedmiot, gdy przyjmuje postać widzialną, jest blaskiem, a gdy się go wypowiada  
i słyszy, jest symbolizowany przez świętą, odwieczną sylabę Om. Należy tu przypo-
mnieć, iż słowo „sylaba” to akÿara, a akÿara oznacza również to, co nieprzemijające.  
W Om są zawarte trzy dźwięki, trójka dająca początek wielości. To jest osnowa świata 
przedstawionego, dziedziny wszelkiej aktywności. Pojawia się tu odwołanie do metafory 
znanej z Brihadaranjaki40 tkackiej osnowy (ota, prota), w którą jest wpisane czy na której 
jest zapisane wszystko – sarvam. Przecież, aby płótno mogło być utkane, potrzebny jest 
splot co najmniej trzech nici, podobnie jak prakriti utkana jest z trzech gun.  

Kolejna strofa Maitri (6.4) odwołuje się do utożsamienia Om z jedną z głównych 
pieśni rytuału wedyjskiego – opisaną najpełniej w Ćhandogji – z udgithą. Ze słowa 
udgitha w sposób naturalny zostają wyłonione trzy części, trzy sylaby: ud – gi – tha41. 

                                                        
40 To, co nieprzemijające (akszara), O Gargi. 

Jest niewidzialne a widzące, niesłyszalne a słyszące, 
Niepomyślne a myślące, nieuświadomione a będące świadomym, 
Nie istnieje nic poza Widzącym, 
Nie istnieje nic poza Słyszącym, 
Nie istnieje nic poza Myślącym, 
Nie istnieje nic poza Świadomym, 
W tym Nieprzemijającym, o Gargi, 
Przestworza są rozpostarte (ota, prota) wzdłuż i wszerz (Brihadaranjaka 3.8.11). 

41 Następnie zaś winno się uczcić sylaby udgithy: ud – gi – tha. 
Oddech życiodajny to jest sylaba „ut”, 
Gdyż wraz z oddechem wszystko powstaje – „ut – tiszthati”, 
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W tym fragmencie zawiera się sformułowanie, iż udgitha, która jest nazywana Om, ma 
formę blasku. To tak jakby pierwotna postać (r¨pa) oraz pierwotny dźwięk (imię, na-
zwa – n˜ma) miały właściwie tę samą, świetlistą naturę. Sylaba Om jest również na-
zywana Pranawą. O świetlistej naturze świętej sylaby czytamy w Maitri 6.25: „On 
widzi tego, który jest nazywany Pranawą, który jest przewodnikiem, o formie blasku, 
wolnym od snu, starości, śmierci, smutku”.  

Jak widzimy, trójka jest podstawą rzeczywistości przedstawionej. Kolejna strofa 
opisuje różne trójki, na których opierają się różne wymiary rzeczywistości. 

Sylaba Om jest zaprawdę formą dźwięku atmana, 
Męski, żeński, nijaki – to są rodzaje płci, 
Ogień, wiatr, słońce – to są formy blasku, 
Brahma, Rudra, Śiwa – to są formy władzy, 
Ognie ofiarne: garhapatja, dakszinagni i ahawanija są formą ust, 
Rig, Jadźus i Sama są formą wiedzy, 
Święte dźwięki: bhur, bhuwas i swar są formą światów, 
To, co było, to, co jest i to, co będzie, to formy czasu, 
Oddech, ogień i słońce – to formy gorąca, 
Pokarm, wody i księżyc – to formy wzrostu, 
Rozum, umysł, poczucie „ja” – to formy myślenia, 
Prana, apana i wjana – to formy oddechu. 
Dzięki wypowiadaniu dźwięku Om wszystkiemu oddano cześć, 
Wszystko uwielbiono, wszystko ustalono. 
O tym tak mówią: 
„Sylaba Om, zaprawdę, Satjakamo, 
Jest brahmanem wyższym i niższym” (Maitri 6.5)42. 

Nazwanie samego siebie, nadanie przez byt absolutny sobie samemu imienia – jak 
dokładniej zostało to przedstawione w rozdziale poświęconym „Aham” – to wyłonie-
nie pierwotnej postaci, formy, która staje się światem. W omawianym fragmencie for-
ma została oddana terminem tan¨ – ciało. Świat pozostaje w takiej relacji do absolutu, 
jak ciało do duszy. Słowo tan¨ oznacza ciało, osobę, siebie samego; podobnie jak at-
man bywa używane również jako zaimek zwrotny. Jest to słowo rodzaju żeńskiego i w 
tym kontekście wpisuje się w zbiór takich pojęć, jak m˜y˜, avidy˜, śakti czy prak®ti, 
które przysłaniają istotę rzeczywistości, ale też na tę rzeczywistość wskazują. I jak 
dźwięk Om przysłania atmana, tak też właściwe użycie mantry Om pozwala uchwycić 
i wniknąć w istotę rzeczywistości, która ostatecznie jest jedna. Jako wyższa postać  
 

                                                       
Mowa to sylaba „gi”, 
Gdyż postrzega się mowę jako słowa: „gi – ras”, 
Pokarm to sylaba „tha”, 
Gdyż w pokarmie cały świat ma oparcie: „sthi – ta” (Ćhandogja 1.3.6). 

42 svanavaty eÿ˜sya× tan¨× v˜ aum ity strŸ-pun-napuÕsaketi liðgavatŸ eÿ˜`th˜gnir v˜ditya iti 
bh˜svatŸ eÿ˜ atha brahma rudro viÿõur ity adhipativatŸ eÿ˜`tha ®g yajuss˜meti vijñ˜navatŸ eÿ˜ bh¨r 
bhuva× svar iti lokavatŸ eÿ˜tha bh¨tam bhavyam bhaviÿyad iti k˜lavatŸ eÿ˜tha pr˜õo`gni× s¨rya iti 
prat˜pavatŸ eÿ˜`th˜nnam ˜pas candram˜ ity ˜py˜yanavatŸ eÿ˜`tha buddhi mano`haÕk˜ra iti ceta-
navatŸ eÿ˜`tha pr˜õo`p˜no vy˜na iti pr˜õavatŸ eÿety ata aum ity uktenait˜× prastut˜ arcit˜ arpita 
bhavantŸti eva hy ˜haitad vai satyak˜ma parañ ca brahma yad aum ity etad akÿram iti.  
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istnieje niezmiennie w swojej dziedzinie, jako niższa bytuje w swych niezliczonych 
przedstawieniach. Lecz te przedstawienia to nie niezależne byty, tylko postaci absolutu. 
Dalej czytamy, iż Om jest zarówno wyższym, jak i niższym brahmanem. Niższy brah-
man to świat, którego doświadczamy w wyniku poznania błędnego jako pełnego różno-
rodności. Nie dostrzegamy, iż istotą i podstawą wielości jest niepodzielna jedność. Maitri 
pokazuje, że świat postrzegany jako wielość jest osadzony na trójkach; każda z trójek 
powołuje do bytowania funkcjonujące jako odrębne różnorakie struktury.  

O dwóch brahmanach winno się zaprawdę rozmyślać, 
O tym, który jest słowem i który nie jest słowem, 
Lecz tylko dzięki słowu ujawnia się to, co jest poza słowem, 
Tym słowem jest Om, 
Wznosząc się dzięki niemu wysoko w górę, osiąga się to, co poza słowem, 
Niektórzy mówią, że to jest właśnie drogą, to jest nieśmiertelnością, 
To jest pełne wyciszenie i powściągnięcie. 
Jak pająk, wznosząc się w górę po swej nici, osiąga wolną przestrzeń, 
Podobnie rozmyślający nad sylabą Om dzięki niej w górę się wznosi i osiąga nieza-

leżność. (...) 
O tym tak mówiono: 
Dwóch brahmanów należy rozpoznać, 
Będącego słowem i tego, który jest ponad nim, 
Kto dogłębnie rozpoznał brahmana będącego słowem, 
Zdąża do wyższego brahmana (Maitri 6.22)43. 

Została tu przedstawiona koncepcja śabdabrahmana, boskiego słowa traktowanego 
jako mającego moc światotwórczą. Ta koncepcja jest przyjmowana w myśli indyjskiej 
głównie w tak zwanej szkole gramatyków. Maitri, której ostateczna wykładnia jest 
nirguniczna, utrzymuje stanowisko, iż słowo – nawet święte – jest postacią absolutu. 
Nie ma jednak metafizycznej różnicy pomiędzy źródłem i zasadą rzeczywistości a jej 
postaciami, dlatego dzięki manifestacji brahmana, jaką jest słowo, można wniknąć 
w samą jego istotę. Ów brak metafizycznej różnicy pomiędzy dwoma wymiarami rze-
czywistości zostaje zilustrowany metaforą pająka i pajęczyny; choć doświadczamy ich 
jako odrębnych, to w istocie pająk wysnuwa nić z siebie samego. Rozpoznanie nirgu-
nabrahmana, jako istniejącego poza jakąkolwiek kategorią, to rozpoznanie rzeczywi-
stości w jej wszechtotalności – wtedy wszystko zostaje rozpoznane. Doświadczanie zaś 
brahmana niższego to doświadczanie jego przejawów. Gdy poznawana jest jedna mani-
festacja, to poza świadomym aktem poznawczym pozostają inne. Lecz przejaw wska-
zuje na istotę bytu, a słowo prowadzi do rzeczywistości niezapośredniczonej nawet 
przez święte słowo. Słowo jest narzędziem, które, gdy zostanie w sposób właściwy 
użyte i osiągnie swój cel, zostaje odrzucone. „Dzięki Om jak tratwą przeprawia się on 
na drugi brzeg przestrzeni wewnątrz serca” (Maitri 6.28). Wtedy osiąga się pełną nie-
zależność, niezależność od wszelkich kategorii, zapośredniczenia czy struktur różnicu-

                                                        
43 dve v˜ va brahmany abhidhyeye þabdaþ c˜þabdaþca atha þabdenaiv˜þabdam ˜viÿkriyate atha tatra 

aum iti þabdo`nenordhvam utkr˜nto`þabde nidhanam eti ath˜haiÿ˜ gitar etad am®tam etat s˜yujyatvam 
nirv®tatvam tath˜ ceti, atha rathorõan˜bhis tantunordhvam utkr˜nto`vak˜þam labhatŸty eva v˜ va khalv as˜v 
abhidhy˜t˜ aum ity anenordhvam utkr˜nta× sv˜tantryaÕ labhate (...) dve brahmany veditavye þabda-
brahma parañ ca yat þabda-brahmmaõi niÿõ˜ta× param brahm˜dhigacchati. 
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jących, „szatkujących” rzeczywistość. Jak mówi Maitri: „Przekraczając każde 
z oznaczeń, roztapiają się w najwyższym, będącym poza słowem, nieprzejawionym 
brahmanie”. 

Zarówno to, co wyższe, jak i to, co niższe, 
Jest Bogiem nazywanym imieniem Om, 
On jest bez słowa i pusty w bycie, 
Na tym należy w głowie się skupić (Maitri 6.23)44. 

Bóg to deva, czyli świetlisty, jak wynika z etymologii tego wyrazu. Imieniem 
(n˜ma) jest święta sylaba Om. W tym fragmencie znów widzimy, jaką świadomością 
używania języka i wynikających z tego ograniczeń posługuje się autor tekstu. Słowo, 
jak wielokrotnie już o tym mówiliśmy, jest kategorią, zapośredniczeniem; Om jako 
słowo nie tyle jest rzeczywistością, ile nazywając tę rzeczywistość, na nią wskazuje. 
Tak radykalnie nirguniczna interpretacja zostaje potwierdzona za pomocą kolejnych 
terminów użytych w tym fragmencie. Dokładniejsza ich analiza została przeprowadzo-
na w rozdziale na temat pojęć buddyjskich w Maitri. Tu przytoczmy jedynie wnioski.  

Termin „bez słowa” brzmi w oryginale ni×þabda. Ni×þabda to wskazanie na brak 
pewnego wyróżnialnego atrybutu, gdyż choć imieniem tego poziomu jest Om, to jed-
nak żadne słowo nie jest w pełni adekwatne do jego opisu, słowo jedynie wskazuje na 
dany poziom osiągany w procedurze medytacyjnej. Takie rozumowanie uprawomocnia 
również interpretacja terminu þ¨nya bh¨ta – „pusty w bycie” czy raczej „pusty w by-
ty”. Nawiązuje to do poprzedniej strofy, w której występowało przeciwstawienie po-
rządków śabda i aśabda. Porządek śabda jest związany z rozróżnianiem i przez to 
przypisywaniem poszczególnym bytom odrębnego istnienia. Wtedy poziom þ¨nya 
bh¨ta można by interpretować jako istniejący – sat ponad poszczególnymi bytami – 
bhava. Rozróżnienie na terminy ni×þabda i aśabda dotyczy nie tyle poziomu metafi-
zycznego – brahman jest zarówno wyższy, jak i niższy – ile wymiaru epistemicznego. 
To nie rzeczywistość jest różna na wyższym i niższym poziomie, to jej postrzeganie, 
doświadczanie jest różne. Dlatego tekst kończy się zaleceniem, że prawdę można po-
znać jedynie w wyniku aktu medytacyjnego. Kolejny fragment już w sposób bardzo 
techniczny opisuje sam proces medytacji. 

Ciało jest łukiem, Om strzałą, umysł punktem, ciemność jest znakiem, 
Przecinając ciemność, dochodzi się do tego, co nie jest otoczone ciemnością, 
Który świeci jak krąg ognisty, jest barwy słońca, pełen mocy, 
Jaśnieje w słońcu, w księżycu, w ogniu i w błyskawicy, 
Kto go takim zobaczy, zdąża w nieśmiertelność. 
O tym tak mówią: 
Rozmyślanie o najwyższej istności będącej wewnątrz, 
Kieruje się również ku temu, co oznaczone, 
Wtedy poznanie, pozbawione uszczegółowień, staje się szczególne, 
Kiedy umysł się rozpuszcza 
 
 

                                                        
44 yo`sau par˜paro dev˜ auÕk˜ro n˜ma n˜mata× ni×þabda× þ¨nya-bh¨tas tu m¨rdhni sth˜ne ta-

to`bhyaset. 



Dlaczego istnieje raczej „Ja” niż „to”? Ontologia podmiotu w Upaniszadach 

 

221 

I kiedy nastaje szczęście, świadek jest atmanem, 
To jest brahman, to jest nieśmiertelność, to jest czystość, 
To jest właśnie droga, to jest zaprawdę świat (Maitri 6.24)45. 

Ciało rozumiane jako organizm psychofizyczny jest łukiem, co oznacza, że do 
kompleksowo pojętej procedury medytacyjnej jest używany nie tylko narząd we-
wnętrzny, ale również odpowiednio przygotowane zmysły działania i poznania. Sylaba 
Om odgrywa rolę strzały, gdyż tak jak strzała wypuszczona z łuku ma trafić w cel; tak 
samo dźwięk Om, przeszywając ciało wzdłuż suszumny, ma poprowadzić ku najwyż-
szemu celowi, czyli ku wyzwoleniu. Om, przechodząc przez suszumnę, rozbudza ko-
lejne żywioły i podąża w kierunku umysłu, w kierunku tego narzędzia, które ma osta-
tecznie dokonać procesu transformacji świadomości – rzeczywistości. Umysł profana, 
jak widzieliśmy to na przykładzie przytoczonych wyżej fragmentów, jest omroczony 
namiętnościami, emocjami, uczuciami, co przysłania jego możliwości poznawcze 
i dlatego tekst podaje, iż jest otoczony ciemnością. Umysł jogina zaś, który – używając 
sformułowania Mundaki – jest oczyszczony medytacją, może się przebić przez mroki 
ciemności (tamas) i osiągnąć stan pozwalający na wgląd w istotę rzeczywistości. 
Ciemność wskazuje na to, co zakrywa, dlatego mówi się, iż jest znakiem – lakÿaõa, 
podobnie jak cierpienie – du×kha – wskazuje na możliwość osiągnięcia stanu pozba-
wionego wszelkich uciążliwości. „Dzięki sylabie Om budzi się, wznosi ku górze i od-
dycha; ona jest zawsze podporą rozmyślań nad brahmanem” (Maitri 7.11). Ciemność 
okrywa rzeczywistość nazywaną brahmanem, symbolizowaną przez źródło światła, 
jedno źródło różnych świetlistych zjawisk. Owo źródło, istota rzeczywistości, metafo-
rycznie jest nazywana nieśmiertelnością, stanem niepodlegającym żadnym przemia-
nom, niczym nie uwarunkowanym, od niczego niezależnym.  

Umysł w stanie kontemplacji (dhy˜nam anta×) zarówno kieruje się na przedmioty 
zewnętrzne, które początkowo są zarówno podporami oraz punktami przykucia uwagi, 
jak i zorientowany jest na cel najwyższy. Podczas trwania procedury medytacyjnej 
samo poznanie – które w tym tekście jest określone jako z natury pozbawione jakich-
kolwiek znaków szczególnych (aviþeÿa) – przez skupienie się na poszczególnych 
przedmiotach, charakteryzowanych przez różnorodne znaki szczególne (lakÿana), 
w pewnym sensie się do nich upodabnia i staje się konkretne (viþeÿa). Lecz kiedy wła-
ściwie prowadzona medytacja zmierza do najwyższego celu, wtedy nie ma już skupie-
nia na poszczególnym przedmiocie. Stan taki jest nazywany aviþeÿa jñ˜na – poznanie 
bez znaków szczególnych, bez właściwości. Czyste poznanie stapia się z pozbawionym 
znaków szczególnych przedmiotem – aviþeÿa vastu. Ten stan określa się jako „roz-
puszczenie w umyśle” – m˜nase vilŸne. Jest to wyraźnie nirguniczna perspektywa, 
ostatecznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy duszą indywidualną a uniwersalną. Umysł 
się rozpuszcza, czyli narzędzie poznania, które służyło do osiągnięcia zamierzonego 
celu, zanika. Wtedy nie ma już różnicy pomiędzy świadkiem a atmanem; ten stan 

                                                        
45 dhanu× þarŸram aum ity etac chara× þikhasya mana× tamo-lakÿaõam bhitv˜ tamo`tam˜viÿ÷am 

˜gacchati ath˜viÿ÷aÕ bhitv˜`l˜tacakram iva sphurantam ˜dityavarõam ¨rjasvantam brahma tamasa× 
patyam apaþyad yad amuÿminn ˜ditye`tha some`gnau vidyuti vibh˜ti; atha khalv enaÕ d®ÿ÷v˜` m®tatvam 
gacchatŸty eva hy ˜ha 

dhy˜nam anta× pare tattve lakÿyeÿu ca nidhŸyate ato`viþeÿa-vijñ˜naÕ viþeÿam upagacchati: 
m˜nase ca vilŸne tu yat sukhaÕ c˜tma-s˜kÿikam tad brahma c˜m®taÕ þukram s˜ gitar loka eva sa× 
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w Maitri jest określany jako brahman – najwyższa rzeczywistość, pozbawiona jakich-
kolwiek znaków szczególnych: aviþeÿa, nirguõa. Tu nie ma już nawet bardzo subtelne-
go uświadamiania sobie czegoś. To jest czysta świadomość, na nic już nie skierowana. 
Ów byt najwyższy jest oczyszczony z jakichkolwiek ograniczeń i zanieczyszczeń. 
O tak rozumianym bycie absolutnym nie można już nawet powiedzieć, iż jest podmio-
tem – gdyż nie jest na nic nakierowany – to czyste istnienie (sat), zasada istnienia 
i podmiotowości.  
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