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Lęk - podstawowa charakterystyka egzystencjalnego bytu

Kilkanaście lat temu zginęła w Himalajach jedna z wybitnych polskich alpinistek, 
skromna, drobna dziewczyna. Kiedy przed kolejną wyprawą w wysokie góry znajomi 
pytali ją, czy się nie boi, odpowiadała, że nie. Tłumaczyła, że bardziej ją przeraża co
dzienne życie, w którym nie ma ściśle sprecyzowanych zagrożeń. Wtedy otacza ją ze 
wszystkich stron nieokreślony lęk przed egzystencją, egzystencjalna trwoga. Gdy po
dejmujemy ekstremalne wyzwania, skupiamy się na ich przezwyciężaniu i chyba tylko 
wtedy nie odczuwamy - a dotyczy to w szczególności osób wrażliwych, wrażliwych na 
rzeczywistość - wręcz dławiącego lęku przed samą egzystencją. 

Przedmiotem tego eseju jest nie tyle wskazanie sposobów przezwyciężenia tego lę
ku, czego najlepszym rozwiązaniem wydaje się akceptacja rzeczywistości i nas samych 
jako jej elementu, ile przyjrzenie się, czy i gdzie można ów lęk umiejscowić w struktu
rze bytu ludzkiego. Postaram się to przedstawić, odwołując się do klasycznych tekstów 
indyjskiej tradycji bramińskiej. Odwołanie do tych tekstów wydaje się jak najbardziej 
uzasadnione, gdyż wszelkie ich rozważania są prowadzone w kontekście soteriologii, 
a więc wyzwolenia od wszelkich uciążliwości, w tym oczywiście od najbardziej pier
wotnych, instynktownych lęków. 

Ów lęk zdaje się czymś, co - nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy - towarzy
szy nam przez cały czas. I nie mówimy tu o strachu przed czymś konkretnym, tylko 
właśnie o lęku przed czymś nieokreślonym, nieznanym, o niebezpieczeństwie, wyda
rzeniu, sytuacji, które nie wiadomo kiedy i w jakiej formie nas dotknie, przydarzy się 
nam i postawi nas wobec czegoś nieprzewidywalnego. Ów lęk dlatego może nas wręcz 
ubezwłasnowolniać, że jest nieuprzedmiotowiony, nieustrukturalizowany. Kiedy od
czuwamy strach przed konkretnymi zjawiskami, wtedy możemy je mniej czy bardziej 
określić i przyjąć odpowiednią strategię działania. 

Gdy mówimy o rozważaniach filozoficznych w Indiach prowadzonych w kontek
ście soteriologii, to przede wszystkim należy się odwołać do tekstu Jogasutr Pa- 
tańdźalego. Jogasutry w sposób wzorcowy, wręcz podręcznikowy, ukazują procedury 
przekształcania świadomości. W wyniku zastosowania odpowiednich procedur adept 
jogi rozpoznaje wszelkie swoje uwarunkowania - technicznie nazywane determinan
tami karmicznymi - aby po ich rozpoznaniu móc się od nich uwolnić i wyzwolić. De
terminanty te pozostawiają ślady (samskara) w formie jakby nadruków, które osadzają 
się w wewnętrznym organie świadomościowym, zwanym czitta (citta). Owe nadruki 
skutkują skłonnościami do takich, a nie innych zachowań, a ich przyczyny są albo 
wprost uświadamiane, albo - a dotyczy to większości owych determinant - nie są 
wprost rozpoznane przez świadomość. Najgłębsze z nich są tak mocno „zapętlone”,  
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złożone z tak wielu nagromadzeń i uwarunkowań, że mogą się wydawać - gdy wyła
niają się w konkretnych okolicznościach - iż nie mają właściwie żadnej przyczyny, są 
zupełnie przypadkowe. I właśnie cała drobiazgowo opisana procedura jogiczna ma na 
celu tak szczegółowe przebadanie i rozpoznanie danego zjawiska, aby umożliwić uj
rzenie najbardziej pierwotnej, źródłowej przyczyny. Wspomniana wcześniej czitta - 
wewnętrzny organ świadomościowy - działa powodowana wieloma sanskarami, pro
wadząc do odczuwania częściej niedogodności niż szczęścia. Dzieje się tak dlatego, że 
jej struktura nie została zbadana. Wynika to z faktu, że ze swej natury jest obarczona 
pięcioma uciążliwościami - zwanymi w terminologii jogi kleśa. 

W języku technicznym jogi pięć kleśa to pięć odmian czy raczej wymiarów niewie
dzy, które są strukturalnie przypisane czitcie - wewnętrznemu organowi świadomo
ściowemu podmiotu, migrującego w sansarze, czyli uwikłanemu w egzystencję, jesz
cze niewyzwolonemu. Podstawowa, rdzenna niewiedza - avidya - polega na niezau- 
ważaniu, że rzeczywistość, taka, jaką postrzegamy, nasz wymiar egzystencji, nie jest 
czymś absolutnym. Można też powiedzieć, że 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 asmita -, ja jestem”, czyli 
przeświadczenie o niezależności indywidualnego podmiotu poznającego, doznającego 
i działającego oraz traktowanie go jako absolutnie niezależnego i nieuwarunkowanego. 
W wyniku tego dany podmiot funkcjonuje w świecie, kierując się dwoma podstawo
wymi impulsami: raga - pragnieniem doznawania i doświadczania przyjemności oraz 
dvesa - awersją, unikaniem rzeczy, które jawią się jako przykre albo mogące skutko
wać przykrymi doznaniami. Jako piąta kleśa wymieniana jest abhiniveśa\ „Przywiąza
nie, płynące przez zabieganie o siebie, utrzymuje się nawet u wiedzącego” (Jogasutry 
11 9). W komentarzu Wjasy do sutr Patańdźalego przywiązanie to wyraża się w zda
niach typu: „niech nie zaznam śmierci”, „obym żył”. Wjasa właściwie tłumaczy tylko 
jeden aspekt abhiniweśi jako lęk przed śmiercią, który jest wynikiem nieuświadomio
nych śladów przeżyć z poprzednich wcieleń związanych z przykrościami umierania, 
gdyż dalej w komentarzu czytamy, iż ta sama „wasana (dyspozycja) występuje jedna
kowo u wiedzącego (kuśala) i niewiedzącego (akuśala) na skutek doświadczenia przy
krości umierania” (s. 70). 

Wydaje się, że komentarz Wjasy nie w pełni oddaje egzystencjalny wymiar pro
blemu. Wszak wiedzący - vidvams - to ten, który wniknął w naturę rzeczywistości, to 
ten, który odróżnia wymiar podmiotu, czystej świadomości - cit, purusa od rzeczywi
stości przedmiotowej, przedstawionej, uwarunkowanej - prakrti. A ta wiedza, według 
większości klasycznych szkół indyjskich, jest tożsama ze stanem wyzwolenia. Czym 
więc można by tłumaczyć ten lęk? Czy wiedzący w ogóle może go odczuwać?

Klasyczny system jogi opiera, jak wiadomo, swoją ontologię na szkole sankhji. Oba 
te systemy uznają, że istnieje jedna rzeczywistość przedstawiona - prakrti - która jako 
złożona z jakości (guna) przejawia się na wiele sposobów. Istnieje też drugi wymiar 
rzeczywistości - czysty podmiot świadomościowy, określany terminem purusa. Oba te

1 Cytat z Jogasutr za: Klasyczna joga indyjska, przeł. z sanskrytu L. Cyboran, Państwowe Wydawnic
two Naukowe, Warszawa 1986.
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wymiary, czy modi rzeczywistości, są w sensie absolutnym metafizycznie totalnie 
różne. Purusza w sensie absolutnym jest zupełnie 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 
absolutnym, wyzwolonym, nie można powiedzieć nic ponad to, iż jest prostą świado
mością, ale już nie uświadomieniem, bo nie jest na nic skierowany. Jest czystą „pozna- 
nością”, niepoznającym nawet samego siebie, gdyż już nawet tak subtelnie pomyślany 
akt poznania zakłada wyróżnienie podmiotu poznającego od przedmiotu. Nie tylko nie 
możemy zatem mówić o żadnych wyróżnikach indywiduowych, ale nawet o jakimkol
wiek pozytywnym orzekaniu poprzez atrybuty. I choć, paradoksalnie, aby objaśnić tak 
zdefiniowaną przez ten system naturę prakriti, jako jedną rzeczywistość przedstawioną 
z różnorodnymi doświadczeniami i ścieżkami karmicznymi poszczególnych podmio
tów poznających uwikłanych w sansarę, zarówno sankhja, jak i joga przyjmują wielość 
bytów świadomościowych, wielość puruszów. Ale choć jest ich tak wiele, to w sensie 
absolutnym, w stanie wyzwolenia, poszczególni purusze nie różnią się między sobą. 
Jest to jakby multiplikacja takiego samego z natury bytu świadomościowego, czystego, 
prostego, niezłożonego, niczym nie uwarunkowanego, pozbawionego poczucia indy
widualności, bo to jest 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 podkorowego 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 wyzwo
lenia, ile do wiecznego niebiańskiego życia, w formie w jakiś sposób nam znanej, na 
miarę naszych wyobrażeń, ale pozbawionego wszelkich uciążliwości? Wtedy jednak 
dramat egzystencji człowieka, z wpisanym jakby strukturalnie w niego lękiem, ukazuje 
jeszcze głębszy wymiar. Człowiek wrażliwy, człowiek rozwijający się duchowo, od
czuwa zarówno lęk przed zanurzeniem się w egzystencję, jak i przed wyzwoleniem się 
z bytowania, doświadczania i doznawania. Ów lęk go ogarnia, przeraża, przytłacza, ale 
też - paradoksalnie - daje mu poczucie bezpieczeństwa, poczucie indywidualności, 
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: „Jajestem!”
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).

Jest to fragment przedstawiający klasyczny schemat kosmogoniczny upaniszad. Byt 
absolutny jest tu określany zarówno terminem atman, co jest charakterystyczne dla 
nirgunicznego2 nurtu późniejszej wedanty, jak i purusavidha (w formie osoby), co 
może prowadzić do interpretacji sagunicznych3, mających tendencję do antropomorfi- 
zowania bytu pierwotnego niewyrażalnego w swej najgłębszej naturze. Lecz zarówno 
atman, jak i purusavidha przynależą do wymiaru sat - istnienia, pozostawania 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, że sam akt samo- 
poznania nie skutkuje jeszcze wyłanianiem się kolejnych przedstawień. Dopiero skon
statowanie aktu samopoznania uruchamia cały proces, który prowadzi do postrzegania 
świata jako dziedziny różnorodności. W tym konkretnym tekście, należącym przecież 
do ortodoksyjnej tradycji bramińskiej, zainicjowanie tego procesu związane jest z wy
powiedzeniem słowa. Słowo jawi się tu jako posiadające moc światotwórczą. Nie tylko 
samopoznanie, ale samookreślenie, nadanie sobie imienia powoduje, że mamy do czy
nienia z indywidualnym bytem. W schemacie kosmogonicznym jest to dziedzina bhava 
- bytowania - a więc działania, dynamiki, zmienności, różnorodności.

2 Nurt nirguniczny - nirguna - bez cech, bez artybutów; przekonanie, iż o absolutnym wymiarze rze
czywistości nie można w sposób adekwatny orzekać. Założenie podobne do tego, które przejęła średnio
wieczna filozofia apofatyczna.

3 Nurt saguniczny - saguna - z cechami; absolutnemu wymiarowi rzeczywistości przysługują z natury 
(per essentiam) najwyższe atrybuty. Klasycznie mówi się o trzech takich atrybutach: rzeczywistość, praw
dziwość, istnienie - sat, świadomość, poznanie - cit, błogość - ananda.

A jaka jest pierwsza refleksja indywidualnego, nie tyle istniejącego, ile egzystują
cego bytu? Lęk. 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 skutkować 
dwiema zupełnie różnymi reakcjami. Rozpoznaje się, iż nie ma czegoś takiego, jak lęk 
sam z siebie. Lękamy się nie samego lęku, lecz boimy się czegoś drugiego, różnego, 
innego, nieznanego. To jest zawsze lęk przed czymś, a im to coś jest bardziej nieokre
ślone, tym jest on większy. Stan lęku wymaga przedmiotu, który jest powodem lęku. 
Powyższy fragment Brihadaranjaki możemy również interpretować w taki sposób, co 
zostanie twórczo rozwinięte w późniejszej adwaita-wedancie, w formie twierdzenia, że 
ten sam akt poznania może prowadzić zarówno do poznania prawdziwego, jak i do 
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poznania błędnego. Po uświadomieniu sobie, iż lęk jest zawsze przed czymś, a jak 
mówi tekst, nie ma nikogo poza podmiotem poznającym, zatem nie ma żadnego 
przedmiotu, czyli żadnego źródła lęku, lęk znika. Ów fragment antycypuje późniejszą 
wykładnię adwaity dotyczącą poznania wyzwalającego. Poznanie wyzwalające, wła
ściwy wgląd w naturę rzeczywistości, to akt istnienia jako czysty podmiot, gdyż tylko 
wtedy możemy mówić, iż jest advaita - jedyność bez jakiegokolwiek śladu innego 
przedmiotu. Gdy się okazuje, że rzeczywistość w swej istocie jest czystym podmiotem, 
znikają przedstawienia, przedmioty, źródła lęku, cierpienia bytowania; jest to przekro
czenie sansary.

Lecz ten sam akt poznania może również prowadzić do mylnego, błędnego osądze
nia sytuacji. Lęk, który - jak wnioskujemy z tekstu - jest ze swej natury nieokreślony, 
nieuprzedmiotowiony, jawi się jako uprzedmiotowiony, jako coś zewnętrznego, obce
go. I to możemy nazwać późniejszym terminem adwaity jako adhyasa - błędne nało
żenie. W wyniku tego błędnego nałożenia „przedmiotu” na podmiot rzeczywistość, 
z natury prosta i jednorodna, przedstawia się jako złożona. Podmiot traci wtedy poczu
cie szczęścia i bezpieczeństwa, które może być skorelowane z absolutną, jednorodną 
rzeczywistością i poszukuje jakiegoś zakotwiczenia, jakiegoś uzasadnienia siebie poza 
sobą, poszukuje tego w błędnie przedstawionej rzeczywistości. I dlatego, jak czytamy 
w upaniszadzie, pragnie czegoś innego. To właśnie pragnienie, lgnięcie - o czym mó
wią teksty filozoficzne wszystkich tradycji indyjskich - zanurza się coraz głębiej 
w sansarę, skutkuje coraz bardziej skomplikowanymi i zapętlonymi uczuciami. Prowa
dzi to do tego, że coraz trudniej jest rozpoznać zarówno prawdziwą naturę rzeczywi
stości, jak i naturę pierwotnego lęku, który stanowi najbardziej źródłową charaktery
stykę samego stanu egzystencji.

Przyjrzyjmy się teraz innemu fragmentowi z tej samej upaniszady, w którym 
- znów w kontekście kosmogonii - pojawia się charakterystyka pierwotnego indywi
dualnego bytu poprzez lęk. Zostaje również potwierdzona koncepcja dotycząca słowa 
jako mającego moc światotwórczą.

Na początku zaprawdę nic tu nie istniało,
Istniało to jako śmiercią okryte i pragnieniem,
Przeto pragnienie to śmierć.
To uczyniło umysł, „Obym posiadł atmana!”, tak pomyślał
I powędrował, jaśniejąc myślą, (...)
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 powstrzymywał je tak długo, jak długo trwa rok,
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 (Brihadaranjaka 1.2.1-4).

W tym fragmencie jeszcze wyraźniej niż poprzednio widać, że odczuwanie lęku jest 
najbardziej pierwotnym odczuwaniem rzeczywistości. Na podstawie nawet tej tylko 
strofy możemy znaleźć tego wytłumaczenie. Pierwotny byt w swoim stanie nieprzeja- 
wionym jest tu określany jako okryty zarówno śmiercią, jak i pragnieniem. Okrywanie 
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to, z jednej strony, zasłanianie samej istoty, ale z drugiej - ta pierwsza osłona jawi się 
jako pierwsze przedstawienie, najpierwotniejszy wymiar, który właśnie dlatego, że jest 
przedstawieniem, umożliwia orzekanie. Rdzenną charakterystyką owego przedstawie
nia są impulsy, instynkty, które wydają się najbardziej fundamentalne: śmierć i pra
gnienie - Thanathos i Eros. A czyż wszelkie nasze działania, cała nasza aktywność nie 
jest uwarunkowana tymi impulsami? Wydaje się, że możemy powiedzieć, iż cała nasza 
egzystencja sprowadza się do walki z lękiem przed śmiercią i do zapewnienia sobie 
tego, co uznajemy za najbardziej dla nas upragnione.

Obraz, jaki przedstawia nam ten fragment Brihadaranjaki, jest bardzo bliski na
strojowi egzystencjalizmu. Nowo narodzony, a więc wyłoniony w swej indywidualno
ści do bytowania, jest wręcz wrzucony w egzystencję, jakby zanurzony na siłę w bar
dzo nieprzyjemnym, a na pewno nieznanym sobie środowisku. Pierwszą reakcją na 
taką sytuację jest okrzyk przerażenia. Z tego obrazu zatem wynika, że fundamentalny
mi atrybutami bytu indywidualnego są lęk i niewiedza.

W tej strofie Brihadaranjaki pojawia się jeszcze jedno bardzo ciekawe rozróżnie
nie, rozróżnienie pomiędzy nieokreślonym dźwiękiem - bhah a mową - vac. W całej 
tradycji bramińskiej, która uważa słowo za mające moc światotwórczą, koncepcja vac 
jest bardzo szczegółowo opracowana i jej przedstawienie znacznie przekracza ramy 
tego krótkiego eseju. W tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę na opozycję, która 
w różnej formie pojawia się w tekstach filozoficznych szkół bramińskich. Jest to opo
zycja pomiędzy terminami odnoszącymi się do opisu rzeczywistości metafizycznej 
ajej doświadczaniem, czyli wymiarem epistemicznym. Upraszczając charakter wyróż
niania tych dwóch porządków, które przecież są od siebie nierozłączne, to porządek 
metafizyczny jest skorelowany z samą naturą rzeczywistości - jest to szczególnie wy
raźne we wszelkiego rodzaju monizmach - jako prostą, istniejącą, niezłożoną, podczas 
gdy wymiar epistemiczny jest tego opisem w kategoriach, w jakich ta rzeczywistość się 
przedstawia, czyli poprzez różnego rodzaju kategoryzacje. I to właśnie samo orzekanie, 
sam opis - ujęcie w kategorie natury rzeczywistości - z istoty rzeczy nieadekwatny, 
próbując odsłonić tę naturę, paradoksalnie zakrywają i zaciemnia.

Jak widać już choćby z powyższych rozważań - co zresztą potwierdza lektura całego 
kanonu śruti - główną rolę w objaśnieniu tego problemu odgrywa analiza samego aktu 
poznawczego. W tym miejscu, na potrzeby niniejszego artykułu, omówię jedynie samo 
narzędzie poznawcze, którego funkcję pełni umysł - manas. Przy omawianiu tej kwestii 
ograniczę się jedynie do krótkiej charakterystyki dwóch fragmentów (wzajemnie się 
uzupełniających), zamieszczonych w Brihadaranjace i Aitareji. Fragmenty te odnoszą 
się do charakterystyki manasu rozumianego nie tylko ściśle technicznie, jak na przykład 
w późniejszych darśanach, ale także szerzej, jako dziedzina wszelkich działalności men
talnych. Schemat jest tu bardzo podobny do wcześniej zacytowanego fragmentu z Briha
daranjaki, w której nieprzejawiony, gdyż okryty pragnieniem i śmiercią, byt pierwotny 
wyłania z siebie umysł - manas. Zatem manas jawi się tutaj jako pierwotne narzędzie 
działania, z tym że to działanie jest rozumiane początkowo jako działanie medytacyjne, 
mające przede wszystkim na celu wgląd w naturę rzeczywistości.
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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, zapal, pamięć, wyobrażenie, cel, życie, 
Pragnienie oraz wola - to wszystko są imiona mądrości (Aitareja 5. 2). 

Są to właściwie dwa najbardziej rozbudowane fragmenty upaniszad, które dosyć 
szczegółowo doprecyzowują cechy i funkcje manasu. Pomiędzy tymi opisami wystę
pują pewne różnice, część terminów się pokrywa, w jednym fragmencie rozbudowana 
jest jedna, w drugim inna grupa. Dlatego postaram się teraz opisać funkcje manasu 
odgrywającego - co należy tu wyraźnie podkreślić - rolę zarówno umysłu indywidual
nego, jak i uniwersalnego, tak jak przedstawiają go wieszczowie upaniszadowi. Poniż
sza analiza będzie z konieczności bardzo techniczna, ale wydaje się, że tylko wtedy 
można przedstawić całą złożoność w ten sposób rozumianego „podmiotu” poznającego 
i docenić wnikliwość analizy psychologicznej starożytnych myślicieli indyjskich. 

Zasadniczo w zacytowanych fragmentach, opisujących funkcje manasu, występują 
dwie grupy terminów; jedna z nich odwołuje się do funkcji działań poznawczych, 
a druga do impulsów inicjujących wszelkie akty poznawcze, ale także do uczuć i emo
cji. Rozpocznijmy od pragnienia - kama - które, jak wiadomo, pełni w tekstach indyj
skich niezwykle doniosłą funkcję. Jest to szeroko pojęte pragnienie, które jest zawsze 
na coś skierowane. Jest to pragnienie doznawania, doświadczania, poznawania, posia
dania. W tym kontekście występuje często jako pierwszy czynnik kosmogoniczny 
- w takim znaczeniu pojawia się w Nasadiji, słynnym hymnie z X mandali Rigwedy. 
Wtedy jest to pragnienie tworzenia, rozmnażania się, pragnienie poznania, co w syste
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mach monistycznych w wymiarze soteriologicznym okazuje się ostatecznie aktem 
samopoznania. Tak rozumiana kama w sposób podstawowy kształtuje podmiot po
znawczy, a w sensie technicznym jego narząd poznawczy, czyli manas. Zależnie od 
tego, jakie impulsy, jakie działania wynikają z kamy, w taki właśnie sposób działa, 
postępuje podmiot działający i taka właśnie jego forma determinuje jego pozycję 
w sansarze. W sposób poetycki przedstawia to inny fragment z tej samej upaniszady: 

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, co się tyczy tego, który pragnie - kámayamána (Brihadaranjaka 4.4.6).

W tego typu kontekstach kama będzie interpretowana jako czynnik negatywny, 
w dużej mierze odpowiedzialny za migrację w sansarze, co na ogół jest rozumiane jako 
bolesność - duhkha - w opozycji do jedynego celu, którego należy pragnąć, do wy
zwolenia - moksa. Taka interpretacja charakteryzuje głównie nurty adwaity, gdzie 
jedynie rzeczywistość absolutna jest sat - istniejąca, a świat doświadczalny, świat 
egzystencji, podtrzymywany różnorodnymi pragnieniami, w równy sposób rzeczywisty 
nie jest. Ale pojęcie kama oznacza również miłość w sensie jak najbardziej pozytyw
nym, zarówno jako miłość człowieka do człowieka, człowieka do Boga, jak i Boga do 
człowieka. Wtedy to pragnienie - kama - jako czynnik kosmogoniczny, będzie się 
pojawiać w tych nurtach, w których to Bóg - Iśwara, Purusza, Pradźapati - powodo
wany miłością pragnie stworzenia świata. Świat wyłoniony w wyniku takiego pragnie
nia nie jest już tak pejoratywnie oceniany, jak w szkołach nirgunicznych. Tutaj świat 
jest rzeczywistą przemianą czy ciałem Boga i w sensie ontycznym przysługuje mu taki 
sam status rzeczywistości. Ale tak czy inaczej kama jest odpowiedzialna za kształto
wanie się innych czynników determinujących losy i pozycje poszczególnych podmio
tów w świecie.

Kama jako czynnik charakteryzujący manas jawi się zasadniczo jako nieokreślony 
impuls inicjujący wolincjonalne działanie czy poznawanie, w każdym razie osiągnięcie 
czegoś, czego się nie posiada. Wydaje się - na podstawie omawianego fragmentu - że 
aktywność ta jest sprzęgnięta z innym czynnikiem, z wolą - vasa. Jak kama odpowia
dałoby pragnieniu jako naturalnie aktywnemu czynnikowi, tak waśa, jakby z jednej 
strony podtrzymuje aktywność kamy, a z drugiej ukierunkowuje je w stronę tego, a nie 
innego przedmiotu lgnięcia.

Następnie pojawia się termin sankalpa - wyobrażenie. Rdzeń klip, od którego poję
cie to pochodzi, oznacza: kształtowanie, układanie, porządkowanie, upodobnianie się 
do czegoś; zaś prefiks sam wskazuje na zbieranie, formowanie tych aktywności jakby 
w jeden obraz, w jeden przedmiot poznania. W późniejszej szkole sankhji, która bardzo 
dokładnie opisuje mechanizmy poznawcze, ta funkcja manasu będzie się odnosić do 
odbierania impulsów pochodzących od narządów poznania wynikłych z ich kontaktów 
z przedmiotami poznania i zbierania w jedną całość, jeden obraz, który zostaje przed
stawiony wyższym władzom poznawczym - ahankarze i buddhi, jako całościowy 
przedmiot poznania, a nie tylko wiązka impresji poznawczych. I tu, aby strumienie 
impulsów pochodzących od zmysłów mogły przybrać określony kształt, funkcja san- 
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kalpy współistnieje z funkcją smrti - pamięci - oraz z funkcjąyuń - zapału. Dżuti to 
szybkość, energia, zapał. Ta funkcja wskazuje na manas nie tylko jako na źródło ak
tywności, ale także na ciągły charakter tej aktywności, oraz podkreśla jej szybkość 
i błyskawiczność.

Smrti to pamięć. W szkołach indyjskich, i to zarówno bramińskich, jak i buddyj
skich, wymienia się sześć zmysłów: pięć zmysłów zewnętrznych i szósty manas jako 
zmysł wewnętrzny. Zmysły zewnętrzne działają tylko w czasie teraźniejszym i tylko 
manas operuje w trzech czasach, dlatego jego funkcją jest pamięć. Bez tej funkcji każ
dy akt poznawczy, każdy akt poznania przedstawiałby się podmiotowi poznającemu za 
każdym razem jako coś nowego, nieznanego. Nie mógłby zostać osądzony, określony, 
skonfrontowany z innymi faktami czy z formą tego samego przedmiotu poznanego już 
wcześniej. Wtedy wszelkiego rodzaju działania, czy akty poznawcze, przestałyby być 
skuteczne, gdyż dopiero rozpoznanie ich następowania po sobie może prowadzić do 
poznania, przemiany, a ostatecznie do natury sansary i do wyzwolenia.

Na tę właśnie funkcję manasu, jako podmiotu poznania i działania w jakimś celu, 
a nie bezładnie 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 
wyobrażanie, odbieranie wrażeń, kształtowanie obrazów, smriti odwołuje się do po
przednich 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.

Picikitsa to wątpliwość. Jest to forma desiderativum od vi cit - „pragnąć odróżniać, 
rozważać, być niepewnym, wątpić”. Wskazuje na tę funkcję umysłu, która odbierając 
przedstawiane mu przedmioty - w wyniku funkcji sankalpy - i odwołując się do funk
cji smriti, pragnie rozpoznać, czym ten przedmiot jest. Ale w wyniku choćby tego, że 
manas jest osadzony w sercu, które jest miejscem zaciemniających emocji i uczuć, 
wciąż nie potrafi dojrzeć prawdziwej natury tego, co mu się przedstawia. Wątpienie 
wiąże się z badaniem, odróżnianiem i pragnieniem dojścia do niezachwianej prawdy. 
Wydaje się, że vicikitsa odgrywa podobną rolę jak wątpienie u Kartezjusza, które ma 
być świadectwem świadomego namysłu, a zatem dowodem na istnienie przede wszyst
kim świadomości, jako warunku wszelkich funkcji poznawczych. Wątpienie jest po
szukiwaniem zarówno warunków wszelkich władz poznawczych, jak i niepewności co 
do osądzenia natury samego przedmiotu poznania. Wątpienie wskazuje na krytyczną 
analizę warunków i procesów poznawczych, i to krytyczne nastawienie wydaje się 
jedną z cech charakterystycznych samego manasu. W tych poszukiwaniach funda
mentów poznania może się odwoływać zarówno do wiary - śraddha, jak i jej braku 
- aśraddha.

Pojęcia śraddhy i aśraddhy można zasadniczo rozpatrywać na dwóch płaszczy
znach, a zatem z jednej strony, zgodnie z bezpośrednim znaczeniem tych słów, czyli 
jako terminy wzmacniające i współpracujące z pojęciem vicikitsa, tzn. odwołujące się 
do krytycznych analiz mechanizmów poznawczych. Z drugiej strony, można się od
woływać do konkretnego kontekstu tekstów upaniszadowych, które są przecież zwień
czeniem śruti, czyli objawienia. W bardzo wielu partiach śruti spotykamy się z funda
mentalnymi tezami metafizycznymi, że rzeczywistość absolutna - sat - jest prosta, 
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niezłożona i tylko ona jest przedmiotem poznania prawdziwego, a wszystko inne może 
być mylące. I właśnie takie uświadomienie sobie, co jest funkcją smriti, absolutnego 
wymiaru przedmiotu poznania, poprzez sięganie do swoich wcześniejszych doświad
czeń poznania prawdziwego bądź - co jest częstsze - odwoływanie się w tej sprawie 
do autorytetu, pozwala umysłowi uchwycić naturę rzeczywistości i poszczególnych 
aktów poznawczych. Tego typu podejście może na pierwszy rzut oka, z punktu widze
nia krytycznej filozofii europejskiej, wyglądać dosyć nieprzekonywająco i prowadzić 
do wniosku, że nie jest to poprawne rozumowanie filozoficzne, gdyż z góry zakłada 
określoną tezę. Ale możemy też uznać, że na początku nie jest to teza, lecz hipoteza, 
która przecież musi być zweryfikowana. A powtarzalność doświadczeń, które dają 
bardzo podobne wyniki, zbliża tę metodę do metody badań empirycznych.

Kolejna grupa terminów to: dhrti - stałość, wytrwałość, jej zaprzeczenie adhrti oraz 
hrl- wstyd czy bhl- lęk. Wszystkie one odnoszą się do pojęcia dhl- myśl, ogólnie 
pojętej funkcji mentalnej. Może się wydawać, iż charakteryzowanie manasu - ogólnie 
pojętej dziedziny mentalnej - poprzez termin dhl (myśl) - nie wnosi niczego nowego 
do określenia natury interesującego nas tu pojęcia. Postaram się wykazać, że tak nie 
jest. W tym fragmencie niezwykle interesujące jest to, iż wszystkie powyższe terminy 
są gramatycznie rodzaju żeńskiego. Wydaje się, że nie jest to przypadkowe, gdyż wy
stępują w sanskrycie słowa odnoszące się do bardzo podobnych funkcji w rodzaju 
męskim czy nijakim. Jak można to wykazać na podstawie bardzo wielu fragmentów 
tekstów śruti, od samego początku rozważań filozoficznych i prefilozoficznych myśli 
indyjskiej pewnego rodzaju prawidłowość pojawia się dosyć regularnie. Casus ten 
występuje już w sanhitach wedyjskich, choćby w słynnej Puruszasukcie, która mówi 
o wyłonieniu się żeńskiej wiradźy z męskiego puruszy, by w formie najbardziej kla
sycznej wyrazić się w późniejszej sankhji jako opozycja: purusza - prakriti. Powyższa 
grupa terminów pełni w analizie funkcjonowania manasu podobną funkcję jak kluczo
we dla charakteryzowania wymiaru epistemicznego mdya czy śakti. Nie wchodząc 
w szczegółowe interpretacje dotyczące tych terminów, są one przede wszystkim mo
cami, które mają zarówno pozytywną moc odsłaniania czy wyłaniania się, projektowa
nia rzeczywistości, jak i jej zakrywania. Owa moc zakrywania i zaciemniania wskazuje 
na wewnętrzną, odwieczną dynamikę procesów charakterystycznych dla świata przed
stawionego, w co wprzęgnięta jest cała sfera uczuć i emocji.

Wydaje się, że właśnie w tym kontekście możemy się pokusić o interpretację kilku 
terminów charakteryzujących naturę manasu. Umysł - manas (neutrum) charakteryzo
wany jest przede wszystkim przez zdolność myślenia - dhl. Oczywiście akt rozpozna
nia prawdziwej natury rzeczywistości, choć ostatecznie jest momentalny, zostaje po
przedzony długimi procesami badawczymi, które ogólnie należą do kategorii dhl. To, 
że te procesy podlegają wewnętrznej dynamice, zaświadczają między innymi terminy 
dhrti i adhrti, wskazujące na to, jak trudno utrzymać myśli na poznawanym i badanym 
przedmiocie. Termin hrl- wstyd - można też rozumieć jako metaforę, jaka na przy
kład w klasycznym traktacie filozofii sankhji, w Sanhjakarikach, bardzo precyzyjnie 
opisujących naturę puruszy i prakriti, służy do scharakteryzowania prakriti, czyli tego 
przedmiotu poznania, który z istoty rzeczy przysłania puruszę, oraz jako zasłaniającej 
zarówno siebie samą, jak i puruszę. Równie ciekawym terminem jest pojęcie bhl- lęk. 
Jeżeli cały czas rozpatrujemy te terminy w kontekście procedury poznawczej, która 
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ostatecznie ma się przerodzić w procedurę soteriologiczną, to możemy tu przywołać - 
omówiony już - termin abhiniveśa z Jogasutr, przy czym należy go rozumieć jako 
podkorowy lęk egzystencjalny, instynktowny, przedracjonalny lęk przed utratą indy
widualności.

Cały ten fragment wyraźnie wskazuje, że szeroko pojęta dziedzina mentalna, którą 
technicznie nazywa się terminem manas, jest nie tylko sferą mocy poznawczych, ale 
także siedzibą uczuć i emocji, które te procesy poznawcze mogą przysłaniać. 1 cała ta 
złożoność wpływa na to, że tak trudno jest zarówno uchwycić i zbadać naturę umysłu, 
jak i wniknąć w istotę rzeczywistości.

W Aitareji władze czysto poznawcze manasu są określone kilkoma terminami. Jako 
pierwszy występuje termin samjńana - poznawanie, świadomość i wskazuje to na 
proces zbierania - sam wiedzy, aktów poznawczych i tworzenia z nich koherentnej 
całości. Jest to zatem władza poznawcza, która odwołuje się do uświadamiania sobie 
bodźców płynących od przedmiotów oraz do aktów pamięci - smrti, gdyż tylko dzięki 
nim można sobie uświadomić przedmiot jako ten, a nie inny. Kolejnym pojęciem jest 
ajńana - postrzeganie. Wskazuje ono na proces, który wnika w przedmiot poznania. 
O ile poprzedni termin wskazywał na uświadomienie sobie przedmiotu, o tyle tu mamy 
bardziej do czynienia z kierunkiem - a wnikania w naturę danego przedmiotu. Jest to 
jakby kolejny etap. Uświadomienie sobie może, ale nie musi, być związane z postrze
ganiem. Może to być jedynie przywołanie w pamięci danego przedmiotu, a na tym 
etapie najważniejszy jest akt dziejący się w momencie teraźniejszym i wykorzystywa
nie innych zmysłów poznawczych (indrija), które przecież odgrywają instrumentalną 
wobec manasu rolę.

Kolejna cecha to vijńana - zrozumienie. Prefiks vi wskazuje na procesy poznawcze, 
w które wprzęgnięte są mechanizmy odróżniania, wyróżniania, oddzielania jednych 
przedmiotów od innych, jednych aktów od innych. Wskazuje to, można by powiedzieć, 
na dogłębne studiowanie natury danego przedmiotu. Właściwe zrozumienie byłoby 
niemożliwe bez następnej cechy, jaką jest prajnana. Tu termin ten rozumiałabym za
równo w jego węższym, jak i szerszym znaczeniu. W węższym sensie jest to ogólnie 
pojęta cecha, zdolność inteligencji, która jest podstawą wszelkich procesów poznaw
czych, a jej wykształcanie prowadzi do właściwego poznania, do rozumienia prajnana 
jako mądrości transcendentnej, jako wglądu w istotę rzeczywistości. Wydaje się, że 
kolejność występowania tych terminów nie jest przypadkowa. Można tu wskazać na 
proces przechodzenia od wiedzy nieokreślonej do coraz bardziej określonej. Te kolejne 
jakby etapy prowadzą do stanu medha - wiedzy. Uświadomienie sobie, określenie, 
odróżnianie, wgłębianie się w naturę przedmiotu prowadzi do pewnej wiedzy o tym 
przedmiocie. Lecz to zdaje się jeszcze mieć charakter dyskursywny, w którym mogą 
się pojawiać błędne sądy, ale może to już skutkować uzyskaniem pewnej niezachwia
nej wiedzy, która jest niczym innym jak drsti - wglądem, prostym, niczym nie zapo- 
średniczonym, prawdziwym aktem poznawczym. Jednocześnie, jak wiadomo, natura 
umysłu jest bardzo chwiejna, dlatego ów akt wglądu winien być wspomagany przez 
cechę wytrwałości - dhrti. W tym kontekście dwa kolejne terminy: mati - myśl 
i manisa - intuicja, jawią się jako przynależne samej naturze, podstawie manasu. Jeżeli 
umysł jest uspokojony, jeżeli nie przysłaniają go zaciemniające uczucia i emocje, 
a poznawcze atrybuty umysłu zostają właściwie zharmonizowane i wypracowane, na 
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plan pierwszy wysuwa się przyrodzona zdolność umysłu do intuicyjnego wglądu, do 
wnikania i poznawania myślą danego przedmiotu.

Starajmy się teraz uporządkować i podsumować te kilka wątków, które zostały po
wyżej przedstawione. Z sekwencji kosmogonicznych nielicznych, ale reprezentatyw
nych, fragmentów upaniszad wynika, że najbardziej fundamentalną, gdyż jakby wpisa
ną w strukturę, charakterystyką bytów indywidualnych, będących pierwszymi przed
stawieniami czy przejawami transcendentnej ostatecznie rzeczywistości absolutnej, są 
lęk - bhl i niewiedza - avidya. (Zauważmy, że oba te terminy są rodzaju żeńskiego). 
Ów lęk jawi się jako podkorowy wręcz strach przed samą egzystencją, nieznaną, obcą, 
nieokreśloną. Doświadczenie tego lęku, jako właśnie takiego, jest związane z nieroz- 
poznaniem jego natury, z niewiedzą na temat natury rzeczywistości. Ale postulat, iż 
dzięki samemu aktowi poznania, wniknięcia w istotę rzeczywistości, odsuwamy 
wszelkie zasłaniające i fałszujące samą rzeczywistość zasłony, jest zarazem prosty, jak 
i trudny do spełnienia. Podstawowym narzędziem wszelkich aktów poznawczych jest 
manas, a manas, jak widzieliśmy, odpowiada nie tylko za odbieranie i syntetyzowanie 
impulsów pochodzących od innych przedmiotów, czyli nie jest jedynie aparatem po
znawczym, który mechanicznie odpowiada na „atakujące” go bodźce. Manas to rów
nież siedziba wszelkich uczuć i emocji, bardzo często właśnie zakłócających jasny 
ogląd procesów poznawczych.

W kontekście powyższych rozważań oraz analizy różnorodnych filozoficznych 
tekstów indyjskich można się zatem starać doprecyzować główny postulat tej tradycji, 
zgodnie z którym właściwa wiedza ma sama z siebie moc uwalniającą z cierpienia 
egzystencji i ostatecznie wyzwalającą. Ów akt jest często definiowany jako akt prosty 
- anubhava', używając języka Heiddggera, można by go nazwać doświadczeniem ni
czym nie zapośredniczonym. Wracając zatem do przesłania śruti, poznanie jest praw
dziwe i ma moc wyzwalającą wtedy, gdy nie jest to niczym nie zapośredniczony akt 
poznania rzeczywistości takiej, jaka ona jest, nie zapośredniczony zarówno przez lęk 
przed rozpoznaniem swojej własnej natury, jak i nie zapośredniczony przez pragnienie 
przyjemnego doznawania rzeczywistości przedstawionej. Wydaje się, że po analizie 
wykazującej, jak niezwykle głęboko w naszej naturze tkwi lęk, znacznie bardziej zro
zumiałe stają się niektóre fragmenty z upaniszad, które często są odczytywane jako 
tylko metafory:

Oto wielki, nienarodzony atman,
Niepodlegający starości, śmierci, nieśmiertelny, wolny od lęku, brahman;
Zaprawdę, brahman jest wolny od lęku,
Kto o tym wie, staje się wolnym od lęku brahmanem (Brihadaranjaka 4.4.25).
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