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CZY BÓG MOŻE ŻĄDAĆ OFIARY Z ŻYCIA?
KONCEPCJA HINDUSKIEJ BHAKTI

Bhagawadgita jest jednym z najważniejszych tekstów tradycji hinduskiej, moż-
na nawet powiedzieć, iż to ona bardziej nawet niż tradycja wedyjska –  śruti
wyznacza i kształtuje obraz hinduizmu. I choć formalnie nie przynależy do śru-
ti, pełni funkcję tekstu świętego. Od tekstów mających być przewodnikami ży-
cia  religijnego i duchowego spodziewamy się  prostych wskazań: jak dobrze,
właściwie postępować, by być szczęśliwym, i jak osiągnąć najwyższą nagrodę
– wyzwolenie czy wybawienie. Teksty te mają często charakter przypowieści,
posługują się osnową fabuły, by łatwiej przemówić do jak najszerszego kręgu
odbiorców.  I  z  takim też  zabiegiem spotykamy się  w  Bhagawadgicie.  Choć
sama fabuła  Bhagawadgity jest szeroko znana, warto ogólnie przypomnieć te
jej fragmenty, które pomogą rozwiązać tytułowy dylemat.

W pierwszych  strofach  poematu  mamy przedstawioną  sytuację,  w  jakiej
rozgrywał się będzie konflikt. Na Polu Dharmy – Polu Prawości, Obowiązku
ma dojść do rozstrzygającej bitwy pomiędzy dwoma wojskami skupionymi wo-
kół dwóch grup wywodzących się z tego samego rodu: pomiędzy Panadawami
i Kaurawami. Wszyscy oni pochodzą od jednego przodka, Kuru, tak więc, jak
się wydaje, nikt z racji swego urodzenia nie może sobie zawłaszczyć prawa do
samego miejsca, pola, gdzie rozgrywa się walka. Wydaje się, że wojownicy,
szykujący się do bitwy po jednej i drugiej stronie, przygotowują się do walki
bez  wahań. Wszak tak nakazuje  im ich obowiązek  i powinność,  wynikające
wprost z nakazu przestrzegania  dharmy, związanego z przynależnością do ka-
sty wojowników – kszatrijów. Jak mówi tekst, obie strony przybyły na miejsce
bitwy „płonące  żądzą  walki”  (BHG 1.1).  Z analizy  pierwszych  fragmentów
(potwierdzonej zresztą przez późniejsze strofy) wynika, iż żadnych wątpliwości
na początku nie ma również Ardżuna – jeden z przywódców Pandawów.

Gdy zaś Ardżuna, syn Pandu, z herbem Hanumata na chorągwi,
Synów Dhritarasztry w szyku bojowym ustawionych zobaczył,
Łuk podniósł i strzał zaczął dobywać.
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Wtedy do Kriszny w te słowa przemówił:
Panie ziemi, zatrzymaj mój wóz pomiędzy obu wojskami,

Abym się przyjrzał tym, którzy żądni walki tu stanęli,
Gdyż z nimi to mam się w tej bitwie zmierzyć.

Niech zobaczę tych, którzy tu przybyli, aby walczyć,
Aby w walce  się  przypodobać złemu synowi Dhritarasztry  – Durjodhanie

(BHG 1.20–23)1.

Przed bitwą sytuacja była dla Ardżuny jasna; to jest wojna, nie bez znacze -
nia pozostaje również fakt, iż to Pandawowie stoją po słusznej stronie, to oni
zostali podstępnie oszukani, to im nie dotrzymano słowa, to ich żona została
publicznie  zhańbiona.  Ardżuna  przybywa  na  pole  bitwy  jako  wojownik,  by
walczyć i w ten sposób wypełnić nakaz płynący z  dharmy kszatriji. Jego per-
spektywa  zmienia  się  diametralnie,  gdy  rozwiązanie  konfliktu  przestaje  być
problemem teoretycznym, a staje się kwestią praktyczną, związaną z konkret-
nymi decyzjami, gdy na własne oczy widzi, z kim ma walczyć, i uświadamia
sobie, do popełnienia jakiego czynu zmierza jego postępowanie. I czyż nie jest
tak często, że jesteśmy wolni od wątpliwości, gdy rozważamy pewną sytuację
teoretycznie, bardzo łatwo wtedy wypowiadać kategoryczne sądy, opowiadają-
ce się za jakąś zasadą czy przeciwko niej? I czyż nie pojawiają się wątpliwości,
gdy nasza wcześniej już „ugruntowana” opinia na dany temat zaczyna dotyczyć
sytuacji, która ma wpływ na nas czy naszych najbliższych? Takie sytuacje, jak
się okazuje, domagają się od nas niezwykle dramatycznych rozstrzygnięć mo-
ralnych; można powiedzieć, iż coś, co obserwowaliśmy jakby z zewnątrz, prze-
nika  do  najgłębszych  pokładów  naszej  istoty.  To  przeniesienie  rozwiązania
konfliktu, jaki został zarysowany w Bhagawadgicie, na poziom wewnętrznych
dylematów moralnych, sugeruje, iż całą sytuację zewnętrzną konfliktu zbrojne-
go należy rozpatrywać alegorycznie, jako walkę, która rozgrywa się wewnątrz
nas samych, jako walkę pomiędzy sprzecznymi, wewnętrznymi motywami kie-
rującymi naszym postępowaniem. Pojawia się w tym momencie również typo-
wa dla hinduizmu myśl, iż sytuacje, które postrzegamy jako graniczne, można
rozwiązać,  opierając się tylko na indywidualnym doświadczeniu.  Oczywiście
zawsze  odwołujemy się  do pewnych zasad  ogólnych,  ale  ostateczna  decyzja
jest indywidualna i wybór danego rozwiązania jest adekwatny do naszej wiedzy
i doświadczenia. Nawet guru – nauczyciel duchowy i najwyższy autorytet – je-
dynie pomaga,  wskazuje  możliwości  wyboru,  który każdy z  pełną  odpowie-
dzialnością  musi  podjąć  sam.  Znajdujemy się  w pewnej  sytuacji  życiowej  –
Hindusi powiedzą, iż z powodu złoża karmicznego poprzednich wcieleń – i na -
sze funkcjonowanie w świecie, nasze wybory kształtują naszą obecną i przyszłą
egzystencję.  I  tylko  świadomy  namysł  nad  każdym  poczynaniem,  analiza
wszelkich możliwych aspektów danej sytuacji,  umożliwia dokonanie jak naj-
lepszego wyboru.

1 Tłumaczenie własne.
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W  Ardżunie  pojawia  się  pierwsza  refleksja  i  pierwsze  wątpliwości,  gdy
w pełni uświadamia sobie sytuację. Pyta siebie, jak można pragnąć zabić naj-
bliższych i tych, którym tradycja nakazuje szacunek.

Niepomyślne znaki widzę, Keśawo, bo cóż to za dobro,
Zabić swoich krewnych w tej walce, dostrzec tego nie mogę.

Nie pragnę, Kriszno, ani zwycięstwa, ani królestwa, ani rozkoszy,
Cóż mi, Gowindo, po królestwie, po przyjemnościach, a nawet po życiu?

Przecież to dla tych, którzy tu stoją gotowi do walki, nie dbając o życie ani
o bogactwa,
Dla nich to pragniemy królestwa, przyjemności i szczęścia (BHG 1.31–33).

Ardżuna analizuje swoje wahania i wątpliwości; wszak walczymy i podej-
mujemy różnego  rodzaju  przedsięwzięcia  w  imię  dobra  i  szczęścia  najbliż-
szych. To dla naszych najbliższych, aby ochronić ich życie i pomyślność, goto-
wi jesteśmy na bardzo wiele, nawet na oddanie naszego życia. Szczególnie pro-
ste obowiązki – dharma wyznaczają postępowanie kszatriji: kierowanie się za-
sadą ochrony i obrony innych, a gdy to jest konieczne – nawet walki, aby dopil-
nować  przestrzegania  nakazanych tradycją  praw –  dharma.  To czyż,  w tym
kontekście, zabijanie nie jest sprzeczne z wszelkimi ustalonymi zasadami i pra-
wami? Jakież szczęście może dać tak straszne zabójstwo? Czyż można w ogóle
zakładać, iż jakikolwiek konflikt wymaga rozstrzygnięcia w walce? Dla Ardżu-
ny dokonanie czynu,  który wypływa z jego powinności  –  dharma,  zdaje  się
grzechem i zaprzeczeniem wszelkiej prawości, widzi go jako „nieprawy” – ad-
harma.

Ale przecież taki sam czyn zamierzają  popełnić  ci,  którzy stoją teraz  na-
przeciwko Pandawów, gotowi do walki. Czyż nie narażają się na równie wielki
grzech i czyż w takiej sytuacji nie należy wyzbyć się jakichkolwiek wątpliwo-
ści? Ardżuna wypowiada w tym momencie rozważań tezę, która stanie się klu-
czowa dla całego przesłania Gity.

Jeśli chociaż ci, których umysły dotknięte przez żądzę,
Nie widzą grzechu w upadku rodu, a w zdradzie przyjaciela hańby,

To jakże my, Dżanardano, widząc zło, jakim jest upadek rodu,
Nie mamy się powstrzymać od grzechu? (BHG 1.38–39).

Z przyjmowanego przez hinduizm prawa karmana wynika, iż o wiele moc-
niejsze skutki karmiczne niesie za sobą czyn, który jest zainicjowany przez wy-
raźną, świadomą intencję niż czyn wypełniany niejako „automatycznie”, choć
skutki tego drugiego mogą wydawać się donioślejsze. I dlatego skutki negatyw-
nego działania, określane niekiedy mianem grzechu, są o wiele większe, gdy
zdajemy sobie sprawę z konsekwencji naszych czynów. Więc, chociaż i nasi
przeciwnicy,  i  my sami  mamy zabijać,  to  my popełnimy większe  zło,  gdyż
mamy pełną świadomość zła. Czyż zatem świadome działanie, wiedza na temat
przyczyny i skutku podejmowanego działania (co w większości systemów filo-
zoficzno-religijnych Indii uważane jest za optymalną postawę, za ideał, do któ-
rego  należy  dążyć),  nie  jest  w tych  słowach  Bhagawadgity podważane?  Bo
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czyż nie lepiej działać nieświadomie, bezmyślnie i w związku z tym bez więk-
szych konsekwencji? Przecież jest to o wiele łatwiejsze, wygodniejsze – takie
działanie  nie  wymaga przynajmniej  wcześniejszej  ciężkiej,  pełnej  wyrzeczeń
pracy nad samym sobą.

W momencie głębokiej rozpaczy i rozdzierających go wątpliwości Ardżuna
zwraca się o radę do swojego przyjaciela, wodza plemienia Jadawów – Krisz -
ny. Podczas rozmowy, która zawiązuje się pomiędzy Ardżuną a Kriszną, a któ-
ra przeradza się później w lekcję udzielaną synowi Pandu, okazuje się, iż Krisz-
na nie  jest  zwykłym człowiekiem,  lecz  wcieleniem,  awatarem samego Boga
Wisznu. Jest to niezwykle istotny element, gdyż przenosi cały konflikt również
w dziedzinę  religii.  Lecz  Bóg,  choć  jest  Bogiem,  jest  również  przyjacielem
człowieka, Bóg nie tworzy sytuacji dystansu pomiędzy sobą a człowiekiem. Ar-
dżuna, który chciał rozwiązać  ten konflikt przez poświęcenie  raczej  swojego
życia niż zabijanie innych, zapewne oczekiwał od Boga, iż ten mu wprost po-
wie, jak wielkim złem jest zabijanie. Tymczasem cała nauka Kriszny (do której
za chwilę powrócę) będzie zmierzała do tego, aby przekonać Ardżunę do wal -
ki. „Walcz  Ardżuno – powie Bóg Kriszna  – musisz zabić  swoich nieprzyja-
ciół”. Jak jednak Bóg może nie tylko usprawiedliwiać, tolerować, ale wręcz na-
kazywać zabijanie,  jak Bóg może postawić człowieka w sytuacji  tak drama-
tycznego dylematu moralnego?

Na  samym  początku  rozważań  scharakteryzowałam  Bhagawadgitę jako
tekst, który miał (i ma nadal) wielki wpływ na kształtowanie postaw religijnych
i duchowych hindusów. Czyż można budować wielką religię, jaką bez wątpie-
nia jest hinduizm, powołując się na słowa Boga „musisz walczyć i zabijać”?
Jak taki nakaz należy interpretować w świetle podstawowej dla wszystkich in-
nych i najbardziej cenionej cnoty, pragnienia nie-zabijania, nie-krzywdzenia –
ahiÉsā? Czy Bóg może żądać od swojego wyznawcy, jakim jest Ardżuna dla
Kriszny, ofiary z życia innych?

Na tle innych tradycji religijnych sytuacja Ardżuny nie wydaje się wyjątko-
wa. Z podobnym dylematem i z postawieniem przez Boga swojego wyznawcy
w sytuacji: „zabij dla mnie” spotykamy się choćby w innym świętym tekście,
w Biblii. Porównywanie podobnych sytuacji pozwala często uchwycić specyfi-
kę problemu, który jest omawiany, dlatego przywołajmy tutaj opowieść o Abra-
hamie. Choć jest to tekst szeroko znany, pozwolę sobie w tym miejscu zwrócić
uwagę na najbardziej interesujące dla naszych rozważań fragmenty.

Abraham był niezwykle prawym człowiekiem i wiernym wyznawcą Boga.
Bóg w zamian za jego zasługi obdarzył go wielkim bogactwem, długim życiem
i obiecał mu, iż w sędziwym wieku doczeka się upragnionego syna. Obietnica
wydawała się tak niedorzeczna, że nawet jego żona, Sara, poleciła Abrahamowi
skorzystać  z  usług  swojej  służącej,  by ród  Abrahama  nie  zaginął.  Ale  choć
Abraham postąpił według woli żony, nie  przestał  wierzyć,  że  Bóg dotrzyma
obietnicy i że on wraz z Sarą doczekają się dziecka. Gdy obydwoje dobiegali
stu lat, zdarzył się cud, narodził im się syn Izaak. Izaak stał się największym
szczęściem  i  radością  Abrahama.  Gdy chłopiec  miał  kilka  lat,  Bóg wezwał
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Abrahama, by ten się udał na górę Mojra i złożył mu syna w ofierze. Abraham
bez wahania przygotował się, aby wypełnić nakaz Boga. Aby nie zrodziły się w
nim żadne wątpliwości i aby nikt mu nie przeszkodził w wypełnieniu boskiego
polecenia, nikomu nie powiedział o celu podróży. Pozostawał sam w obliczu
tego dramatu. Abraham mocno wierzył w Boga i bez jakichkolwiek dyskusji
chciał wypełnić jego wolę. W chwili gdy bez wahania zamierzył się na Izaaka,
Bóg, jakby uznając ofiarę za dokonaną (a czyż ona się w myśli i w tym tragicz -
nym ruchu Abrahama nie dokonała?), zesłał z nieba zwierzę ofiarne, by zastą -
pić nim ofiarę z chłopca. Można powiedzieć, iż Bóg przyjął od Abrahama ofia-
rę z syna, ale tak jak darował mu syna parę lat wcześniej, tak darował mu go po
raz drugi.

Analizując opisy obu opowieści, dostrzegamy bardzo wiele punktów zbież-
nych. Opisane dramaty znajdują się w tekstach religijnych, i to w tekstach, któ-
re dla danych religii stanowią wielki autorytet. I w jednym, i w drugim przy-
padku człowiek wierzący, wyznawca, zostaje postawiony w dramatycznej sytu-
acji wyboru, wyboru pomiędzy nakazem posłuszeństwa Bogu a ochroną życia
swoich  najbliższych.  Tragizm  sytuacji  wzmocniony  jest  tym,  iż  w  obydwu
przypadkach  do  zabicia  najbliższych  nawołuje  sam Bóg.  Na  tym właściwie
kończą się podobieństwa. Odmienne rozwiązania tych dylematów i próby zin-
terpretowania zaproponowanych przez oba teksty rozwiązań ukażą nam najbar-
dziej podstawowe różnice pomiędzy obrazem świata ukształtowanym przez Bi-
blię a obrazem świata, który swój w pełni rozwinięty kształt uzyskał w Bhaga-
wadgicie. Przy analizie postawy Abrahama (sam tekst biblijny niewiele dodaje
do przedstawionej powyżej treści opowieści) odwołam się do późniejszej jego
interpretacji i przywołam znakomity komentarz Sørena Kierkegaarda z dzieła
Bojaźń i drżenie.

Nim przejdę do analizy przywołanych tu dwóch konfliktów i postaw, jakie
wobec  nich  przyjęli  ich  bohaterowie,  pozwolę  sobie  jeszcze  na  porównanie
paru podstawowych pojęć. Dylematy, które wywołują powyższe sytuacje, mają
charakter  moralny,  muszą  się  zatem odwołać  do określonych systemów czy
choćby schematów etycznych.

System etyczny  Biblii  opiera  się  na  Dekalogu.  Pierwszym przykazaniem
Dekalogu jest deklaracja wiary w jednego Boga i wynikające z tego pełne od-
danie i posłuszeństwo. Kolejne przykazania można interpretować jako poszcze-
gólne reguły, które mają jednak być podporządkowane owemu pierwszemu na-
kazowi.  Przestrzeganie  kolejnych  przykazań,  w tym interesującego  nas  tutaj
piątego: „Nie zabijaj!”, jest głównie aktem posłuszeństwa wobec woli Boga i
zobowiązania się do przestrzegania jego nakazów. Taki układ przykazań i tego
typu ustawienie relacji człowieka do Boga wypływa z modelu kosmologiczne-
go. W Biblii jest powiedziane, iż Bóg jest wyłącznym stwórcą świata, a stwo-
rzył  go  arbitralną  decyzją  woli.  Człowiek  jest  stworzony  na  podobieństwo
Boga, ale nie jest tej samej, co on natury, zachodzi tu zatem relacja podporząd-
kowania. Człowiek wszystko, także swoje istnienie, zawdzięcza Bogu i z tej ra-
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cji winny jest mu bezwzględne posłuszeństwo. Dlatego postawa Abrahama w
zrozumiały sposób wpisuje się w ten schemat.

W hinduizmie  spotykamy się  z  zupełnie  odmiennym systemem kosmolo-
gicznym. Systemy powstałe  na subkontynencie  indyjskim, czy to odwołujące
się do źródeł wedyjskich, czy rozwijające naukę Buddy lub Dżiny Mahawiry,
wypracowały wiele modeli kosmologicznych, ale żaden z nich nie jest analo-
giczny do przyjętej później w chrześcijaństwie koncepcji creatio ex nihilo, na-
wiązującej do źródeł biblijnych. Najbardziej rozpowszechniony w ramach hin-
duizmu model odwołuje się do mitu o makroantroposie – Puruszy, o złożeniu
siebie samemu sobie w ofierze i wyłonieniu, w wyniku tego kosmogonicznego
rytu ofiarnego, całego świata. Zatem wszystko, co jest w świecie, każdy jego
najdrobniejszy przejaw, a tym bardziej człowiek, są w istocie tej samej natury,
co ów pierwotny święty byt. Nie ma tu miejsca na tak oczywistą relację podpo-
rządkowania jak w Biblii. Mit o Puruszy nie zawiera szczegółowych zaleceń,
nakazów i zakazów o charakterze moralnym. Lecz choć nie mamy tam wszech-
mocnego Boga Stworzyciela, hinduizm, jak każda religia, posługuje się zesta-
wem  nakazów  i  zakazów  etycznych,  stanowiących  odpowiednik  Dekalogu.
Wybrałam w tym miejscu „kodeks” opracowany przez system jogi, gdyż za -
wiera on w sobie i porządkuje wszystkie tego typu zestawienia, które znajduje-
my w innych indyjskich systemach. Jogasutra II,30 (podstawowy tekst tego sys-
temu) wymienia pięć zasad moralnych (yama):  ahiÉsā – pragnienie niekrzyw-
dzenia, niezabijania, satya – umiłowanie prawdy, asteya – niekradzenie, brah-
macarya –  wstrzemięźliwość,  czystość  płciowa,  aparigraha – nieposiadanie,
ubóstwo. Jogasutra II,32 wylicza pięć nakazów moralnego postępowania, które
stanowią praktyki ascetyczno--mistyczne (niyama): śauca – oczyszczanie, czy-
stość zewnętrzna dotycząca ciała i czystość wewnętrzna dotycząca czitty,  sa-
ÉtoÈa – zadowolenie, niepragnienie otrzymania czegoś więcej, tapas – asceza,
cierpliwe  znoszenie  par  przeciwieństw,  svādhyāya –  medytacje,  studiowanie
świętych ksiąg, iśvarapraõidhāna – oddanie się, skupienie na Iśwarze, oddanie
wszystkich  czynów  Iśwarze,  jako  najwyższemu  mistrzowi  duchowemu.
Wszystkie późniejsze komentarze podkreślają, iż najważniejszą z tych wszyst-
kich cnót jest ahimsa, praktykowana na początku nie tylko jako pragnienie nie-
zabijania, ale rozumiana jako zakaz zabijania, krzywdzenia. Przeradza się ona
w trakcie praktyki w postawę, w pozytywną cnotę życzliwości wobec każdej
istoty. Powiada się, że wszystkie pozostałe cnoty są podporządkowane ahimsie,
a  praktykowanie  ahimsy wzmacnia  się  wraz  z  praktykowaniem pozostałych
cnót. Jeżeli w schemacie indyjskim nie ma wszechmocnego Boga Stworzyciela,
a świat jest całością powiązaną różnego typu relacjami, które też przynależą do
struktury świata, nie ma tam ostatecznie miejsca na zewnętrzne zakazy czy na-
kazy. I dlatego ahimsa początkowo praktykowana jest przez osobę jeszcze nie -
oświeconą, „niespełnioną” jako nakaz postępowania płynący „z zewnątrz”, a na
wyższych stopniach praktyki jogicznej przekształca się w wewnętrzny impuls
płynący  z samej  podstawy  bytu,  którą  znajdujemy  w nas  samych.  To  samo
oczywiście dotyczy wszystkich innych cnót. Nie jest bezwzględnie tak, że w
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systemach indyjskich nie pojawia się pojęcie Boga, który nazywany jest zazwy-
czaj Iśwara, wszak tym pojęciem posługuje się choćby Bhagawadgita, ale nig-
dy (drobnym wyjątkiem jest późniejszy system dualistycznej wedanty Madh-
wy) nie odgrywa on roli takiej jak Jahwe. Nawet gdy w którymś z systemów fi -
lozoficznych przyjmuje się pojęcie Iśwary i podkreśla się jego rolę jako stwór-
cy, to nawet wtedy taki akt kreacji musi brać pod uwagę odwieczne prawo kar-
mana.

Warto w tym miejscu porównać oba schematy etyczne. W tak dopracowa-
nych  i  pretendujących  do  powszechności  schematach  postępowania  nie  jest
przypadkowe, która z norm wymieniona jest jako pierwsza, gdyż to ona ma być
punktem odniesienia dla pozostałych. W systemach odwołujących się do Biblii
jest  to  wyznanie  wiary  i zobowiązanie  się  do bezwzględnego posłuszeństwa
wobec nakazów jedynego Boga. W systemach hinduskich jest to ślubowanie
praktykowania ahimsy – niekrzywdzenia, a zarazem życzliwości wobec całej
otaczającej  rzeczywistości.  W  świetle  tak  sformułowanego  kodeksu  norm
etycznych, Ardżuna wydaje się znajdować w bardziej niejednoznacznej sytu-
acji niż Abraham. Podstawową zasadą,  jakiej zobowiązany jest przestrzegać,
jest zakaz zabijania, a sytuacja, w jakiej się znalazł, wymaga od niego zabija -
nia, i to osób, którym jest winien najwyższy szacunek. Nauka Kriszny będzie
polegać na wyjaśnieniu, w jakich okolicznościach ów nadrzędny zakaz, zakaz
zabijania, może zostać zawieszony.

Pierwszą próbą rozwiązania przez Ardżunę stojącego przed nim dylematu
jest podporządkowanie się nakazowi „nie  zabijaj!”.  Choć sam przynależy do
kasty wojowników, kszatrijów, chce postąpić jak sannjasin – mędrzec, „wyrze-
czeniec”:

Lepiej zostać na tym świecie o chlebie żebraczym, niż zabić tych dostojnych
mistrzów.
Gdy pozbawię życia moich nauczycieli, choć są chciwi bogactw, to rozkosze

tego świata krwią zbrukane mi się zdadzą.
Ach, ja nawet nie wiem, co lepsze, czy zwyciężyć, czy być przez nich pokona-

nym,
Gdy nawet zabiję tych oto tu stojących synów Dhritarasztry, życie dla mnie

sens straci (BHG 2.5–6).

Ardżuna chce się zachować jak sannjasin, ale czy tak naprawdę jest mędr-
cem, czy wie, jaka jest prawdziwa natura rzeczywistości? Jak może pretendo-
wać  do postępowania  zgodnie  z  dharmą  sannjasina,  jeżeli  nie  jest  „wiedzą-
cym”? Dlatego Kriszna rozpocznie swoją naukę od wyjaśnienia, jaka jest natu-
ra rzeczywistości i co oznacza „zabijanie”. Dopiero wtedy, gdy zostanie przed-
stawiony obraz  świata,  Kriszna  będzie  mógł wyjaśnić  Ardżunie  jego  w nim
miejsce i płynące z tego tytułu zobowiązania.

Norma postępowania sannjasina, do której się chce odwołać Ardżuna, to po-
stawa mędrca obojętnego wobec otaczającego go świata, gdyż wskutek rozpo-
znania prawdziwej natury rzeczywistości żaden z jej przejawów nie jest w sta-
nie go poruszyć. Mędrzec nie działa pod wpływem uczuć czy emocji, lecz jak-
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by  w sposób naturalny  dostosowuje  się  do  struktury  świata.  Żadne  uczucie,
żadna emocja nie są w stanie zakłócić jego harmonijnego zgrania się z naturą
rzeczywistości. Nie działa pod wpływem impulsu. A Ardżuna stara się wytłu-
maczyć swoją postawę działaniem pod wpływem emocji:

A skądże u ciebie, Ardżuno, w tak ważnym momencie ta małoduszność się
bierze, tak haniebna,
Szlachetnym się to nie podoba i do nieba nie wiedzie.

Tę postawę męża niegodną odrzuć, synu Prithy, ona tobie nie przystoi,
Porzuć tę nędzną słabość serca i powstań, Wrogów Pogromco (BHG 2.2–3).

Ardżuna działa pod wpływem emocji, kierując się bardziej sercem niż rozu-
mem. Kriszna krytykuje taką postawę i dlatego cały swój wykład rozpoczyna
się od wyjaśnienia natury świata. Zwróćmy uwagę na to, iż Kriszna nawiązuje
dialog z Ardżuną, a jego nakaz „wypełniaj swoją powinność – walcz i zabijaj!”
nie jest nakazem, który pozostanie bez wyjaśnienia. Taka relacja pomiędzy Bo-
giem a jego wyznawcą zupełnie nie dziwi w modelu hinduskim, gdzie, jak wy-
nika ze schematu kosmologicznego, wszystko jest właściwie tej samej natury
co Bóg, jeżeli takim terminem nazwiemy pierwotny, nieuwarunkowany poziom
bytu, który staje się przyczyną i warunkiem całego widzialnego świata. Należy
przy tym podkreślić, że ową upragnioną naturę osiąga się w pełni, gdy odrzuci
się wszelkie zasłony przykrywające  prawdziwą rzeczywistość; a przysłaniają
ten prawdziwy obraz emocje i niewiedza.

Z nich wszystkich najlepszym jest mędrzec, którego umysł na zawsze jest
zharmonizowany, który wielbi jedność;
Dla takiego mędrca Jam najwyższą radością i on również mnie najmilszy.

Szlachetni zaiste są oni wszyscy, lecz Ja myślę, iż mędrzec jest zaprawdę taki
sam jak Ja, nieporuszony,
Na zawsze z duchem zjednoczony, a Ja jestem dla niego celem doskonałym

(BHG 7.17–18).

Zupełnie inaczej jest w Biblii, Bóg nie dyskutuje z Abrahamem, nie tłumaczy
mu, dlaczego ma zabić Izaaka i dlaczego On od niego tego żąda. Kiergegaard tak
to interpretuje:

„Dlaczego jednak Abraham to uczynił? Uczynił to dla Pana Boga, a jednocze-
śnie, identycznie z tym dla samego siebie. Uczynił to dla Boga, gdyż Bóg żądał od
niego takiego świadectwa wiary, dla siebie – gdyż chciał dać świadectwo”2.

Abraham podporządkowuje się nakazowi Boga, gdyż tego wymaga od nie-
go wiara; jest w pełni oddany Bogu, całym sercem. Płaszczyzną jego działania
nie jest rozum, lecz serce, gdyż Bóg nie wymaga od niego zrozumienia, lecz
podporządkowania. Kierkegaard rozważa, czy Abraham nie miał pokusy zabi-
cia samego siebie zamiast Izaaka. Byłaby to pokusa bardzo podobna do tej, jaka
kazała Ardżunie rozważać przyjęcie roli sannjasina. „Gdyby Abraham postąpił

2 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warsza-
wa 1982, s. 62.
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inaczej, to może by kochał Boga, ale nie wierzył; gdyż ten, co kocha Boga, ale
nie  wierzy,  opiera  się  na sobie,  a  ten,  co kocha  Boga wierząc,  na Bogu się
wspiera”3. Takiego bezwarunkowego oddania, bez próby choćby zrozumienia,
Kriszna nie wymaga od Ardżuny.

Bhagawadgita wyróżnia się na tle innych świętych tekstów hinduizmu tym,
iż propaguje ideę bhakti, ideę oddania się Bogu i poświęcenia Bogu wszystkich
swoich uczynków. I choć na pierwszy rzut oka bhakti przypomina postawę wy-
znawcy i wierzącego w tradycji judeochrześcijańskiej, to zobaczymy, iż istnieją
tu również znaczne różnice.

Idea bhakti nie jest sprzeczna z powszechną ideą hinduizmu, iż każdy osta-
tecznie na swoje wyzwolenie musi zapracować sam. Bóg może mu być w tym
tylko pomocny. Zawierzenie sobie nie jest zatem w hinduizmie oceniane pejo-
ratywnie.

Wraz z pojawieniem się dewocyjnej formy religii – bhakti, w której zawiera
się idea wiary i łaski, wiary w Boga – Iśwarę (przy pełnym ograniczeniu tego
pojęcia) i związanym z nią rozumieniem łaski, czyli w pewnym sensie akcepto-
waniem uprzywilejowanej pozycji wybranych, nasuwa się fundamentalne pyta-
nie. Czy konieczna jest dogłębna wiedza, czy może wystarczy liczyć na akt ła -
ski lub akt iluminacji?  Czy zdobywanie wiedzy, zawsze  związane z ciężkim
wysiłkiem, jest warunkiem niezbędnym do wyzwolenia? Wszak wiedza (we-
dług wykładni wielu szkół indyjskich), jak wszelkie dziedziny związane z funk-
cjonowaniem w świecie doświadczenia, jest ostatecznie odrzucana?

W tradycji  chrześcijaństwa,  czy  niektórych  szkół  chińskich,  problem ten
sprowadza się do dyskusji, czy tak zwany „święty prostaczek”, nie używając
żadnych specjalnych procedur, choćby dlatego, iż ich nie zna, może w pewnym
momencie spontanicznie osiągnąć oświecenie czy wyzwolenie? Sam akt osią-
gnięcia  wyzwolenia przedstawiany jest jako moment, jako błysk błyskawicy,
jako skok, jako akt transcendencji będący nagłym wejściem w inny wymiar rze-
czywistości, co można by również interpretować jako akt iluminacji udzielony
wybranemu bhakcie.

W kanonach tekstów wszystkich systemów filozoficzno-religijnych można
znaleźć  właściwie  fragmenty,  które  mogłyby potwierdzić  każdą tezę.  Jednak
często takie zabiegi okazują się sprzeczne z ideą całego systemu i wtedy mówi
się o nadinterpretacjach. Zapewne więc nawet w tekstach klasycznych można
by znaleźć fragmenty, z których wynikałoby, iż sama prosta wiara jest warun-
kiem wystarczającym do osiągnięcia wyzwolenia, ale kłóci się to z całą kon-
strukcją  i założeniami szeroko pojętego hinduizmu. Jak by należało  w takim
wypadku rozumieć sam system kastowy i związaną z tym ideę swadharmy, któ-
rej właściwe wypełnianie daje nadzieję na lepsze, przyszłe wcielenie? Jak nale -
ży  interpretować  późniejsze  tezy,  głoszone  zwłaszcza  przez  niektórych  mi-
strzów wedanty, iż możliwość mokszy w tym wcieleniu dana jest jedynie męż-
czyznom z warny braminów? Tego typu sprzeczności i niejasności można by

3 Ibidem, s. 35.

69



Marta Kudelska

mnożyć. Poszukajmy zatem rozwiązania, które okazałoby się zgodne z innymi
koncepcjami, składającymi się na ogólny obraz hinduizmu.

Jak wiadomo, niemal we wszystkich szkołach bramińskich prawdziwe roz-
poznanie natury rzeczywistości, co jest oczywiście związane z określoną wie-
dzą,  jest  czynnikiem  niezbędnym  i  kluczowym  do  osiągnięcia  wyzwolenia.
Tradycja przytacza wszak wiele przykładów pobożnych prostych ludzi, których
się określa świętymi, oświeconymi i przywołuje się barwne historie, opowiada-
jące o tym, jak w nagłych momentach, często przy okazji wypełniania zupełnie
„prozaicznych” czynności, osiągali stan zwany, zależnie od tradycji, oświece-
niem, objawieniem, wyzwoleniem. Czy te dwa modele, na pierwszy rzut oka
sprzeczne, można pogodzić? Wydaje się, że tak. Myśl hinduska posłuży się w
tym celu modelem reinkarnacji.  Model ten,  przez  krytyków nazywany pana-
ceum na wszelkie  możliwe trudności,  jest jednak podstawą całego panindyj-
skiego światopoglądu. Abstrahując od rozwiązań wszelkich szkół tantry, kla-
syczne szkoły hinduskie głoszą, iż osiągnięcie ostatecznego celu rozkłada się
na wysiłki kontynuowane przez wiele wcieleń4. Mimo iż często nie ma świado-
mej kontynuacji i pamięci poprzednich wcieleń, to nimi tłumaczy się różnice w
indywidualnych drogach dojścia; drogi mogą być różne, ale cel jest jednolity.
Według klasycznych tekstów, musi być spełnionych wiele warunków, by mógł
nastąpić  ów „skok”. Na wszystkie darśany składa się kombinacja odpowiedniej
praktyki, właściwego sposobu życia oraz indywidualnych doświadczeń poprze-
dzonych szczegółową, dogłębną wiedzą na ich temat. Z racji przyjmowania indy-
widualnie pojmowanego karmana, czynniki te nie zawsze harmonijnie się rozwi-
jają, ważna jest suma, wypadkowa wszystkich składających się na nie elemen-
tów. Widoczny skutek nie zawsze musi poprzedzać równie widoczna przyczyna.
Ale określona przyczyna,  zgodnie z przyjmowaną w tym wypadku teorią  sat-
kāryavāda (skutek immanentnie tkwi w przyczynie), wywołuje zawsze adekwat-
ny skutek. Na potwierdzenie takiej interpretacji przytoczmy fragment z  Bhaga-
wadgity:

Ani tu w tym życiu, ani na innym świecie zguba go, Partho, nie spotka,
Gdyż tak się nigdy nie dzieje, mój drogi, aby zły los dotykał ludzi szlachet-

nych.
Ten, który oddalił się od jogi, osiąga krainę sprawiedliwą

I przebywając tam przez bardzo wiele lat, narodzi się ponownie w religijnym
i szacownym domu.

Może nawet narodzić się w rodzinie bardzo uczonych joginów,
Choć takie narodziny na tym świecie to wielka rzadkość.

Tam odzyska panowanie nad swym rozumem, już w poprzednim życiu zdobyte,
I z tym znów wyruszy, aby zdobyć jeszcze większą doskonałość, o Radości

rodu Kuru,
A ćwiczenia z poprzednich wcieleń niechybnie go wesprą,

Gdyż jogin pragnący poznania jogi wyższy jest niż słowa samych Wed.

4 Nawet w modelach tantry nie mówi się o spontanicznym, „niezasłużonym” oświeceniu, ale
przedstawia  się  tak  zwane  krótkie  ścieżki,  które  umożliwiają  zgłębienie  nauki  i  praktyki  pod
okiem nauczyciela i po przejściu specjalnych inicjacji w ciągu jednego życia.
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Jogin, który tak wytrwale pracuje, oczyszczając się z grzechów,
Doskonaląc  się  przez  wiele  żywotów,  w  końcu  najwyższy  cel  osiąga

(BHG 6.40–45).

Wędrowanie w sansarze, wraz z głęboko skrytym i nie zawsze uświadomio-
nym, ale niejako zakodowanym w świadomości praktykującego celem, nakiero-
wanym na powrót do stanu utraconej harmonii,  nie zawsze  jest prostą drogą
w górę.  Mówi się,  iż  nie  można zliczyć  potknięć i  upadków, ale  ważna  jest
wola podniesienia się, a żaden dobry czyn, nic co zostało już wypracowane,
ostatecznie  nie przepada.  Bhagawadgita prezentuje ideę trzech pozornie  róż-
nych dróg prowadzących do wyzwolenia:  drogi czynu,  drogi wiedzy  i drogi
bhakti – oddania,  zawierzenia.  Różne interpretacje  tego tekstu ukazują,  iż te
trzy drogi są albo równoprawne, zależne na przykład od indywidualnych pre-
dyspozycji psychicznych, albo w myśl wykładni całego utworu podporządko-
wuje się pozostałe drogi drodze bhakti. A może, w kontekście powyżej prowa-
dzonych rozważań, apel Kriszny o wybranie drogi bhakti, jako z jednej strony
najwspanialszej, ale też 
i najłatwiejszej, rozumieć można w ten sposób, że najważniejsze to nie zbaczać
z jakiejkolwiek pozytywnej drogi, której owoce ostatecznie mogą i muszą się
zsumować na pożądany rezultat? Gdyż jak widzimy z zacytowanego fragmen-
tu, w całym cyklu sansarycznym nic nie idzie na marne.

Tekst wskazuje również, iż istnieją mniej lub bardziej sprzyjające warunki,
w których jest możliwość osiągnięcia wyzwolenia. Najcenniejsza jest rodzina
„uczonych joginów” – (dhīmat yogin), tych, którzy praktykę łączą z kontempla-
cją i rozmyślaniem – (dhī) nad naturą rzeczywistości. Wtedy łatwiej odzyskać
to, co zostało zdobyte w poprzednich wcieleniach, i we właściwym celu spożyt-
kować tego owoce. Pozytywne skutki poprzednich działań dzielą się niejako na
dwie grupy. Jedna grupa związana jest z wiedzą, nauką, ponownym opanowa-
niem rozumu – buddhisaÉyoga. W Bhagawadgicie termin buddhi łączy w sobie
sankhiczno-jogiczne rozumienie zarówno samego  buddhi, jak i całego organu
świadomościowego –  citta. Druga grupa pozytywnych skutków związana jest
z praktyką  –  abhyāsa;  słowa z  powyżej  zacytowanej  strofy  mogą tłumaczyć
przypadki błyskawicznego, niemal naturalnego wejścia w bardzo zaawansowa-
ne stany praktyki medytacyjnej  u osób, które  mają w obecnym życiu krótką
praktykę. Z zacytowanych strof  Bhagawadgity w sposób bezdyskusyjny wyni-
ka, iż ostateczny cel osiąga się, doskonaląc się przez wiele wcieleń. Dlatego
powołanie się na przykład „świętego prostaczka”, które stało się tematem tej
rozbudowanej dygresji, można wytłumaczyć tym, iż wiedzę niezbędną do osią-
gnięcia wyzwolenia prostaczek zdobył w poprzednich wcieleniach. W modelu
indyjskim, tak mocno akcentującym konieczność zdobywania wiedzy i żmud-
nej praktyki, niczego nie otrzymuje się za darmo. Nawet na to, co wygląda na
dar łaski, trzeba ciężko zapracować.

Wiedza i nauka są zatem elementami niezbędnymi do osiągnięcia wyzwole-
nia.  Dlatego  zanim  Kriszna  przedstawi  Ardżunie  jego  konkretną  sytuację,
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udziela mu szczegółowych wyjaśnień dotyczących natury świata. Swoją naukę
rozpoczyna Kriszna od ukazania, iż świat jest wieczny i odwieczny.

Wszak nigdy tak nie było, abym nie istniał ja, ty lub któryś z tych książąt;
I czas taki nie nastanie, aby ktoś z nas nie istniał (BHG 2.12).

Świat jest odwieczny; stworzenie  czy zagłada,  nazywane  pralaya – „roz-
tworzenie”, „rozpuszczenie”, to tylko różne jego formy. Coś, co nie ma począt-
ku, co nie zostało stworzone, nie może zostać zniszczone. Co zatem w tym kon-
tekście oznacza „zabijanie”?

A wiedz, że to, co wszystko to rozsnuło, niezniszczalne jest;
Nikt niezniszczalnego nie jest w stanie zniweczyć (BHG 2.17).

I po tych słowach następuje najważniejsza część wykładu ontologii Bhaga-
wadgity:

Powiadają, że duch jest wieczny, niezniszczalny, nieograniczony,
A zamieszkuje w ciałach, które koniec swój mają; przeto walcz, Bharato.

Ani ten, kto sądzi, iż duch jest zabójcą, ani ten, kto uważa, że może on być
zabitym – ducha nie poznał;
Duch ani zabójcą, ani zabity być nie może.

Duch nigdy nie rodzi się i nie umiera, początku nie ma ani końca,
Nienarodzony  jest,  wieczny,  niezmienny  od wieków,  nie  ginie,  gdy  ciało

umiera.
Ten, kto wie, iż duch jest niezniszczalny, wieczny, nienarodzony, nieprzemijający,

To jakże by mógł ducha zabić  lub do śmierci  się jego przyczynić?  (BHG
2.18–21).

Świat i wszelkie jego przekształcenia z natury są wieczne, zmienne są tylko
poszczególne formy. Przejawiając  się, przybiera  poszczególne formy według
z góry ustalonego porządku. Świat jest harmonią, odwzorowaniem pierwotnego
ładu, gdzie poszczególne jego przejawy, istoty zachowują swoje miejsce i dzia-
łają na rzecz ustalonej wcześniej harmonii. Różne role i zadania człowieka zo-
stały przedstawione już w okresie wedyjskim, w ramach systemu czterech warn
i szczegółowych  obowiązków oraz  powinności  (dharma),  jakie  praktykujący
ich przedstawiciele mają do spełnienia. Zaniechanie wypełniania którejś z po-
winności wiąże się z zaburzeniem harmonii świata.

Dokładne wyjaśnienie, co przynależy do dziedziny niezmienności, a co do
dziedziny przemijających form, zostało w sposób wyczerpujący przedstawione
w kolejnych księgach Bhagawadgity. Użyto w tym celu terminów i rozwiązań
metafizycznych zaczerpniętych z systemów sankhji i jogi, dostosowując je do
potrzeb systemu monistycznego, zabarwionego elementami bhakti.

Kriszna zwraca się do Ardżuny, aby nie zaniechał wypełniania swoich po-
winności, bo dharma kszatriji wymaga od niego podporządkowania się ustalo-
nym wcześniej regułom. Świat został uformowany według ściśle ustalonych re-
guł, a wypełnianie swoich powinności jest taką właśnie regułą.

Bez wahania powinność swą wypełniaj,
Nie ma większego szczęścia dla wojownika niż słuszna walka.
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Szczęśliwi ci wojownicy, synu Prithy, którym sama się
Nadarza taka walka, prosto do wrót niebios wiodąca.

A gdy nie podejmiesz tej słusznej walki, to powinności swej nie wypełnisz,
Sławę utracisz, i tylko grzech na siebie ściągniesz.

O twej hańbie rozpowiadać wiecznie będą,
A wszak dla człowieka niesława od śmierci jest gorsza.

Wielcy wojownicy, których szacunek zdobyłeś, pomyślą,
Żeś ze strachu z pola bitwy uszedł, i będą cię lekceważyć.

A wrogowie męstwo twoje ganiąc, słowa wypowiadać będą niemiłe;
Cóż może być bardziej bolesne?

Gdy cię zabiją – niebo osiągniesz, a gdy zwyciężysz – rozkosze ziemi;
Przeto powstań, synu Kunti, do walki gotów! (BHG 2.31–37).

Każde działanie, które wypływa z danej powinności, zharmonizowanej z ca-
łym wszechświatem, jest działaniem dobrym, działaniem przynoszącym pozy-
tywny skutek. Z przypowieści o Abrahamie wynika, iż działanie właściwe, wy-
pływające  z  przestrzegania  pierwszego  przykazania,  to  działanie,  w  którym
w pełni i bezwarunkowo zawierza się Bogu. Zacytujmy znów komentarz Kier-
kegaarda:

„Widzimy wszyscy, że była to tylko próba. Gdyby Abraham na górze Mojra był
zwątpił, gdyby w niepewności rozejrzał się dookoła, gdyby wyciągając nóż ujrzał
przypadkiem kozła, gdyby Bóg pozwolił był mu ofiarować go zamiast Izaaka, gdy-
by powrócił do domu, wszystko byłoby takie samo. Miałby Sarę, zostałby mu Izaak,
a przecież jakby się wszystko zmieniło! Gdyż jego podróż powrotna byłaby uciecz -
ką, jego zbawienie przypadkiem, jego nagroda hańbą, a przyszłość może potępie -
niem! Nie stałby się bowiem świadkiem ani swojej wiary, ani Bożej łaski”5.

I znów występują tu pewne podobieństwa, ale coraz wyraźniej zaznaczają
się również różnice. Sytuacja, w jakiej znalazł się Ardżuna, nie jest żadną pró-
bą, Kriszna nie czeka na decyzje Ardżuny, tylko od razu wyjaśnia mu, dlaczego
ma tak, a nie inaczej postąpić. Ardżuna ma uwierzyć w słowa Kriszny, ale do-
piero wtedy, gdy sam zrozumie, jaka jest natura jego czynu i co, i dlaczego się
od niego wymaga. Kriszna nie wystawia Ardżuny na próbę, gdyż byłoby to tak,
jakby samego siebie wystawiał na próbę. Bóg zaś może wystawić na próbę Abra-
hama, gdyż to on go stworzył i to on ofiarował mu wszystko, co ma. Bóg jest Pa-
nem życia i śmierci Abrahama. W przypadku Bhagawadgity mamy do czynienia
z prymatem rozumu, myślenia. Bhakti jest wprawdzie zawierzeniem i oddaniem,
ale  w porównaniu  z  Abrahamową wiarą,  wiara  hinduistyczna  jest  racjonalna,
można powiedzieć, iż jest zaprzeczeniem istoty wiary w tradycji judeochrześci-
jańskiej. W wypadku przypowieści biblijnej ukazuje się, „jak wielkim paradok-
sem jest wiara; paradoks ten pozwala z morderstwa uczynić święty i miły Bogu
czyn, paradoks ten powrócił Abrahamowi Izaaka i nie daje się ogarnąć myślą,
ponieważ wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy”6.

5 Ibidem, s. 21–22.
6 Ibidem, s. 55.
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Śmierć  w  tradycji  judeochrześcijańskiej  jest  o  wiele  dramatyczniejszym
i bardziej przełomowym momentem niż dla hindusów. Nie biorę nawet w tym
wypadku pod uwagę tych komentatorów biblijnych, którzy twierdzą, iż w cza-
sach Abrahama Żydzi nie mieli jeszcze w pełni ukształtowanej wiary w niebo,
a pomyślność była przez nich rozumiana jako pomyślność na ziemi. Myślę tu
o w pełni wykształconym modelu soteriologicznym i oczekiwaniu zbawienia po
śmierci. Życie jest zawsze życiem jedynym, wyjątkowo cennym i gdy w nim
nie zasłuży się na zbawienie, to nie otrzymuje się ponownej szansy. Dla hindu-
sa śmierć jest oczywiście po ludzku momentem bardzo bolesnym, ale też nie
jest etapem końcowym, na ostateczny wynik pracuje się nie przez jedno, ale
przez wiele wcieleń. Dlatego z takiej perspektywy nie jest czymś ostatecznym.
Bóg wystawia Abrahama na próbę, Abraham próbę przechodzi zwycięsko i syn
zostaje mu zwrócony. Kriszna nie wskrzesza zabitych w walce, gdyż skazanie
ich na śmierć jest częścią podtrzymania harmonijnego porządku wszechświata.
Właściwie to nie Kriszna, ale oni sami, a raczej ich karman doprowadził ich do
losu pokonanych. Negatywny karman zakłócił bieg świata i tylko przyzwolenie
na jego wyczerpanie się może tę harmonię przywrócić.

Kriszna wyjaśnia Ardżunie, iż świat jest zharmonizowaną całością, w której
każdy ma do wypełnienia swoje zadanie; wypełnienie zadania jest powinnością,
obowiązkiem – dharma. Schemat, który przedstawia Kriszna, w teorii wydaje
się dosyć prosty. Świat jest dynamiczny, zatem nasza właściwa postawa wobec
świata, którego jesteśmy częścią, musi być związana z działaniem, gdyż bez-
ruch  jest  przeciwny  naturze.  Dlatego  Ardżuna  ma za  zadanie  działać,  a  nie
uciekać przed wypełnieniem czynu, który oczywiście jak każdy czyn, wypły-
wający z jego natury, niesie za sobą określone konsekwencje. Działanie jest ko-
nieczne, to Ardżuna już wie, ale w jaki sposób działać, aby uniknąć negatyw -
nych konsekwencji, aby nie być takim jak jego przeciwnicy w bitwie, którzy
wskutek negatywnego działania zostali skazani przez Krisznę na zagładę? I tu
znów pojawia się element wiedzy, jako czynnik niezbędny, stanowiący podsta-
wę wszystkich innych rozstrzygnięć. Należy w sposób szczegółowy poznać na-
turę czynu. Występują tu dwie grupy charakteryzujące właściwy czyn: w ra -
mach jednej grupy odróżnia się czyn od bez-czynu i od czynu złego, w ramach
drugiej przedstawia się bardzo charakterystyczną dla Bhagawadgity ideę czynu
bezinteresownego.

Droga czynu bezinteresownego –  niÈkāmakarmamārga – to droga czynu,
którego nie inicjują żadne oczekiwania, pragnienia, namiętności.

Zwykły człowiek spełnia czyny płynące z namiętności,
A mędrzec,  Bharato, powinien wypełniać  swoje uczynki beznamiętnie,  pra-

gnąc ich dla dobra ludzkości.
Niech jednak mędrzec nie wpływa na świadomość ludzi zwykłych, namiętnie

pracę swą czyniących,
Lecz niech mnie oddany powinności swe wypełnia (BHG 3.25–26).

Postawa  mędrca  według  Bhagawadgity przypomina  postawę  mędrca  sto-
ików, ideałem jest stan harmonii ze światem, w której każdy czyn wypływający
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z natury jednostki jest tożsamy z naturą wszechświata. Wszechświat nie trwa
popychany  żadnymi pragnieniami,  „dzieje  się”  (karman),  gdyż  taki  jest  od-
wieczny porządek rzeczy i ostatecznie nie ma w nim miejsca na żaden indywi-
dualny  czyn.  Jak wiemy,  źródłem wszelkich  konsekwencji  karmicznych  jest
przywiązanie się do poczucia „ja” i budowanie na tym pojęciu fałszywych rela -
cji  i  konstrukcji  myślowych, prowadzących znów do uwikłanych karmicznie
czynów. Beznamiętne działanie, bez indywidualnych osobistych intencji, dzia-
łanie podejmowane jako obowiązek wobec świata, jest przywilejem i obowiąz-
kiem mędrca. Ten, kto wie, jaka jest natura rzeczywistości, wie, jakie mogą być
konsekwencje w jej ingerowanie, i dlatego Kriszna nawołuje, aby pozostawić
tych,  którzy jeszcze  nie mają wglądu w naturę rzeczywistości i pozwolić  im
działać według ich wyborów. Naturą niewiedzy jest kształtowanie poczucia in-
dywidualności  i odrębności, i mędrzec  nie powinien zniechęcać  do działania
tych, którzy wciąż są w sidłach iluzji.

Należy zrozumieć, czym jest czyn, należy zrozumieć, czym jest
Czyn zły, a czym bez-czyn; droga czynu jest trudna do zrozumienia.

Ten, kto bez-czyn widzi w czynie, a w bez-czynie czyn,
Ten jest wśród ludzi człowiekiem najmądrzejszym, on zharmonizowany,

nawet gdy działa.
Tego, którego wszelkie wyobrażenia umysłu pozbawione są jakichkolwiek pragnień,

Którego czyny spalił ogień mądrości, tego ludzie rozumni nazywają mędrcem.
Albowiem on, wyrzekając się przywiązania do owoców czynu,

Jest pogodny, nie szuka w niczym oparcia, a czyny spełnia tak, jakby nic nie
czynił.

Ten, który wolny od pożądań, który opanował swoją świadomość jak i siebie
samego, który wyrzekł się wszystkiego, co posiadał,
W czynie jedynie ciałem obecny; ten, który tak postępuje, zła nie popełnia.

Zadowolony z tego, co mu się nadarza, wolny od wszelkich przeciwieństw
i zazdrości,
Taki sam w zysku, jak i w stracie, choć działa, nie jest niczym związany.

Czyn człowieka wyzwolonego, który przywiązania wszelkie porzucił,
Mądrości się oddał, a czynności wypełnia jak ofiary, tylko taki czyn zanika

zupełnie (BHG 4.17–23).
Czyn nie wiąże tych, Dhanandżajo, którzy dzięki jodze wszelkich uczynków się

wyrzekli.
Dzięki mądrości przecięli wszelkie wątpliwości i stali się panami samych

siebie (BHG 4.41).

Powyższy fragment w sposób niezwykle przejrzysty definiuje drogę uczyn-
ków bezinteresownych. Tylko działania „automatyczne”, działania podjęte bez
intencji otrzymania za nie jakiejkolwiek nagrody czy uniknięcia kary, będące
powinnością  wobec  świata  i  spełnieniem naszych wobec niego obowiązków,
stają się działaniami obojętnymi karmicznie. Bardzo celnie ideę czynów bezin-
teresownych podsumował Henryk Elzenberg.

„Czyn dobry, bez zrzeczenia się owoców, nie zbliża do brahmana, który jest do-
brem najwyższym, owszem, wiąże ze światem sansary, który jest wcale bez warto-
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ści lub mało wartościowy. Myśl psychologiczna na dnie tego jest ta, że czyn wyni-
kły z pewnego przeświadczenia  utwierdza  w tym przeświadczeniu.  (...)  Czyn dla
nagrody wynika z przeświadczenia o istotności i wartości świata sansary i w tym
przeświadczeniu utwierdza (inna racja: czyny interesowne implikują żądzę, a ta za -
mracza umysł i uniemożliwia poznanie); czyn bezinteresowny wynika z odwrócenia
ducha od świata sansary, przeświadczenia o jego nierealności i bezwartościowości
(lub niższej wartości) i w tym przeświadczeniu i odwróceniu utwierdza. Na tym po-
lega »wiązanie przez czyny«”7.

Gdy rozpatrujemy konflikt  w  Bhagawadgicie,  jako alegoryczny  opis  we-
wnętrznego konfliktu moralnego, musimy się zastanowić, co w tym kontekście
będzie oznaczać nakaz zabicia swoich nieprzyjaciół, z którymi mimo wszystko
jesteśmy głęboko emocjonalnie związani. Konflikt, jaki targa Ardżuną, konflikt
pomiędzy jego przywiązaniem do bliskich mu krewnych i przyjaciół, stojących
teraz naprzeciw niego, a obroną najbliższych mu członków jego rodziny, usta-
wia zaangażowane weń osoby na jednym poziomie. Nikt z uczestników tego
dramatu nie jest dla niego „obcy”.

Ardżuna, roztrząsając swoją sytuację, zastanawia się, co dało główny im-
puls do starcia zbrojnego, do walki. Jeszcze przed rozmową z Kriszną, definiu-
je postawę wojowników, którzy przybyli na Pole Kuru, jako działających pod
wpływem żądzy,  chciwości,  namiętności.  To  emocje  zaślepiają  rozum i  za-
ciemniają właściwy ogląd sytuacji, a jak z wcześniejszych rozważań wynikało,
działać należy pod wpływem rozumu, nie emocji.

Ach, biada nam! O jakiż wielki grzech się pokusiliśmy,
Z żądzy posiadania królestwa i przyjemności jesteśmy gotowi zabić naszych

krewnych (BHG 1.45).
A gdy poznałeś to, co ponad rozum wyższe, powstań, Niewzruszony,

W sobie przez siebie samego zwalcz, o Potężnoramienny, tego wroga, to tak
trudne do pokonania pożądanie (BHG 3.43).

Z wykładu Kriszny, a także z kontekstu całej Bhagawadgity i z porównania
jej nauki z innymi systemami hinduistycznymi wynika, iż największym prze-
ciwnikiem człowieka w jego walce o samego siebie jest pragnienie, pożądanie
– kāma. Nasi najwięksi przeciwnicy przeszkadzający nam na drodze samoreali-
zacji, by użyć europejskiego terminu, czy na drodze wyzwolenia, by posłużyć
się jego odpowiednikiem z tradycji indyjskiej, to namiętności.

Tu  występują  znaczne  podobieństwa  pomiędzy  postawą,  jakiej  wymaga
Kriszna od Ardżuny, a tą, jakiej oczekuje Bóg od Abrahama. Abraham zdaje
się  pozbawiony  wahań  i  wątpliwości,  decyduje  się  na  spełnienie  woli  Boga
„beznamiętnie”, nie pozwala, by uczucie do syna odwiodło go od podporządko-
wania się woli Boga. Bóg stworzył świat, stworzył i jego, Abrahama; wszystko,
co jest na świecie, jest wyrazem Bożej woli, człowiek nie jest w stanie przenik-
nąć Bożych wyroków i jedyne, co pozostaje wiernemu wyznawcy, to spełnianie
jego rozkazów. Wprawdzie, na podstawie tego fragmentu Biblii, nie widzimy,
iżby Abraham dogłębniej zastanawiał się nad motywami nakazu Boga czy nad

7 H. Elzenberg, Uwagi do Bhagawadgity, streszczenie [w:] „Studia Filozoficzne” 12/86, s. 53.
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tym, jakie miejsce w całej strukturze świata Bóg przeznaczył dla niego i dla
jego czynu. Bezwzględna wiara jest dla Abrahama wystarczającym argumen-
tem, by bez wahania spełniać Boże polecenia. Bóg nie wyjaśnia niczego Abra -
hamowi, Abraham nawet nie próbuje pytać.

Postawa Abrahama, który „beznamiętnie”  stosuje się  do Bożych poleceń,
jest zewnętrznie podobna do tego, czego Kriszna oczekuje od Ardżuny. „Bez
wahania powinność swą wypełniaj”, „Zwalcz w sobie wszelkie namiętności” –
to jest polecenie Kriszny.

Przeto przeciąwszy mieczem tę wątpliwość, co w sercu twym zamieszkała, a po-
wstała z niewiedzy,
Przy jodze się ostań i stań do walki, Bharato! (BHG 4.42).

Ale jeżeli Kriszna wymaga od Ardżuny, by wszelkie rozstrzygnięcia i dzia-
łania zostały poprzedzone rozpoznaniem sytuacji, jeżeli wiedza jest dla niego
punktem wyjścia i celem wszelkiego postępowania, to nie pozostawi Ardżuny
bez  wyjaśnienia  motywu  wydania  takiego,  a  nie  innego  polecenia.  Iśwara-
Kriszna, tworząc świat, widzi w skali globalnej cały jego rozwój. Bieg świata,
jego skutki są „zaprogramowane” w pierwszej przyczynie, dlatego nie może się
wydarzyć ostatecznie  nic,  co nie byłoby już dane na samym początku. W XI
Księdze Bhagawadgity Kriszna ukazuje Ardżunie swą kosmiczną postać i poka-
zuje mu nieuchronność skutków wynikających z danych przyczyn. Ci, którzy za-
służyli na karę czy śmierć, i tak będą ukarani i zabici. Postawa Ardżuny może
mieć wpływ nie tyle na cały bieg świata, ile na niego samego. Ardżuna, spełnia-
jąc swoją powinność, uniknie negatywnych skutków karmicznych, które byłyby
nieuchronne, gdyby nie podporządkował się swojej dharmie kszatriji. Kriszna nie
pozostawia mu jednak również żadnych złudzeń, czyn Ardżuny nie wniesie no-
wej jakości do świata – Ardżuna ma tylko być narzędziem w jego ręku.

Ja jestem czasem potężnym, światy niszczącym, przybyłem tu, aby wszystkich
ludzi wchłonąć.
Nawet bez twego działania wszyscy wojownicy w obu armiach istnieć

przestaną.
Dlatego powstań, by chwałę zdobyć; gdy wrogów zwyciężysz, radować się bę-

dziesz bogatym królestwem;
Ja już dawno wyrok na nich wydałem, bądź, Ardżuno, tylko mym narzędziem.

I Drona, i Bhiszma, Dżajadratha, Karna, i wszyscy inni waleczni bohaterowie
przeze mnie już zostali zgładzeni,
Przeto walcz i niczego się nie lękaj, walcząc pokonasz swych wrogów w tej

bitwie (BHG 11.32–34).

Człowiek  jest  częścią  i  wyrazem wszechświata,  jego  działanie  stanie  się
działaniem właściwym, gdy będzie działaniem bezosobistym. Działanie to ma
stać się beznamiętne i bezrefleksyjne, poprzedzone nie tylko głęboką refleksją,
ale i dogłębnym poznaniem.

Powracając raz jeszcze do porównania sytuacji Ardżuny i Abrahama, widzi-
my, iż do podobnego celu, wykształcenia w sobie postawy podporządkowania
się wyższym, boskim nakazom, można dojść zarówno poprzez wiarę, jak i po-
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przez wiedzę. Z tym, że postawa Abrahama jest postawą szczególną, postawą
jednostki,  jej  dramatem, a  sytuacja  Kriszny wpisuje  się  w holistyczny obraz
świata hinduizmu. Ale chociaż wiara jest czymś jednostkowym, w swej bez -
względności może przekroczyć indywidualność. Prawdziwie wierzący nie ma
oparcia w niczym poza sobą samym, Ardżuna znajdzie oparcie w samym sobie,
gdy zrozumie,  że  jest  w swej  najgłębszej  istocie  tożsamy z  całym światem.
I w tym tkwi jeden z paradoksów porównywania obu postaci. Ardżuna – z któ-
rym Kriszna prowadzi dialog – tłumaczy mu zasady postępowania i wyjaśnia
jego powinności – nie pozostaje sam, zyskuje oparcie w uniwersalnej zasadzie,
gdyż to właściwie on jest tą zasadą, on w sposób absolutny jest nie tylko czę-
ścią kosmosu, ale odwołując się do porównania z obrazem hologramu, odzwier-
ciedla sobą cały kosmos. Abraham, który został stworzony „jedynie” na podo-
bieństwo Boga, musi Bogu zawierzyć, ale aby jego wiara była pełna, absolutna,
aby przekroczyła powszechność, musi pozostać sam. Nie ma tutaj dialogu, nie
ma zrozumienia, bo zrozumieć w pełni można tylko to, co jest tej samej natury
co ja, a przecież Bóg jest czymś innym niż ja. Tu jest miejsce jedynie na pełne
zawierzenie, „ślepą wiarę”. „Miłość do Boga może doprowadzić rycerza wiary
do nadania swojej miłości bliźniego kształtu całkiem przeciwnego obowiązko-
wi stawianemu mu przez moralność”8. Jak widać, pozostałe dziewięć przyka-
zań Dekalogu może zostać zawieszonych jedynie w imię podporządkowania się
pierwszemu przykazaniu.

Ten, kto we mnie serce swe pokłada, żarliwie mnie wielbi,
A wiara jego pełna, on jest według mnie najdoskonalszy.

Jak i ci, którzy wielbią to, co niezmienne, nieprzejawione, wszędzie obecne,
Co porównaniom wszelkim i myśli się wymyka, to, co jest nieruchome,

niewzruszone i stałe.
Oraz ci ludzie, którzy powściągnąwszy wszystkie swoje zmysły, spokojni w

każdej sytuacji radują się dobrem wszystkich istot, oni także do mnie przy-
chodzą.

Większą trudność napotykają ci ludzie, których umysły zwrócone są na to, co
nieprzejawione,
Gdyż jakże trudno istotom ciałem ograniczonym dosięgnąć tego, co

nieprzejawione.
Lecz tych, którzy mnie poświęcają swe uczynki, którzy mnie mają za swój cel

najwyższy,
Wielbią mnie niewzruszenie i cześć mi oddają, o mnie jedynie rozmyślając,

Takich właśnie ludzi, Partho, którzy swe serca mi oddają,
Ja bardzo szybko unoszę z oceanu ciągłych śmierci.

Przeto na mnie skoncentruj swą myśl, we mnie złóż swój umysł,
Mnie jedynie pragnij, a bez wątpienia zawsze będziesz we mnie.

A gdy nie zdołasz na stałe swych myśli we mnie utkwionych utrzymać,
Pragnij mnie osiągnąć, Ardżuno, poprzez ćwiczenia jogi.

A gdyś i do ćwiczeń nie jest zdolny, wtedy pracę dla mnie uczyń swym celem
najwyższym,
Mnie każdy swój czyn poświęć, a tak postępując, doskonałość osiągniesz.

8 S. Kierkegaard, op.cit., s. 75.
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A gdy i tego uczynić nie możesz, w mej potędze szukaj ostoi,
Wyrzeknij  się  przywiązania  do  każdej  czynności  i  skupiony  trwaj  (BHG

12.2–11).
Jak już wcześniej objaśniłem, ci moi czciciele są mi najdrożsi, którzy kochają

mnie żarliwie
I postępując zgodnie z nieśmiertelną zasadą, mnie mają za swój cel najwyższy

(BHG 12.20).

Jak wynika z powyższego fragmentu, droga bhakti jest nie tylko najłatwiej-
sza, ale także najbardziej wartościowa. Należy cały czas pamiętać, iż  Bhaga-
wadgita swą pozycję  w tradycji hinduskiej zawdzięcza  głównie temu, iż jest
modelowym przykładem utworu propagującego bhakti, jako metody wiodącej
do wyzwolenia, a dostępnej dla wszystkich i nie tak trudnej, jak na przykład
droga wiedzy przedstawiona w Upaniszadach. Czyż zatem można ideę bhakti
odnieść do koncepcji wiary z tradycji judeochrześcijańskiej?

Wydaje się, że są to dwa różne pojęcia. Przypomnijmy, iż relacja między
Jahwe a Abrahamem jest relacją bezwarunkowego podporządkowania i odda-
nia.  Nie ma tak wyraźnego stosunku podporządkowania pomiędzy Kriszną a
Ardżuną. Nawet w powyższym fragmencie, który jest wyjątkowym manifestem
idei bhakti, widać, iż owo oddanie się Bogu musi być skorelowane z inną jesz-
cze zasadą. Pełni oddania, wiary – śraddhā, są ci wyznawcy, którzy postępują
według odwiecznych reguł, według kosmicznego, nieśmiertelnego prawa rzą-
dzącego światem – dharmyāmÃtam. Prawo to jest równie wieczne i odwieczne
jak Kriszna-Iśwara.  Dlatego,  aby właściwie postępować,  nie  wystarcza  sama
wiara, lecz konieczna jest również znajomość podstawowych praw.

Mądrość posiądzie ten, co wiary pełen, co o celu najwyższym jedynie rozmyśla,
kto swe zmysły opanował;
Gdy mądrość zdobędzie, bardzo szybko spokój osiągnie (BHG 4.39).

Na tle innych tekstów hinduizmu Bhagawadgita wyróżnia się tym, że jako
główny środek wiodący do wyzwolenia propaguje nie tylko, jak większość tra-
dycji, na które się powołuję – wiedzę – vidyā, lecz również wiarę w Iśwarę –
śraddhā i oddanie mu się – bhakti. Dzięki porównaniu idei bhakti, jaką propa-
guje  Gita,  z  koncepcją  wiary  przedstawioną  na  przykładzie  przypowieści
o Abrahamie, mimo wielu uproszczeń, które są nieodłączne przy tego typu ze-
stawieniach, możemy wskazać na charakterystyczne cechy hinduskiej bhakti.
Hinduska bhakti, która jest postawą i staje się modelem życia, a opiera się na
wierze – śraddhā, nie jest tak bezwarunkową, bezzałożeniową postawą jak wia-
ra Abrahama. Wiara, nawet w takim utworze, jak  Bhagawadgita, jest zawsze
sprzężona  z  elementami refleksji,  zrozumienia,  wiedzy.  Nie  ma tu wyraźnej
opozycji pomiędzy wiarą a rozumem, jaka pojawi się u późniejszych komenta-
torów chrześcijańskich.  Ż e b y  w ł a ś c i w i e  w i e r z y ć, t r z e b a  r o z u -
m i e ć, ż e b y  z r o z u m i e ć, t r z e b a  u w i e r z y ć – to największe ograni-
czenie roli rozumu i wiedzy, na jakie pozwoliła sobie klasyczna myśl bramiń-
ska. Dlatego, gdy rozpatrujemy ideę bhakti Gity na tle innych soteriologii indyj-
skich, uderza nas mocne propagowanie wiary i oddania się Bogu. Ale gdy po-
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równany śraddhę hinduską z wiarą  Abrahama, bardzo wyraźnie  są widoczne
zaznaczone powyżej różnice.

Różnice  te  wynikają,  jak to zostało przedstawione,  z  odmiennych modeli
kosmologicznych. Ale też biorąc uwagę odmienność kosmologii, mamy do czy-
nienia  z  odmiennymi rozwiązaniami dylematów, które z zewnątrz  wyglądają
bardzo podobnie. W jednym i w drugim przypadku mamy nawoływanie do za-
bijania, do odebrania życia drugiemu człowiekowi, a dramatyzm sytuacji po-
głębiony jest tym, iż czyn ten wymagany jest przez Boga. Główne pytanie, ja -
kie się tu pojawia, brzmi: na rzecz jakiej normy może zostać zawieszona zasada
moralna „nie zabijaj”. Jedna norma może być zazwyczaj zawieszona na rzecz
normy ogólniejszej,  bardziej  podstawowej.  Powyższe  rozważania  prowadziły
do tego,  aby przez  wzajemne  porównania  wyabstrahować  normy nadrzędne.
Kierkegaard mówi, że „opowieść o Abrahamie zawiera teleologiczne zawiesze-
nie etyki”9. Wszystko jest wyrazem woli Bożej i dlatego Bóg ze swej woli, i w
swej  wszechmocy  może  zawiesić  wszelkie  normy,  które  sam  ustanowił.
Kriszna-Iśwara nie jest absolutnym stwórcą, w swym dziele tworzenia wszech-
świata musi brać odwieczne prawo – dharma, przejawiające się na poszczegól-
nych poziomach jako uszczegółowione prawa i normy –  svadharma. Dlatego
Kriszna nie może arbitralnie zawiesić żadnej normy etycznej. Jedyną ingeren-
cję, na jaką może sobie pozwolić, jest nauka, iż przywiązywanie zbytniej wagi
do którejś ze szczegółowych norm postępowania, nawet tak ważnej i podstawo-
wej jak ahimsa, gdy grozi to zachwianiem harmonijnej całości, jest sprzenie-
wierzeniem się normie nadrzędnej – dharma, której zadaniem jest podtrzymy-
wanie świata  w istnieniu.  Wiedza  jest tu zatem niezbędna,  gdyż to ona daje
ogląd rzeczywistości i możliwość oceny, które działanie służy utrzymaniu od-
wiecznego porządku, a które może ów porządek zaburzyć.

9 Ibidem, s. 58.
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