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Magia uczonego poety,  
czyli odczytywanie świata  
w „Brihatsamhicie” Warahamihiry1

Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pionier w dziedzinie badań nad dyscypliną, James Frazer, zauważa słusznie, choć 
z pewną dozą wiktoriańskiego patosu, że magia jest w równej mierze dzieckiem błę-
du, jak i matką prawdy2. Ugruntowała w końcu drogę do nauki, z którą łączy ją 
wspólny fundament wiary w porządek i niezmienność praw przyrody, skłaniających 
człowieka do uważnej obserwacji i systematyzacji danej mu rzeczywistości. Zarówno 
mag, jak i naukowiec posługują się sformalizowanym systemem odczytywania zja-
wisk, które interpretują bez uciekania się do nadrzędnej mocy sił nadprzyrodzonych, 
a ich celem jest wyjście naprzeciw codziennym, doczesnym potrzebom jednostek lub 
całych społeczności3. Magia oraz nauka bazują na zdolności człowieka do samodziel-
nego objęcia dominacji nad przyrodą, zgłębienia jej tajników poprzez odwołanie się 
do prawa przyczyny i skutku oraz analogii. Tym, co odróżnia pierwszą od drugiej, 
jest błędna aplikacja tych praw prowadząca do zastępowania wymierności i popraw-
ności wnioskowania spowitym aurą mistycyzmu autorytetem maga, właściwym tylko 
dla zamkniętych kręgów4. Frazer najprawdopodobniej ma rację, twierdząc, że pierwsi 
naukowcy wywodzili się z kręgów magów sprawujących funkcje publiczne, którzy 
w celu zachowania autorytetu zaczęli zwracać się ku bardziej niezawodnym, nauko-
wym metodom prognozowania5. Jego studium na temat magii, zdominowane przez 
ideę linearnego postępu mającego prowadzić do zarzucania jednej formy porządko-
wania rzeczywistości kosztem drugiej, zostało rozszerzone o spostrzeżenia Bronisła-
wa Malinowskiego, który wzbogacił je o perspektywę funkcjonalistyczną. W swoim  

1 Fragmenty niniejszego artykułu powstały na podstawie pracy magisterskiej pt. Wymiar literacki dwu-
nastego rozdziału „Brihatsamhity” w kontekście ontologii dzieła oraz relacji kawji i śastry napisanej 
w Instytucie Orientalistyki UJ pod kierunkiem dr hab. Lidii Sudyki, prof. UJ (czerwiec 2016). Stam-
tąd pochodzą cytowane w artykule tłumaczenia z sanskrytu. Wyrazy sanskryckie występują w formie 
spolszczonej, ale przy pierwszym ich pojawieniu się w nawiasie podawana jest transliteracja wg IAST. 

2 Por. J. Frazer, The Golden Bough. A study in magic and religion, vol. 1, London 1920, s. 219. 
3 Por. ibidem, ss. 220‒221. 
4 Por. ibidem, ss. 221‒222, 225‒226, 245‒247.
5 Por. ibidem, ss. 246‒247.
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tomie Magic, Science and Religion zauważa, że podstawowym zadaniem magii jest 
łatanie luk w niezawodnej wiedzy człowieka i zapewnianie mu emocjonalnego 
ukojenia w sytuacjach kryzysowych. Podkreśla ponadto symultaniczność, a nawet 
wzajemne uzupełnianie się magii i nauki w ramach praktyk badanej przez siebie 
melanezyjskiej społeczności6. 

Domeny te, skrupulatnie oddzielone w ramach spostrzeżeń klasyków antropo-
logii, w przypadku indyjskiego systemu dźjotisza (jyotiṣa) nie tylko współistnieją 
ze sobą, ale i przenikają się wzajemnie, konstytuując tradycyjną dziedzinę wiedzy. 
Dźjotisza lub dźjotihśastra (jyotiḥśāstra – nauka o jyotis, czyli świetle, ciałach niebie-
skich), rozwijana na subkontynencie indyjskim na przestrzeni tysiącleci7, obejmuje 
zasadniczo trzy znane nam dzisiaj dyscypliny: matematykę, astronomię i astrologię. 
Ostatnia z nich nie jest wymierną nauką przyrodniczą, lecz usystematyzowaną for-
mą myślenia magicznego, opierającą swoje sposoby porządkowania rzeczywistości na 
osiągnięciach dwóch siostrzanych dyscyplin, których znajomości wymagano od para-
jących się astrologią. Choć w ramach tradycyjnego wewnętrznego podziału dźjotiszy 
astrologię odróżnia się od obliczeń matematycznych i naukowej obserwacji, rozwijały 
się one w ścisłym powiązaniu, często przeplatając się ze sobą na przestrzeni jednego 
dzieła. W ramach samej astrologii wyróżnić należy dwa podstawowe działy. Pierw-
szym z nich jest dźataka (jātaka), czyli astrologia urodzeniowa mająca przepowiadać 
przyszłość jednostki na podstawie konfiguracji planet w momencie narodzin. Drugi 
dział, samhita (saṁhitā ‘wiedza zebrana’), prognozuje na podstawie zjawisk natural-
nych rozpatrywanych przede wszystkim w kategoriach omenu8. Ten właśnie dział 
dźjotiszy reprezentuje spisane u schyłku epoki guptyjskiej (VI wiek n.e.) sanskryckie 
kompendium Brihatsamhita (Bṛhatsaṃhitā), które zgodnie z charakterystyką przed-
stawioną przez samego autora, Warahamihirę (Varāhamihira), ma stanowić zwień-
czenie wiedzy wypracowanej przez pozostałe części dźjotiszy, przez niego definiowane 
trochę inaczej niż w powyżej przedstawionym ogólnym opracowaniu:

Dźjotisza złożona jest z wielu dziedzin ujętych w trzech działach. Ujęcie wszystkiego 
mędrcy nazywają samhitą. Ta część, w której ruch planet [jest obliczany] za pomocą 
matematyki, nazywa się tantra. Inna to hora. Angawiniśćaja jest określona jako inna, 
trzecia9 (BS, 1.09)10.

6 Por. B. Malinowski, Magic, Science and Religion and Other Essays, red. R. Redfield, Glencoe, Illinois 
1948, ss. 11‒15, 66‒67.

7 Najstarszym zachowanym dziełem poświęconym w całości tematyce dźjotiszy jest Dźjotiszawedan-
ga (Jyotiṣavedāṅga) autorstwa Lagadhy (ok. 400 r. p.n.e.).

8 Por. K. V. Sarma, Astronomy and Mathematics in Sanskrit Literature [w:] Technical Literature in 
Sanskrit, Thiruvananthapuram 2009, s. 29.

9 Hora polega na ustalaniu horoskopów, a angawiniśćaja pozwala wyznaczyć ascendent i inne domy 
astrologiczne w wykresie urodzeniowym; por. M. R. Bhat, Varāhamihira’s Bṛhat Saṁhitā, part 1, 
Delhi 1981, s. 5.

10 BS = Brihatsamhita.
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Definicja samego autora z pozoru zdaje się znacznie zubażać rzeczywisty zakres 
jego dzieła. Na podstawie lektury całości Brihatsamhity można przekonać się, że jest 
ona utworem erudycyjnym, który w paraencyklopedyczny sposób ujmuje informacje 
z licznych dziedzin wiedzy i z dbałością o szczegół odmalowuje przeróżne elementy 
świata. Wszystko to stanowi jednak uporządkowany zgodnie ze spójnym paradygma-
tem zbiór, którego celem nadrzędnym jest utworzenie szczegółowego katalogu zja-
wisk mających informować o przyszłych wydarzeniach (omenów) oraz arbitralnych 
preskrypcji dotyczących „pomyślności” i „prawidłowości” poszczególnych elemen-
tów natury i kultury. Encyklopedyzm dzieła jest w głównej mierze efektem próby 
zgromadzenia w jednym miejscu jak największej ilości znaków świata. Zakres Bri-
hatsamhity rozszerza dodatkowo przyjmowana przez autora deterministyczna kon-
cepcja świata prowadząca do utożsamienia omenu oraz cechy, oddawanych nieraz 
wspólnym terminem lakszana (lakṣaṇa). Z tego powodu kompetencje wróżbity zo-
stają rozszerzone nie tylko na zdolność wartościowania obiektów, ale i aktywnego ich 
projektowania. Na przykład w BS, 64.1 ‒ 3 autor opisuje doskonałego żółwia, które-
go cechy fizyczne świadczą o tym, że przyniesie on pomyślność królowi, a w innych 
rozdziałach instruuje, jak powinny wyglądać takie przedmioty użytkowe jak miecz  
(BS, 50), parasolka (BS, 73), miotełka na muchy (BS, 72), królewska korona (BS, 49), 
szczoteczka do zębów (BS, 85), lampa (BS, 84), łóżko i siedzisko (BS, 79). Połączenie 
wnioskowania naukowego oraz magicznego, typowe dla dźjotiszy jako dyscypliny, 
w dziele Warahamihiry zostało pod względem formalnym wprzęgnięte w ramy od-
działywania estetycznego. Większe partie Brihatsamhity utrzymane są w stylu sensu-
alistycznej i celebrującej piękno natury poezji kunsztownej (kāvya), która za życia 
autora święciła triumfy w środowiskach dworskich. Niewątpliwie autor kierował 
swój przekaz właśnie do ciekawych świata i potrafiących docenić dobrą poezję repre-
zentantów wyższych sfer z samym monarchą na czele. 

Wnioskowanie aplikowane w Brihatsamhicie do szeregu zjawisk naturalnych 
opiera się na zasadzie odpowiadającej frazerowskiej koncepcji magii homeopatycz-
nej. Sformułowany przez Frazera uniwersalny model magicznego porządkowania 
świata, nazwany przezeń magią sympatyczną, odzwierciedla przeświadczenie o istnie-
niu ukrytego powinowactwa (sympatii) pomiędzy oddalonymi od siebie obiektami 
lub zjawiskami, które pozwala im pozostawać pod wzajemnym wpływem za spra-
wą niewidzialnego impulsu11. W ramach magii sympatycznej Frazer wyróżnia magię 
homeopatyczną, która opiera się na przekonaniu, że „podobne powoduje podobne 
lub efekt przypomina swoją przyczynę”12. Brihatsamhita, podążając za tym właśnie 
modelem, prezentuje się jako świeckie przedłużenie wedyjskiej koncepcji bandhu, 
czyli homologii bytów w ramach trzech poziomów istnienia (makrokosmosu, mi-
krokosmosu i przestrzeni rytualnej), dokładnie opisanej w brahmanach (brāhmaṇa) 
– obszernych tekstach prozatorskich o tematyce rytualnej13. Brian K. Smith dzieli 
11 Por. J. Frazer, op. cit., s. 54.
12 Ibidem, s. 52.
13 Por. B. K. Smith, Reflections on Resemblance, Ritual, and Religion, Delhi 1998, s. 73.
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bandhu na wertykalne, gdzie forma immanentna zostaje przyporządkowana swojemu 
transcendentnemu korelatowi z innego poziomu kosmologicznego, oraz horyzon-
talne, gdzie więź ustanawiana jest pomiędzy podobnymi w jakiś sposób elementami 
z tego samego poziomu kosmologicznego14. Jak zauważa Michael Witzel, powiązań 
dokonywano nie tylko drogą prostej analogii, ale i za sprawą noetycznych kategorii 
takich jak jasność, okrągłość (na przykład słońca i oczu) i tym podobne, pozwala-
jących przyporządkować pozornie niezwiązane przedmioty do wspólnego zbioru15. 
Za sprawą złożonych taksonomii teksty te wyznaczały niewidzialne sieci powiązań 
pomiędzy takimi obiektami, jak: bóstwa, światy, czas i przestrzeń, elementy natury, 
zwierzęta, rośliny, komponenty psychofizyczne, klasy społeczne, elementy rytualne 
et cetera16, a celem ich tworzenia była skuteczność ofiary, stanowiącej środek media-
cji pomiędzy poszczególnymi poziomami rzeczywistości. W Brihatsamhicie ten typ 
wnioskowania zostaje rozszerzony na sferę profanum, a jego celem jest wyjście na-
przeciw praktycznym wyzwaniom i dylematom życia codziennego: znalezienie źródła 
obfitującego w wodę, wybór właściwego klejnotu, budowa domu, prognozowanie 
pogody, rozwianie niepewności w kwestii podejmowanego przedsięwzięcia lub po-
dróży. U podstaw dominującej w tekście koncepcji omenu leży postrzeganie świata 
jako zespołu połączonych ze sobą obiektów oraz towarzysząca mu wiara w możliwość 
odczytania języka zjawisk naturalnych. Zgodnie z tym założeniem ważną informację 
dla ludzi niosą następujące zjawiska: 
1.  cechy promieni słońca:

Promienie w zaniku, nierówne, przyciemnione, zdeformowane, wykrzywione, skie-
rowane od prawej w lewo, odwrócone, wątłe, krótkie, niepełne, brudne – przynoszą 
wojnę i suszę (BS, 30.9).

Promienie słońca na niebie wolnym od mroku, świecące w górę, jasne, proste, długie, 
krążące w prawą stronę – przyczyniają się do pomyślności świata (BS, 30.10).

2.  kształt chmur: 

Jeśli chmury są chropowate, małe, o ciałach rozproszonych przez wiatr, podobne do 
wielbłądów, kruków, trupów, małp, albo przyjmują kształty innych pogardzanych rze-
czy i są nieme – nie wróżą pomyślności ani deszczu (BS, 24.21).

3.  właściwości tęczy:

[Tęcza] nienaruszona, spływająca do ziemi, błyszcząca, gładka, gęsta, wielobarwna, po-
dwójna i wzniesiona zgodnie z naturalnym porządkiem – daje pomyślność i wodę. 

14 Por. ibidem. 
15 Por. M. Witzel, On Magical Thought in the Veda, skrypt wykładu wygłoszonego 19 października 

1979 r. na Rijksuniversiteit w Lejdzie, ss. 9‒10.
16 Wymieniam za B. A. Holdrege, Dharma [w:] The Hindu World, red. S. Mittal, G. Thursby, New 

York 2004, s. 219. 
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Widoczna w kierunkach pośrednich, [jest] zniszczeniem władcy tej strony świata, [a] 
widoczna na bezchmurnym niebie, powoduje plagę. Przez różową, żółtą i niebieską 
sprowadzane są nieszczęścia [takie jak] wojna, ogień i głód (BS, 35.3‒4).

Tutaj możliwe do zaobserwowania na nieboskłonie nieregularności lub cechy war-
tościowane negatywnie przekładają się na skalę makro – wieszczą losy całych krain, 
a nawet świata. Zdarza się jednak także, że informacji o sobie nawzajem udzielają 
elementy z tego samego poziomu, na przykład skały i woda. Cytat przytoczony po-
niżej szczególnie uderza praktycyzmem bliskim naukowemu dochodzeniu zależności 
w przyrodzie. Chodzi w końcu o podanie sposobu na znalezienie wody pitnej:

O barwie czarnej chmury w okryciu z berylu albo podobna do dojrzałego, wzniesio-
nego figowca, o szczelinach podobnych do węży albo rdzawa – taka skała powinna być 
uznawana za położoną blisko dużej ilości wody (BS, 53.107). 

Opisywane w dwudziestym dziewiątym rozdziale Brihatsamhity rośliny stanowią źró-
dło informacji o innych elementach przyrody, takich jak odpowiadające im barwą 
kamienie szlachetne:

Z kwiatów ćampaki złoto, a z bandhudźiwy obfitość koralu. Ze wzrostu kura-
waki [obfitość] diamentów, a z nandikawarty, lazurytu (BS, 29.8.)17.

Mogą jednak wieszczyć również o ludziach:

Z sindhuwary wnioskowałoby się o perłach, a z kusumbhy o artystach. Z czer-
wonej lilii wodnej o królu, z niebieskiej o ministrze (BS, 29.9)18.

Do tematu kamieni szlachetnych, opisywanych w osiemdziesiątym rozdziale Brihat-
samhity, autor podchodzi z zacięciem encyklopedysty. Zaraz po zapewnieniu o wpływie 
wywieranym przez klejnoty na przeznaczenie (BS, 80.1) Warahamihira przechodzi do 
wyjaśnienia, co sam w tym miejscu rozumie pod pojęciem klejnotu, odnosząc się zara-
zem do znaczeń, jakie słowo ratna (‘klejnot, kamień szlachetny’) przyjmuje w kulturze: 

Słowo klejnot używane jest w odniesieniu do słoni, koni, kobiet i innych, na oznacze-
nie ich szczególnych zalet. Tutaj jednak używane jest w odniesieniu do drogich kamieni 
poczynając od diamentu (BS, 80.2).

17 ćampaka, sanskr. campaka, łac. Michelia champaka ‒ roślina z żółtawymi kwiatami, bandhudźiwa, sanskr. 
bandhujīva, łac. Pentapetes phoenicea ‒ roślina o czerwonych kwiatach, kurawaka, sanskr. kuravaka, łac. 
Barleria ‒ roślina o karmazynowych kwiatach, nandikawarta, sanskr. nandikāvarta ‒ brak identyfikacji.

18 sindhuwara, sanskr. sindhuvāra, łac. Vitex negundo ‒ roślina o białych kwiatach, kusumbha, sanskr. ku-
sumbha, łac. Carthamus tinctorius ‒ roślina używana do wyrobu barwników. Tak jak w przypadku odpo-
wiedniości: biel – perła, czerwień – koral, w przyporządkowywaniu roślin do osób autor kieruje się skom-
plikowaną, kulturową symboliką barw lub związkiem z wykonywanym zawodem: kusumbha – artysta.
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Następnie przytacza różne koncepcje genezy kamieni szlachetnych, z których dwie 
osadzone są w mitologii, a jedna bazuje na naukowej obserwacji przyrody:

Jedni mówią, że klejnoty zrodziły się z demona Balego, a inni, że z Dadhiciego. 
Niektórzy orzekli, że różnorodność klejnotów bierze się z przyrodzonej natury 
Ziemi (BS, 80.3)19.

Nie rozstrzygając, którą z teorii ich genezy uznaje za słuszną, przechodzi do wymie-
nienia poszczególnych rodzajów klejnotów:

[Ich] nazwy [to]: diament, szafir, szmaragd, chryzoberyl, rubin, karnelian, beryl / 
kocie oko, granat, piryt, klejnot królewski, kryształ, kamień księżycowy, siarka, hes-
sonit, muszla, niebieski szafir, topaz, klejnot bramiński (?), agat, azuryt, perła, koral  
(BS, 80.4–5).

Dopiero po tym wstępie przystępuje do charakterystyki wybranych kamieni szlachet-
nych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na przeznaczenie. W przypadku 
diamentów rzecz ma się następująco:

Czerwone i żółte są wychwalane [jako] pomyślne dla władców, białe dla bra-
minów. [Te] o barwie kwiatu śirisza20 dla waiśjów, podobne [barwą] do miecza 
dla śudrów (BS, 80.11)21.

O diamencie powiedziano, [że jeśli] pływa w wodzie, jest nie do rozkruszenia, lekki, 
błyszczący, śliski i przypominający błyskawicę, ogień [lub] tęczę – przyczynia się do po-
myślności. Zawierające elementy włosów, much, [znak] kruczej łapy, zmieszane ze żwi-
rem, ukruszone, o rozproszonym [blasku], brudne, zadymione, o podwójnych ostrych 
powierzchniach [fasetkach] – są niepomyślne (BS, 80.14–15).

W rozdziałach XV i XVI Brihatsamhity obecny jest bardziej idealistyczny spo-
sób porządkowania elementów świata, reprezentujący założenia samej astrologii (ro-
zumianej jako praktyka przepowiadania na podstawie położenia ciał niebieskich). 
Z ciał niebieskich czyni on kosmiczne wzorce dla elementów świata, czy też rodzaj 
punktów macierzystych połączonych niewidzialną więzią z podlegającymi im zbio-
rami. Choć nie sposób zaprzeczyć arbitralności, z jaką zbiory te wyznaczane są przez 
19 Bala (Bala) – autor nawiązuje tu do historii przytaczanej między innymi w Garudapuranie 

(Garudapurāṇa, 1.68), gdzie ciemiężący bogów demon Bala zostaje przez nich skłoniony do przyjęcia 
roli zwierzęcia ofiarnego. Oczyszczone przez akt samoofiary fragmenty jego pociętego przez bogów 
ciała opadły na ziemię w formie klejnotów; wieszcz Dadhića (Dadhīca) – chodzi tu o historię opisaną 
w Mahabharacie (3.100), w której wieszcz Dadhića ofiarowuje swoje kości w celu stworzenia z nich 
broni mającej umożliwić Indrze zabicie Writy (Vṛtra). Broń nosiła nazwę wadźra (vajra), którą tłuma-
czyć można jako piorun, ale też jako diament. Stąd skojarzenie Dadhići z powstaniem klejnotów.

20 Mimosa speciosa.
21 Ten rodzaj przyporządkowania zgodny jest poglądem obecnym już w literaturze epickiej, gdzie 

warnom (varṇa, stan) przypisuje się określone barwy.
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autora, również one bywają tworzone na podstawie analogii, kategorii noetycznych 
oraz skojarzeń mitologicznych. Na przykład opisanemu w BS, 16.06 księżycowi 
przypisywana jest władza nad współdzieloną przezeń bielą i białymi przedmiotami, 
takimi jak muszle, perły, sól, ryż, ale i nad braminami (kulturowo wiązanymi z bielą) 
oraz Rzymianami (zapewne chodzi o ich białą skórę)22. Ze względu na to, że rozświe-
tla nocne niebo, łączony jest z aktywnymi w nocy demonami oraz kochankami, zaś 
nadawane mu już w hymnach Rigwedy akwatyczne – a więc i powiązane z płodnością 
– konotacje decydują o włączeniu do podlegającego mu zbioru wody wraz z tym 
co z niej pochodzi oraz młodych kobiet. Również rigwedyjskie powiązanie księżyca 
z cechującą się słodkim smakiem somą, wiązaną zarówno z wodą jak i z wegetacją, 
decyduje o poszerzeniu listy o somę, słodycz oraz rośliny. Krągłość księżyca w pełni 
każe z kolei podporządkować mu to, co jawi się jako krągłe, czyli wyspy na oceanie 
i krąg sprzymierzonych królów. 

Podczas gdy ciała niebieskie i zjawiska możliwe do zaobserwowania na nieboskło-
nie decydują o losach całych zbiorów przypisanych im elementów, omen dostrzeżony 
przez człowieka w podróży przesądza tylko o jego losie. Na przykład: 

Jeśli sójka błękitna zostanie zaatakowana i pokonana przez kruka po prawej stronie 
idącego, wtedy ten człowiek umrze. W przeciwnym wypadku jest predestynowany do 
zwycięstwa (BS, 88.24).

W przytoczonej strofie należy dostrzec analogię względem przedstawionych w sie-
demnastym rozdziale Brihatsamhity walk planet, których wynik decyduje o losach 
państw, grup ludzi, obiektów, zwierząt i tym podobnych. 

Jak zostało już nadmienione, przedstawiony w Brihatsamhicie z niezwykłą kon-
sekwencją i precyzją magiczny obraz świata częstokroć uwodzi odbiorcę za sprawą 
technik literackich tyleż wyszukanych, co korespondujących z duchem teoretycz-
nych założeń dźjotiszy. Skojarzenia z poetyckim sposobem opisu zjawisk nasuwają się 
już w przypadku niektórych z wymienionych strof. W (BS, 24.21) kształty chmur 
przyrównywane są do zwierząt, a w (BS, 53.107) kształt skały oddany jest za sprawą 
porównania jej samej z wzniesionym figowcem, a jej szczelin z wężami. W dziele Wa-
rahamihiry pojawiają się ponadto miejsca, gdzie diagnozy astrologa w pełni pokry-
wają się z przyjmowanym w ramach poezji kunsztownego stylu kanonem. Dzieje się 
tak w niemal całym w rozdziale dwudziestym czwartym, który opisuje rodzaj chmur 
zwiastujących deszcz:

22 Ludzie z Imperium Rzymskiego określani byli w sanskrycie słowem romaka. Tutaj chodzi za-
pewne o Bizantyńczyków. W ramach poświęconej astronomii matematycznej Pańćasiddhantiki 
(Pañcasiddhāntikā) Warahamihiry częściowo przetrwało dzieło astronomiczne Romakasiddhanta 
(Romakasiddhānta) z III / IV w. n.e. Reprezentuje ono greko-babilońskie osiągnięcia astronomicz-
ne. Por. D. Pingree, Jyotiḥśāstra. Astral and Mathematical Literature [w:] A History of Indian 
Literature, vol. 6, fasc. 4, red. Jan Gonda, Wiesbaden 1981. ss. 10–11.
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[Niebo] pokryte jest ogromnymi chmurami, miejscami czarno-białymi, białymi lub 
ciemnymi, podobnymi do węży, które wyglądają jak same skłębione brzuchy i grzbiety, 
a ich języki są jak drżące błyskawice (BS, 24.13).

albo:

Niebo, okryte ciemnymi chmurami, naznaczone drżącą błyskawicą i tęczą, jest jak zaję-
ty przez ogień las, wypełniony stadami bawołów i słoni (BS, 24.15).

W przypadku tego rozdziału forma poetycka stosowana jest w celu wyrażenia 
naukowej obserwacji popartej doświadczeniem, a nie odgórnie wyznaczonych ma-
gicznych zależności. Wyszukane strofy mają za zadanie przybliżyć wygląd burzowego 
nieba, nieuchronnie zwiastującego deszcz. Opisują więc prawdziwe zależności przy 
pomocy konwencjonalnych technik literackich.

To właśnie forma poezji kunsztownej, w której ujęty został materiał zaprezen-
towany w Brihatsamhicie, uważana jest za najistotniejszy czynnik stanowiący o wy-
jątkowości tego dzieła w ramach sanskryckiej literatury naukowej (śāstra ‘nauka’). 
Brihatsamhita wyróżnia się jednak na tle kanonu sanskryckich śastr także pod inny-
mi względami. Jej autor przy okazji opisu szerokiego spektrum zjawisk naturalnych, 
przedstawiania systematyki elementów przyrody (nazw roślin, zwierząt, kamieni) 
oraz eksponowania wiedzy z zakresu samej dźjotiszy odwołuje się do poglądów licz-
nych poprzedników, wymienianych z imienia. Spośród nich najczęściej przywoływa-
nym autorem jest Garga – autor Gargasamhity (Gargasaṃhitā, I w. p.n.e – I w. n.e.), 
czyli najstarszego w historii literatury staroindyjskiej kompendium poświęconego 
omenom23. Ponadto przy stawianiu tez Warahamihira nie powołuje się na autorytet 
bóstwa, w czym znacznie odbiega od standardów przyjętych w pismach bramiń-
skich. Choć każde ze swoich dzieł otwiera apostrofą do słońca (savitṛ), co potwierdza 
jego przynależność do klasy braminów śakadwipa (śākadvīpa), czyli zasymilowanych 
z indyjską strukturą społeczną magów perskich24, nie przywołuje go w celu uprawo-
mocnienia prezentowanych treści. Przy omawianiu niektórych zagadnień zestawia ze 
sobą wielość odnotowanych poglądów, wstrzymując się przy tym od negatywnego  

23 Na podstawie listy rozdziałów Gargasamhity zrekonstruowanej przez Johna Mitchinera można stwier-
dzić, że poza poetycką formą ujęcia oraz większą rozpiętością tematów Brihatsamhitę odróżnia od 
niego właśnie nacisk kładziony na tego rodzaju elementy życia codziennego, które mogły towarzyszyć 
reprezentantom wyższych sfer. Por: J. E. Mitchiner, The Yuga Purana, Calcutta 1986, ss. 105–111.

24 Za przynależnością autora do kręgów wywodzących się z Iranu braminów śakadwipa przemawia rów-
nież drugi człon jego imienia (mihira ‘Słońce’) oraz imię jego ojca Aditjadasa (Ādityadāsa ‘sługa Słoń-
ca’), por: T. S. K. Sastry, K. V. Sarma, Pañcasiddhāntikā of Varāhamihira with Translation and Notes, 
Madras 1993, Introduction XXVIII. Fakt ten dodatkowo potwierdza nieprzystawalność Brihatsamhity 
do kanonu pism bramińskich oraz profil samych magów perskich, którzy, jak zaświadczają pisma grec-
ko-rzymskich klasyków, parali się astrologią i szeroko pojętym wróżeniem. Informacji na temat postrze-
gania magów perskich przez klasyków dostarcza: A. de Jong, Traditions of the Magi: Zoroastrianism 
in Greek and Latin Literature, Leiden 1997. Kontekst ich przybycia do Indii został zarysowany w:  
J. Bronkhorst, The Magas, „Brahmavidyā: The Adyar Library Bulletin” 2014–2015, nr 78–79.
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wartościowania poszczególnych stanowisk w kwestiach, których nie potrafi sam 
rozstrzygnąć, jak ma to miejsce przy okazji przedstawiania genezy klejnotów (BS, 
80.03) i w BS, 1.07, gdzie odnosi się do filozoficznych koncepcji powstania świata. 
O intelektualnej autonomii autora (dyspozycji często kontrastowanej z myśleniem 
magicznym), ukierunkowanej na współcześnie rozumianą racjonalność, zaświadcza 
również siedemdziesiąty czwarty rozdział Brihatsamhity – poświęcony lirycznej po-
chwale kobiet i potępieniu dominującej w większości sanskryckich śastr mizoginii. 

Podsumowanie 

W Brihatsamhicie metoda prognozowania odpowiadająca frazerowskiemu modelowi 
magii homeopatycznej przeplata się z naukową metodą przewidywania na podstawie 
możliwych do zaobserwowania w przyrodzie regularności i zależności. Silnie zakorze-
niona w myśli staroindyjskiej tendencja do ustanawiania magicznych sieci powiązań 
pomiędzy oddzielnymi całostkami, takimi jak kategorie formułowane na poziomie 
języka w oparciu o empirię (na przykład kolory, liczby, formy) lub w oderwaniu 
od niej (na przykład bóstwa) oraz naocznymi elementami rzeczywistości (rośliny, 
zwierzęta, ludzie, przedmioty) tutaj wkomponowana została w narrację spełniają-
cą kryteria opisu naukowego w jego formie encyklopedycznej. Kompetencje inter-
pretatora znaków świata (wróżbity) zostały poszerzone o kompetencje projektanta 
przedmiotów użytkowych, który nie tylko interpretuje, ale i formuje podług zna-
nych sobie zasad poprawności (ṛta) i pomyślności (śubha). Przez wzgląd na obecne 
w dziele współistnienie wymiarów współcześnie od siebie odróżnianych, naukowego, 
magicznego i literackiego, analogie porządkujące liczne strofy Brihatsamhity mogą 
być odczytywane na trzech znanych nam poziomach: magicznym, gdzie na przykład 
białe wpływa na białe, naukowym, gdzie autor doprecyzowuje opisywane zjawisko 
lub wskazuje na zależności możliwe do zweryfikowania, oraz poetyckim, gdzie celem 
jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy za sprawą zmysłowej formy oddziaływania lub 
bezinteresowne rafinowanie naoczności. W przytoczonych wcześniej przykładowych 
strofach można zaobserwować jeszcze jedną kluczową dla dzieła technikę odczytywa-
nia rzeczywistości. Zgodnie z nią zjawiska wartościowane negatywnie pod względem 
estetycznym mają przekładać się na niepomyślne skutki. Często cechy uznawane za 
niepomyślne (wykrzywiony, zwrócony w lewo, zabrudzony, zanikający lub o zabu-
rzonej strukturze, mały, krótki, rozdwojony, podobny do stworzeń pogardzanych et 
cetera) są w ramach poetyckiego obrazowania nie tylko wyjaskrawiane, ale i podpo-
rządkowywane technice literackiej nadającej kształt danej strofie. Estetyka literatury 
kunsztownego stylu, aplikowana przez Warahamihirę do treści dzieła, programowo 
opiera się na uchwytywaniu zjawisk naturalnych w ich najdrobniejszym detalu po 
to, aby utworzyć z nich wyidealizowany destylat rzeczywistości, stroniący od wyżej 
wspomnianych cech świadczących o brzydocie, czyli niepomyślności. Z tego względu 
często można ulec wrażeniu, że autor przepowiada przyszłość na podstawie obowią-
zującego kanonu poetyckiego. 
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Mając na uwadze wszystko, co zostało tu powiedziane, pozostaje rozważyć przy-
znanie bezradności znanych nam pojęć magii, nauki i poezji wobec umysłu twórcy. 
Skłaniając się ku podtrzymaniu koncepcji współistnienia tych trzech systemów porząd-
kowania rzeczywistości w ramach utworu Warahamihiry, można podjąć się ich skrzęt-
nego oddzielania i każdą ze strof odczytywać z trzech różnych perspektyw. Częstokroć 
będą to jednak utrudniały literackie ambicje autora, zmierzające do zacierania granic 
pomiędzy nauką i magią za sprawą nieznoszącej sprzeciwu poetyckiej perswazji.
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Summary
The Magical Image of the World in Varāhamihira’s “Bṛhatsaṃhitā”

The purpose of this paper is to outline the magical image of the world as presented 
in Bṛhatsaṃhitā – a para-encyclopedic Sanskrit compendium from the sixth centu-
ry C. E., written by a famous astronomer, astrologer and polymath: Varāhamihira. 
I start my investigation by referring to the basic anthropological definitions of mag-
ic formulated by pioneers (James Frazer, Bronisław Malinowski) that enable me to 
capture the essence of this work correctly. What I underline in these early theories, 
is the interconnection between magic and science along with the Frazerian idea of 
homeopathic magic. I elaborate on the broad intellectual context that might have 
determined the content of Varāhamihira’s work. Due to the specific characteristics of 
jyotiṣa (traditional Indian science that encompasses astronomy, astrology, mathemat-
ics and various divinatory techniques), this context requires considering much older 
sources. By tracing Varāhamihira’s probable ancestry, I refer to the etymology of the 
word “magic” that points to some valuable details concerning the history of practices 
denoted by this term. Selected stanzas from Bṛhatsaṃhitā presented in this article are 
supposed to show how fine the line between magic and science can be, especially if 
we deal with a learned magician who is also a poet.


