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Tradycja hinduizmu zakłada, że każde z centrów
pielgrzymkowych zawiera w sobie drobinę święto-
ści Waranasi, samo zaś święte miasto skupia
w sobie odblask świętości innych miejsc. Nie jest
więc tak, że Waranasi znajduje się na szczycie
hierarchii wszystkich pielgrzymek; jest raczej
obdarzone niezwykłą mocą płynącą z każdego
punktu hierofanii w całych Indiach.

Piotr Kłodkowski

Waranasi –
między śmiercią
a oświeceniem

W Waranasi, znanym też jako Benares albo Kaśi, znajduje się nie-
zwykła świątynia. Otwarta jest dla wyznawców każdej religii: dla hin-
dusów i muzułmanów, dla sikhów i buddystów, dla zoroastrian i dżi-
nistów. W środku, zamiast niezliczonych postaci bóstw, znajduje się
ogromna mapa Indii wykonana z marmuru. Aby zobaczyć ją we wła-
ściwej perspektywie, należy wspiąć się schodami na balustradę okala-
jącą całość budynku. Dopiero z tej wysokości można ocenić specyfikę
całej świątyni, która nazywa się Bharat-Mata, Matka-Indie.

Została wybudowana po II wojnie światowej i w zamierzeniu
twórców miała stać się symbolem jedności nowego kraju; kraju wol-
nego, co prawda, od zwierzchności Brytanii, ale krwawo doświad-
czonego podziałem, którego widocznym skutkiem politycznym był
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muzułmański Pakistan, sąsiadujący z Republiką Indii na wschodzie
i na zachodzie. Bharat-Mata miała być nieustanną lekcją historii dla
mieszkańców, dając poczucie narodowej tożsamości, i to niezależnie
od wyznania Hindusa, jego pochodzenia etnicznego, języka, którym
włada, czy grupy społecznej, z której się wywodzi. Miała zostać
świecką świątynią, sakralizującą odrodzoną ojczyznę, która stanowi-
łaby wspólny dom w świadomości każdego członka narodu indyj-
skiego.

Jednak, zdaniem wielu pielgrzymów przybywających do Wara-
nasi, marmurowa mapa w świątyni wyraża coś więcej. Jest obrazem
pielgrzymich szlaków, które od tysięcy lat oplatają cały subkonty-
nent, tworząc specyficzną sieć wędrownej pobożności. Na szlaku
znajdują się święte miasta, przy czym o niektórych z nich pisma ka-
noniczne hinduizmu wspominały już ponad dwa tysiące lat temu.
W części północnej, na obszarze Kaszmiru, jest Amarnath, nieco ni-
żej, na południe od pasma Himalajów, są Kedarnath i Badrinath,
a następnie Hardwar, leżący w górnym biegu Gangesu. Patrząc w kie-
runku Niziny Hindustańskiej, dostrzeżemy z kolei Gaję i Ajodhję,
a następnie, położone już w Bengalu, Waidjanath i Kalighat. Na
wybrzeżu Zatoki Bengalskiej, w stanie Orissa, są Bhubaneśwar i Dża-
gannath–Puri, a w głębi subkontynentu, na południowym wschodzie,
znajdują się Tirupati, Kanći, Maduraj i Rameśwaram. Wreszcie na
samym przylądku Komoryn jest Kanja Kumari, skąd widać już Cej-
lon, zwany dzisiaj Sri Lanką. Ale to i tak nie wszystko. Bo są przecież
jeszcze Pandharpur w centrum kraju, Nasik w stanie Maharasztra,
Omkara nad rzeką Narmadą czy Dwaraka w Gudżeracie.

Szczelina Boga

Każde z centrów pielgrzymkowych ma swoją mityczną historię,
każde jest opisywane jako tirtha, miejsce „brodu”, czyli bezpieczne
przejście przez rzekę interpretowaną jako otaczający nas świat. Inny-
mi słowy: tirtha to obszar hierofanii, gdzie Absolut zstępuje na zie-
mię, objawiając się w materialnej postaci. Może to być bóg Sziwa,
który ukazuje się wiernym jako lingam z lodu bądź ognia, czyli sym-



80

PIOTR KŁODKOWSKI

bolizujący moc phallus, albo bogini Durga pokonująca okrutnego de-
mona Mahiszę, czy też Rama, boska inkarnacja i bohater eposu Ra-

majana, który przemierza całe Indie z misją ura-
towania swojej małżonki Sity. Oczywiście mi-
tyczna opowieść jest jedynie płaszczem
okrywającym metafizyczne przesłanie: Bóg prze-

kazuje swą moc poprzez szczeliny naszej egzystencji; szczeliny przy-
bierające kształt opowieści i umieszczone w konkretnych punktach geo-
graficznych.

Widziany na marmurowej mapie subkontynent, który w prze-
szłości rzadko występował we współczesnym kształcie politycznym,
staje się zatem przykładem sakralnej geografii, a jego kulturową jed-
ność tworzą od ponad tysiąca lat miliony pielgrzymów wędrujących
z jednej świątyni do drugiej. Życie wędrowca, pragnącego doświad-
czyć obecności i mocy Absolutu, nabiera szczególnego sensu pod-
kreślanego od dawna słowami mistrzów hinduizmu. W księdze Ajta-
reja Brahmana, należącej do literatury objawionej, bóg Indra, opie-
kun wędrowców, tak zwraca się do ucznia o imieniu Rohita:

Zaprawdę nie jest obdarzony szczęściem ten, kto nie w podróży, Rohito!
Tak właśnie słyszeliśmy. Żyjąc wśród innych, nawet najlepszy z ludzi staje się
grzesznikiem... Dlatego też, powiadam, ruszaj w drogę!

Stopy wędrowca są jak kwiecie, jego dusza rozwija się i wydaje owoc, zaś
wszystkie jego grzechy zmazane są dzięki utrudzeniu w wędrówce. Dlatego też,
powiadam, ruszaj w drogę!

Fortuna tego, kto spoczywa w jednym miejscu, także spoczywa; podnosi
się, kiedy on się podnosi; zapada w sen, kiedy on zasypia (...). Dlatego też,
powiadam, ruszaj w drogę!

Nieustanna pielgrzymka ma swoją religijną sankcję w strukturze
egzystencji pobożnego hindusa. W ostatnim stadium swojego życia,
kiedy to „ujrzy już swoimi oczyma dzieci swoich dzieci”, powinien
opuścić dom i udać się do pustelni. Tam, jako wanaprastha, ma za
zadanie medytację i ofiarę. Nadchodzi jednak czas, gdy czuje, że zbliża
się nieuchronnie moment przejścia na drugą stronę. Zrywa zatem
więzy łączące go ze światem i staje się sannjasin, swobodnym wę-
drowcem, który „prawdziwy dialog prowadzi jedynie z Bogiem i tylko
na Niego czeka w swojej duszy”. Jest pielgrzymem, dającym świa-

Bóg przekazuje swą moc
poprzez szczeliny naszej

egzystencji.
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dectwo, i nauczycielem, który wskazuje drogę. Znajduje się na gra-
nicy dwóch światów, świadomy chwili swojego odejścia. Ostatnie
dni powinien spędzić w miejscu nasyconym świętością, a więc tam,
gdzie śmierć jest tylko przystankiem w kole reinkarnacji albo też ostat-
nim punktem żywota przed całkowitym zbawieniem. W Waranasi,
nad świętym Gangesem.

Metafizyczny ekwiwalent

Tradycja hinduizmu zakłada, że każde z centrów pielgrzymko-
wych zawiera w sobie drobinę świętości Waranasi, samo zaś święte
miasto skupia w sobie odblask świętości innych miejsc. Nie jest więc
tak, że Waranasi znajduje się na szczycie hierarchii wszystkich piel-
grzymek; jest raczej obdarzone niezwykłą mocą płynącą z każdego
punktu hierofanii w całych Indiach. Koncepcja równoważności, czy
raczej: metafizycznej tożsamości części i całości, jest istotną cechą
filozofii hinduizmu. Powiada się, że wszystkie cztery Wedy, czyli
święte księgi hinduizmu, mogą zostać przedstawione w jednej po-
tężnej mantrze, czyli formule modlitewnej. Podobna identyfikacja
występuje w wypadku wszechświata, który ma swój metafizyczny
ekwiwalent w „świętym kole” kosmicznej mapy zwanej mandalą.
Owo kosmiczne koło występuje również na obszarze Waranasi i no-
si nazwę Trasa Pańćakrośi. Faktycznie otacza całe miasto i stanowi
centralny szlak pielgrzymi, którego przejście zajmuje pięć dni. Każ-
dy z pielgrzymów powinien wówczas odwiedzić sto osiem świątyń,
co równoważne jest pielgrzymce wokół całego wszechświata.

Rzecz jasna, zgodnie z zasadą metafizycznej tożsamości również
i sama pielgrzymka ma swój ekwiwalent, czyli świątynię Pańćakrośi
zlokalizowaną w centrum miasta. Słowem: wizyta w świątyni tożsa-
ma jest z pielgrzymką do stu ośmiu świątyń, ta zaś równoważna jest
okrążeniu całego uniwersum. Niektórzy mędrcy hinduizmu posu-
wają się jeszcze dalej, dość logicznie argumentując, że i świątynia ma
swój metafizyczny odpowiednik, który umieszczony jest w sercu
pobożnego człowieka. Tak więc ostatecznie duchowa pielgrzymka
tożsama jest z metafizycznym przejściem wokół wszechświata.
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Tego typu argumentacja ma swoje odbicie w zasadniczym prze-
słaniu mistycznych tekstów hinduizmu – Upaniszadów, gdzie poja-
wia się równanie: Atman, czyli najgłębsza cząstka człowieka, tożsa-
my jest z Brahmanem, podstawą całego istnienia. Fizyczne pielgrzy-
mowanie ma zatem właściwy sens (co nieobce jest i innym religiom),
jeżeli towarzyszy mu pielgrzymka duchowa, intensywnie odbywana
poprzez Atmana. Oczywiście, zewnętrzny aspekt wędrówki ma w ta-
kim razie przede wszystkim wymiar psychologiczny, bo dzięki wizu-
alizacji poszczególnych etapów tożsamości pielgrzym odkrywa praw-
dę w samym rdzeniu swojej jaźni. Wędrując do Waranasi, odwie-
dzając kolejne świątynie, zanurzając się w falach Gangesu, dociera
stopniowo do świata sacrum, istniejącego na dwóch poziomach –
zarówno tego, który postrzega okiem zewnętrznym, jak i tego, który
powinien dostrzec okiem wewnętrznym, duchowym.

Pielgrzymka jako theatrum egzystencji

To, co materialne, jest jednakże fundamentem przebudzenia du-
chowego. Nie każdy spośród śmiertelników ma w sobie dość metafi-
zycznej siły, aby samemu dokonać pielgrzymki we własnym sercu.
Cały skomplikowany rytuał towarzyszący pielgrzymce stanowi swe-
go rodzaju religijną kotwicę, która utrzymuje człowieka w duchowej
dyscyplinie. Co więcej: swoiste natężenie świętości w Waranasi, jak-
by skupienie mocy każdej tirthy w Indiach, pozwala na bardziej in-
tensywne przeżycie metafizycznej tożsamości lub – prościej – do-
świadczenie Boga w sobie.

Widzialne Waranasi musiało być zatem, i to niemal od zawsze,
miejscem, gdzie wszystko jest bardziej wyraziste, potężniejsze w swym
kształcie i formie, mocniej działające na zmysły i silniej pobudzające
do działania. Stąd też nieskończona liczba świątyń, większych i mniej-
szych, z tysiącami lub dziesiątkiem tysięcy wizerunków bóstw obec-
nych w każdym zakątku miasta, przyciągająca wzrok jaskrawość ko-
lorów nałożonych na to, co święte, i na to, co komercyjne (chociaż
jedno z drugim ciągle się miesza), wielka liczba kapłanów i oficjan-
tów, spośród których każdy specjalizuje się w określonych rytuałach
(jest więc panda, karmakandi, ghati, pudżari i mahapatra), wreszcie
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nieustanny (bodaj od kilku tysięcy lat) proces spalania zwłok na gha-
tach Manikarnika i Hariśćandra przy brzegu Gangesu.

Uświęcona tradycją kremacja jest symbolem innego jeszcze feno-
menu, mianowicie harmonii sprzeczności, brutalnie widocznej wła-
śnie w Waranasi. Zwykle bowiem stosy ofiarne, jako nieczyste, znaj-
dują na obrzeżach ludzkich osiedli, ale tutaj
umieszczono je nad brzegiem świętej rzeki, któ-
ra ma moc oczyszczania. Śmierć istnieje zatem
obok, a może raczej w samym centrum oczysz-
czającej świętości Gangesu, co ma wymiar jak
najbardziej materialny: pielgrzym zanurzający się
w wodzie styka się bezpośrednio z prochem zmarłego unoszącym się
na falach i nierzadko dostrzega płynące obok fragmenty niedopalo-
nych zwłok. Pielgrzymka staje się prawdziwym doświadczeniem egzy-
stencjalnym, niemal doskonałym przedstawieniem religijnego theatrum,
w którym metafizyczne przesłanie o zbawieniu łączy się z naocznym
ukazaniem istoty ludzkiej kondycji. To, naturalnie, materiał do reflek-
sji, a nierzadko do poważniejszej zadumy, oraz nauka pokory. I to nie
tylko dla samych wyznawców hinduizmu, lecz także i dla tych, którzy
przybywali do Waranasi z odległych kontynentów i z zupełnie odmien-
nych cywilizacji.

W zwierciadle Zachodu

Podróżników z Europy, którzy tutaj dotarli, wiele zdumiewało,
jeszcze więcej gorszyło i szokowało, ale chyba najwięcej – fascyno-
wało. Nie wszystko, co widzieli na własne oczy, było zrozumiałe,
lecz niemal wszystko skłaniało do myślenia. Rytuał, zwyczaje oraz
sama atmosfera miejsca nie zmieniały się od setek lat, tak więc zapis
postrzeganego i utrwalonego w pamięci obrazu nie był jedynie świa-
dectwem minionej epoki, lecz czymś, co nadal istniało, czego można
było dotknąć, poczuć węchem, usłyszeć. Pierwsze listy i raporty Eu-
ropejczyków, którzy dotarli do Waranasi, jak chociażby Ralph Fitch
w XVI wieku czy Jean-Baptiste Tavernier sto lat później, są czymś
na kształt czystego i rzetelnego sprawozdania – owszem: pełnego

Uświęcona tradycją
kremacja jest symbolem
innego jeszcze fenomenu,
mianowicie harmonii
sprzeczności.
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zdumienia, a czasem i niedowierzania, ale dotyczącego głównie, by
tak rzec, zewnętrznej powłoki zjawisk, których byli świadkami. Nie
wszystko było oczywiste, sam szczegółowy opis musiał zatem wystar-
czyć za pożywkę dla wyobraźni i materiał do rozważań nad bliżej nie-
znaną filozofią Wschodu. Dopiero później, w XIX wieku, pojawia się
rosnąca z dekady na dekadę grupa podróżników, uzbrojona w większą
lub mniejszą wiedzę o Indiach. W Europie drukuje się kolejne prze-
kłady świętych ksiąg hinduizmu, tworzy się katedry filozofii indyjskiej
na uniwersytetach, poeci i pisarze zaczynają się inspirować literaturą
pisaną w sanskrycie czy w językach nowożytnych subkontynentu.
Kształtuje się, na razie w wąskich kręgach, mit „tajemnicy Orientu”,
Waranasi zaś stanowi jeden z najbardziej intrygujących punktów sa-
kralnej geografii, tym razem w oczach ludzi Zachodu. Oczywiście, fa-
scynacja miesza się nierzadko z potępieniem, a nawet obrzydzeniem,
bo praktyki religijne nad świętym Gangesem, nawet jeżeli już lepiej
zrozumiałe, niekoniecznie wzbudzają akceptację przybyszów, którzy
żyją przecież w cywilizacji nowoczesnej, o nieustannym postępie,
i pragną nieść światło nowoczesności na inne kontynenty.

Wśród garstki europejskich przybyszów zdarzają się i pielgrzy-
mi. Może nie tyle potencjalni wyznawcy bądź miłośnicy hinduizmu,
ile „poszukiwacze uniwersalnej mądrości”. Czyli ci, którzy pragną ją
dostrzec bądź doświadczyć czegoś nowego i dla których mit „tajem-
nicy Orientu” nie stanowi jedynie pustej frazy albo – jak współcze-
śnie – marketingowego zabiegu promującego egzotykę w stylu light.
Oczywiście pokusa zafałszowania czy podkoloryzowania napotka-
nej rzeczywistości była zawsze ogromna, niemniej jednak już sama
chęć zrozumienia i opisania tego, co całkowicie odmienne od Euro-
py, mogła wzbudzać szacunek zachodnich czytelników.

Mark Twain pisał, że Waranasi, znane podówczas wśród ludzi
Zachodu jako Benares, jest „starsze aniżeli historia, starsze niż tra-
dycja, starsze nawet niż legenda”. Miasto stanowiło kwintesencję
czegoś „innego”, zupełnie niepodobnego do miejsc znanych i jakoś
oswojonych w świadomości. W Following the Equator mamy passus
podkreślający to, co charakterystyczne dla całej cywilizacji hindu-
skiej, ów horror vacui, lęk przed pustką, który najbardziej widoczny
jest w wystroju świątyń, ale też w strukturze starożytnego miasta:
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Brzeg Gangesu to najdoskonalsze z miejsc w Benaresie, to wręcz jego okno
wystawowe. Wysokie i poszarpane nabrzeże oddzielone jest dość wyraźnie od
wód rzeki i ciągnie się na przestrzeni trzech mil, na nim zaś niezwykła mozaika
potężnych i nasyconych kolorami budynków, zaskakujący oko widza piękny
gąszcz kamiennych platform, świątyń, ciągów schodów, dostojnych i bogatych
pałaców – i nigdzie przerwy, nigdzie widoku nagiego nabrzeża; (...) i ten ciągły
ruch, bez początku i końca rój ludzkiego życia, cudownie ozdobionego swoimi
szatami – płynący strumieniem tęczy na górę i na dół wysokimi schodami, ze-
brany w pełnym metafor ogrodzie na [kamiennych] platformach przy brzegu
rzeki.

Najbardziej uderzającym dla Europejczyka fenomenem była przy-
pływająca i odpływająca fala pielgrzymów, zupełnie obojętna na wi-
dok egzotycznych dla nich obserwatorów, skupiona na rytuale „star-
szym niż legenda” i podążająca, podobnie jak sto czy tysiąc lat wcze-
śniej, tym samym świętym szlakiem. Tuż przed wschodem słońca
gromadzono się wzdłuż nabrzeża Gangesu, które podzielone jest na
odpowiednie sektory ze schodzącymi do rzeki schodami, zwane gha-
tami. Widok tysięcy półnagich pielgrzymów, przygotowujących się
do rytualnej kąpieli, musiał wzbudzać w zachodnich obserwatorach
pewien niepokój, często post factum określany jako „metafizyczny”.

Edwin Arnold, autor cenionego już w XIX stuleciu bestsellera
Światło Azji, powraca do Indii. Tym razem opisuje Waranasi, przy
czym nie może być to zwykły opis czy nawet gawęda o „rzeczach
niezwykłych”, znana dużo wcześniej ze wspomnień kupców czy ofi-
cerów Kompanii Wschodnioindyjskiej, niezbyt skłonnych do reli-
gijnej refleksji. Arnold przekazuje czytelnikowi swoje emocje, wię-
cej nawet: stosując pełną napięcia literacką frazę w obrazie cere-
monii kąpieli, przedstawia faktycznie własne doświadczenie
obecności sacrum:

Niektórzy z nich są starzy i bardzo słabi, zmęczeni długą podróżą swego
życia, wycieńczeni chorobami, zasmuceni troskami i tym, co utracili. Poranny
wiatr daje się już we znaki, fale rzeki niosą jeszcze chłód. Wszyscy stoją, wdy-
chają rześkie powietrze, ich ociekające wodą ubrania z bawełny przylegają do
ich wątłego albo starczego ciała, widać, jak dygoczą po pierwszym zetknięciu
się z falą, ich wargi są sine i drżące, kiedy to z zapałem recytują modlitwę. Nikt
z nich się nie waha. Wstępują w wody Gangesu; zdrowi i chorzy, krzepcy i sła-
bego ciała; nabierają święty płyn małymi, ciemnymi i drżącymi dłońmi, powta-
rzają święte imiona, miękko wyznają grzechy, za które żałują, i wspominają tych,
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którzy już odeszli.

Arnold był zapewne świadomym – albo też pragnął tak przedsta-
wić samego siebie – obserwatorem zjawiska „świętości”. Waranasi,
jak niemal żadne inne miasto w Indiach, nadawało się do tego najle-
piej. Problem jedynie w tym, że bynajmniej nie każdy z Europejczy-
ków bądź Amerykanów podzielał ów punkt widzenia. Pojęcie „świę-
tości”, jeżeli w ogóle byli w stanie je zrozumieć, mogło kojarzyć się
z czymś znanym, swojskim lub przynajmniej bliskim ich przekona-
niom religijnym czy ideowym. W przeciwnym razie wszystko bywa-
ło interpretowane jako dziwaczne, a nawet niemiłe czy wręcz odra-
żające. Europejski limes wyznaczał granicę estetyki i oceny etycznej;
poza nim znajdowała się niezmierzona kraina barbarii. James Ken-
nedy z London Missionary Society, który spędził wiele lat w Wara-
nasi, opisywał je bardzo szczerze i z bardzo wielkim niesmakiem:

Wszystko tutaj jest dzikie, groteskowe, nienaturalne (...), nie ma tutaj nic,
co mogłoby oczyścić człowieka i wznieść go na wyższy poziom; zaprawdę wszyst-
ko służy jedynie temu, aby doprowadzić do pełnego zepsucia jego estetyczny
gust i osłabić jego charakter.

Na drugim, dość odległym biegunie znajdowali się ci, którzy miej-
scową świętość pojmowali niemal dosłownie. W opisie swojego do-
świadczenia nie szukali więc kunsztownych literackich konstrukcji,
sugerujących i dających do zrozumienia. Woleli mówić otwarcie,
drażniąc bądź śmiesząc w ten sposób niemałą liczbę Europejczyków
przyzwyczajonych do uporządkowanego świata racjonalizmu. Hra-
bia Hermann Keyserling, który opuścił Europę tuż przed wybuchem
I wojny światowej i wyruszył w podróż dookoła świata, przedstawił
swoją wizję Waranasi. Kontrast między jego słowami a opinią Ken-
nedy’ego nie mógł być większy:

Benares jest święty. Europa, obecnie tak bardzo powierzchowna, niezbyt
już rozumie tę prawdę. To właśnie tutaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej,
odczuwam bliskość serca świata. To tutaj czuję codziennie, że już wkrótce, może
nawet za kilka chwil, otrzymam łaskę najwyższego objawienia... Atmosfera głę-
bokiej pobożności i wiary, która unosi się nad rzeką, jest wręcz nieprawdopo-
dobna w swej mocy; większa od tej, której doświadczyłem w każdym z odwie-
dzanych kościołów. Przyszły chrześcijański kapłan uczyniłby rozsądnie, gdyby
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zamienił rok swoich studiów teologicznych na czas spędzony nad Gangesem.
Tutaj odkryłby, czym jest prawdziwa pobożność.

Słowa Keyserlinga przywołano dużo później, w epoce kontrkul-
tury końca lat 60., kiedy to Indie, po raz kolejny zresztą, zaczęto
postrzegać jako „kolebkę przedwiecznej mądro-
ści”. Do Waranasi ruszyło tysiące współcze-
snych pielgrzymów z Europy i Stanów Zjedno-
czonych, a propagowana masowo potrzeba sa-
mozbawienia osiągnęła swoje apogeum. Rzecz
jasna, solidną wiedzę o filozofii hinduizmu za-
stępowano najczęściej własnym wyobrażeniem
świata Orientu, gdzie wiele rzeczy miało być
jakoby szybciej i łatwiej dostępnych, nie wyłączając „oświecenia”.
Naturalnie, jak to zazwyczaj bywa, obrazy powstałe w wyobraźni
czy też z pragnienia doskonałości w stylu „instant” mają bardzo kiep-
skie odbicie w realnym świecie. Nic więc zatem dziwnego, że zaled-
wie po kilkunastu latach fala duchowego entuzjazmu opadła, pozo-
stawiając w psychice niedoszłych adeptów mądrości Wschodu osad
znudzenia bądź niechęci. Droga na skróty, bez żmudnych studiów,
medytacji i zwykłego ludzkiego poświęcenia, okazała się drogą w zu-
pełnie innym kierunku. Zamiast do upragnionej iluminacji najczę-
ściej prowadziła do destrukcyjnej samoanalizy, i to w otoczeniu zja-
wisk oraz rytuałów niekoniecznie przejrzystych intelektualnie i – by
tak rzec – mało akceptowalnych estetycznie. Furtka w murze była,
jak zawsze, bardzo mała, i dostępna tylko nielicznym.

*

Świątynią darzoną największą estymą w Waranasi jest Wiśwa-
nath Mandir, poświęcona Sziwie, Panu Wszechświata. Jej obecny
kształt pochodzi z XVIII wieku, liczne złocenia, na które zużyto po-
nad 800 kilogramów kruszcu, są darem maharadży Randżita Singha
z Lahore. Wiśwanath Mandir, podobnie jak większość miejscowych
świątyń, jest dostępna tylko dla wyznawców hinduizmu, nie hindusi
mogą jedynie popatrzeć na całość z drugiego piętra sklepu z jedwa-
biem, który znajduje się naprzeciwko.

Jak to zazwyczaj bywa,
obrazy powstałe
w wyobraźni czy też
z pragnienia doskonałości
w stylu „instant” mają
kiepskie odbicie
w realnym świecie.
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Tradycja nie jest jednak tak zupełnie niezmienna. Współczesna
wersja Wiśwanath Mandir, ufundowana przez rodzinę przemysłow-
ców Birla, otwarta jest tym razem dla wszystkich, i to niezależnie od
kasty bądź religii. Podobnie jak i świecka Bharat-Mata, stanowi sym-
bol: metafizyczny i architektoniczny most, łączący ciągle istniejącą
przeszłość z myślą o teraźniejszości. Jest przesłaniem tego, co uniwer-
salne i wspólne dla wszystkich, czyli tego, co faktycznie zawsze obec-
ne było w hinduizmie, tyle że niekoniecznie widoczne w gąszczu miej-
scowych zwyczajów i religijnych praktyk. Waranasi po prostu każe
nam myśleć w inny sposób i w innym tempie niż dotychczas. Jak ty-
siąc lat wcześniej i jak chwilę temu. I ciągle o tym samym...

W pracy wykorzystałem fragmenty tekstów i relacji (w moim tłumaczeniu)
zamieszczonych w: Diana L. Eck, Banaras – City of Lights, Penguin Books
India 1993.
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