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Jak daleko jest Daleki Wschód? 

Czy Daleki Wschód jest bliżej Zachodu, niż sądzimy? 

Świat zrobił się ciasny. Nie sposób już dzisiaj nie tylko ignorować istnienia Innego, 
lecz także, a może przede wszystkim, nie sposób ignorować jego roszczeń do wyraża
nia prawdy. Oczywiście możemy sobie łatwo poradzić z tymi roszczeniami, bądź to 
negując każdą możliwość wyrażania prawdy, bądź też uznając za prawomocne wszel
kie takie pretensje, tym samym spychając prawdę w obszar pozajęzykowego i dlatego 
uniwersalnego doświadczenia. Postrzegając spotkanie międzykulturowe, a zwłaszcza 
międzyreligijne, w kategoriach zderzenia, czyli konfliktu, w obawie przed skutkami 
takiego konfliktu oswajamy się myśleć o strukturach racjonalności jako o względnych, 
kulturowo zrelatywizowanych. Tym samym oddalamy „anachroniczny” problem 
prawdy, zadowalając się poszukiwaniem politycznego kompromisu. Realnie liczy się 
bowiem wyłącznie praktyczna strona takiego spotkania, nadmierne zaś skupienie się na 
jego stronie teoretycznej uwypukla różnicę, a więc nasila konflikt. 

A co, jeżeli ta różnica nie jest wcale tak wielka, jak się początkowo wydawała? Czy 
unieważniając teoretyczny aspekt spotkania, nie pozbawiamy się wygodnego narzędzia 
uzyskiwania praktycznego kompromisu? Pytanie to, jak sądzę, bliskie jest jezuicie 
Jackowi Bolewskiemu, autorowi niezwykle ciekawej niedawno opublikowanej książki 
Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji'. W pracy tej wiele uwa
gi Autor poświęca analizie tekstów pozostających nominalnie w obrębie tradycji chrze
ścijańskiej, w których uwidoczniły się wpływy myśli Dalekiego Wschodu. Zwykle 
analiza ta jest punktem wyjścia do podjęcia polemiki z wyrażonymi w tych tekstach 
ideami. Na tej podstawie Autor przestrzega przed pochopnym formułowaniem wniosku 
o jedności filozoficzno-religijnych tradycji Zachodu i Wschodu w oparciu o podobień
stwa formalne. Z drugiej strony jednak przestrzega także przed nadmiernym podkre
ślaniem różnic. 

Publikacja ta interesująca jest nie tylko ze względu na tropienie inspirowanej dale
kowschodnimi ideami heterodoksji w łonie chrześcijańskiej ortodoksji. Autor żywi 
przeświadczenie, że heterodoksja ta jest skutkiem nie tyle inspiracji myślą Dalekiego 
Wschodu, ile nazbyt płytkim, powierzchownym jej odczytywaniem. Zgłasza zatem 
potrzebę pogłębionego odczytywania tej myśli, dając jednocześnie wzorzec takiego

1 J. Bolewski SJ, Daleki Wschód na Zachodzie. Od reinkarnacji do regeneracji, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2006. 
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odczytania. Dzięki temu publikacja ta staje się niezwykle ważnym przykładem toczą
cego się od lat, chociaż na polskim rynku wydawniczym jeszcze nielicznie reprezen
towanego2, dialogu chrześcijańsko-hinduskiego i chrześcijańsko-buddyjskiego. 

2 Dlatego warto wskazać jeszcze jedną publikację pozostającą w tym nurcie: Benares a Jerozolima. 
Przemyśleć chrześcijaństwo w kategoriach hinduizmu i buddyzmu, red. K.J. Pawłowski, Wydawnictwo 
Benedyktynów Tyniec, Kraków 2007.

3 Polskie przekłady zob. Hymny Rigwedy, przeł. F.S. Michalski, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 126— 
-127; S. Schayer, Х.129. Hymn o prapoczątku wszechrzeczy [w:] Światło słowem zwane. Wypisy literatury 
staroindyjskiej, red. M. Mejor, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 7-8 (reprint); 
F. Tokarz, Z filozofii indyjskiej. Kwestie wybrane, część 2, TN KUL, Lublin 1985, s. 97-106; A. Ługowski, 
Nasadija Rygweda (X, 129), „Jednota, miesięcznik religijno-spoleczny”, 5 (1988); J. Jurewicz, Rygwedyjski 
hymn o początku świata (10.129), „Kwartalnik Filozoficzny”, t. XXIII, z. 3-4 (1995), s. 109-127; C. Gale- 
wicz, O zaistnieniu świata [w:] Filozofia Wschodu. Wybór tekstów, red. M. Kudelska, Wydawnictwo Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 20-21; P. Balcerowicz, Historia klasycznej filozofii indyjskiej. 
Część pierwsza: początki, nurty analityczne i filozofia przyrody, Wydawnictwo Akademickie Dialog, War
szawa 2003, s. 57-58.

4 Zob. J. Jurewicz, Rygwedyjski..., op. cit.

W swojej książce Bolewski wypowiada kilka niezwykle doniosłych tez, z których 
każda powinna stać się przedmiotem odrębnej dysertacji. Głosi mianowicie, że: 
(i) hinduski monizm pozostaje otwarty na dopełnienie przez chrześcijański (biblijny) 
monoteizm; (ii) nicość stworzenia nie ma w myśli biblijnej charakteru ostatecznego, co 
nie tylko upodabnia tę myśl do wizji hinduistycznej, ale stwarza też podstawę dla spot
kania z mistyczną tradycją buddyzmu; (iii) jedności chrześcijańskiej tradycji Zachodu 
z religijno-filozoficznymi tradycjami Dalekiego Wschodu należy poszukiwać na po
ziomie życia duchowego, a zwłaszcza doświadczenia mistycznego; (iv) szczególnie 
wartościową tradycję religijną Dalekiego Wschodu dla chrześcijaństwa stanowi zen; 
(v) kwestia reinkarnacji nie jest w religiach dalekowschodnich istotna. 

Poniżej zamierzam rozważyć tezę pierwszą.

Odrobina monizmu plus szczypta monoteizmu

Istotny punkt odniesienia w refleksji Bolewskiego stanowi rigwedyjski hymn Nasadija 
(Nasadiya-, Rg-veda X.129)3, który ze względu na pojawiające się w nim pytania bywa 
często uznawany za pierwszy filozoficzny tekst kultury indyjskiej. Chociaż hymn nie 
jest długi - liczy zaledwie siedem strof - filozoficznie jest bardzo „skondensowany”, 
co z kolei stanowi powód licznych i zróżnicowanych jego interpretacji. Mimo że 
w szczegółach odmienne, wszystkie one zgadzają się co do jednego: tekst ten wyraża 
monistyczną interpretację bytu. Również Bolewski temu nie przeczy, stara się jednak 
przekonać czytelnika, że ów monizm pozostawia przestrzeń na monoteistyczne jego 
dointerpretowanie. Wsparcia dla swojego przeświadczenia szuka w interpretacji Joan
ny Jurewicz przedstawionej w połowie lat dziewięćdziesiątych4 oraz w uwagach wy
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powiedzianych przez Krzysztofa Marię Byrskiego na temat indyjskiego rozumienia 
miłości, czyli kamy (kama)5.

5 M.K. Byrski, „Kama" znaczy miłość [w:] Miłość niejedno ma imię. Orientalna liryka miłosna, red. 
S. Godziński, P. Balcerowicz, Warszawa 2001, s. 12-21.

6 Tak fragment ten interpretuje na przykład F. Tokarz, Z filozofii..., op. cit., s. 102.

Od razu czuję się zmuszony zaznaczyć, że interpretacje obojga przywołanych bada
czy są co najmniej kontrowersyjne, a w moim przekonaniu po prostu błędne. Już po
bieżna lektura tych tekstów pozwala jednak dostrzec, dlaczego stały się źródłem inspi
racji dla Bolewskiego - autorzy obu interpretacji wykazują tendencję do chrystianizo- 
wania myśli indyjskiej, przypisując jej z gruntu obce idee. Nie sposób w tym miejscu 
przeprowadzić rozległej, gruntownej krytyki głoszonych przez nich tez, dlatego skupię 
się tylko na zagadnieniach istotnych, kluczowych dla uprawdopodobnienia przeświad
czeń Bolewskiego. Fundamentalną rolę w jego refleksji nad pokrewieństwem hindu
izmu i chrześcijaństwa odgrywają dwa pojawiające się w Nasadiji terminy: svadha 
i kama. Im też poświęcę więcej uwagi. Aby jednak sądy, które na ich temat wypo
wiem, nie pozostawały zawieszone w próżni, wypada wcześniej, przynajmniej w ogól
nym zarysie, przywołać zasadnicze idee interesującego nas hymnu.

Jak to wszystko się zaczęło?

Strukturę Nasadiji tworzą trzy sekwencje strof. Na sekwencję pierwszą składają się 
dwie i pół strofy w całości poświęcone charakterystyce stanu przedkreacyjnego. Kolej
ne dwie i pół strofy tworzą sekwencję drugą, w której wskazuje się na przyczynę 
i przebieg kreacji. W dwóch ostatnich strofach składających się na sekwencję trzecią 
podkreśla się pochodzenie bogów, co staje się przesłanką dla wyrażenia wątpienia 
w ich wiedzę o stanie przedkreacyjnym.

W drugiej strofie autor hymnu ów przedkreacyjny stan nazywa „Tym Jednym”. Za
nim jednak to uczyni, zaznacza w pierwszych słowach otwierającej strofy, że w tym 
początkowym stanie nie było bytu i niebytu. Stwierdzenie to rozumieć można na dwa 
sposoby. Po pierwsze, może ono znaczyć, że Jedno nie jest bytem w sensie konkretne
go, dostępnego w doświadczeniu przedmiotu, ale też nie jest niebytem w sensie całko
witego nieistnienia, czyli absolutnej nicości. Chociaż możliwa6, nie sądzę, aby taka 
wykładnia była słuszna, zważywszy na fakt całkowitego braku refleksji w myśli indyj
skiej nad absolutną nicością. Dla myślicieli bramińskich, tak jak dla greckich, było 
oczywiste, że coś nie może się wyłonić z zupełnego nic. Widać to szczególnie wyrazi
ście na przykładzie wczesnych bramińskich koncepcji przyczynowości, które sprowa
dzają się ostatecznie do sporów o realność bądź iluzoryczność przekształcania się 
pierwotnego pratworzywa. Dlatego skłaniam się do innego odczytania tego stwierdze
nia, w którym pojęcia bytu i niebytu zostają ściślej z sobą związane. W tej drugiej 
wykładni stwierdzenie to głosić będzie, że Jedno nie tylko nie było bytem, jako czymś 
w doświadczeniu uchwytnym, ale nie było także niebytem, jako czymś w doświadcze
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niu nieuchwytnym, dlatego że pojęcie niebytu jako czegoś w doświadczeniu nie
uchwytnego odsyła do pojęcia bytu jako czegoś doświadczalnego. Bez przejawionego 
bytu pojęcie niebytu, ale teraz rozumiane już jako byt nieprzejawiony, jest puste. Jedno 
z pewnością nie jest absolutną nicością, ale też rozpatrywane w stanie przedkreacyj- 
nym nie może być w ścisłym tego słowa znaczeniu nazwane bytem nieprzejawionym.

To Jedno jest całkowicie poza czasem, gdyż nie podlega śmierci, przemijaniu oraz 
nie jest nieśmiertelne w znaczeniu wiecznego trwania w czasie. Nie można też o nim 
powiedzieć, że pozostawało martwe, ponieważ chociaż bezwietrznie, to jednak, jak się 
zauważa w drugiej strofie, oddychało swą mocą (svadha). Orzeczenie oddechu bez 
wątpienia wskazuje na jakiś wewnętrzny dynamizm owego Jednego, jako że oddech od 
dawien dawna w kulturze indyjskiej utożsamiany był z życiem, stanowiąc jego widomą 
oznakę7. Jednakże życie Jednego nie jest życiem znanym z codziennego doświadcze
nia, co podkreślać ma określenie oddechu jako bezwietrznego. W ten sposób odczytane 
to paradoksalne stwierdzenie okazuje się tylko pozorną sprzecznością, ponieważ oddy
chanie i bezwietrzność stawiane są na dwóch różnych poziomach. Niemniej ważne jest 
zaznaczenie, że Jedno oddycha własną mocą. Zwrot ten należy szczególnie podkreślić, 
gdyż dochodzimy tu do jednego z dwóch istotnych momentów dla polemiki z wykład
nią Bolewskiego podążającego za Jurewicz. Niebawem do niego powrócę. Teraz zaś 
tylko dodam, że zwrot „własną mocą” wskazuje, iż Jedno w swojej wewnętrznej dy
namice bycia jest całkowicie niezależne. Nie może zależeć od niczego, gdyż poza nim, 
jak głoszą ostatnie słowa drugiej strofy, nic nie istnieje.

7 Zob. E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, 1. 1, prze). L. Żylicz, Państwowe Wydawnictwo Na
ukowe, Warszawa 1990, s. 97-102.

8 Zob. Hymny Rigwedy, op. cit., s. 104-107.

Ogromnych trudności interpretacyjnych przysparza strofa trzecia. Wielu badaczy 
sugeruje, że w strofie tej pojawiają się już odniesienia do procesu kreacji, czyli wyła
niania się empirycznego bytu z transcendentnego Jednego. Mają na to wskazywać takie 
wyrażenia, jak „mrok był mrokiem skryty na początku” czy „ów bytu zalążek, co pust
ką był okryty”. Rozróżnienie dwóch rodzajów mroku wiązać się ma z wewnętrznym 
pęknięciem na ten obszar Jednego, który chociaż jeszcze nie przejawiony (mrok skry
wany), ma się przejawić, i ten obszar Jednego, który nigdy się nie przejawi (mrok 
skrywający). Przywodzi to na myśl inny hymn rigwedyjski - hymn o Puruszy (Purusa- 
-sukta; Rg-veda X.9O)8 - formułujący ideę pierwotnego bytu, który tylko w czwartej 
części przekształca się w byt empiryczny, pozostając w trzech częściach całkowicie 
nieprzejawionym. Niemniej metaforyczne przyrównanie pierwotnego bytu w stanie 
przedkreacyjnym do wody bez oznak każę sądzić, że ta dystynkcja nie jest w tym 
pierwotnym stanie jeszcze realna, tzn. jest orzekana tylko retrospektywnie, z perspek
tywy późniejszej kreacji dokonującej się mocą własnego żaru. Być może tak należy tę 
strofę odczytywać. Jestem jednak skłonny sądzić, że nie jest to interpretacja wyczer
pująca. W orzeczeniu mroku skrywanego mrokiem dopatrywałbym się nie tyle treści 
ontologicznej, ile raczej epistemologicznej, tj. stwierdzenia, że transcendentne, czyli 
całkowicie nieprzejawione Jedno (mrok skrywany) jest niepoznawalne, czyli kryje się 
w mroku niewiedzy. Do tego momentu strofa ta wiąże się zatem z dwoma strofami 
wcześniejszymi, dookreślając pierwotny, przedkreacyjny stan, a nie proces kreacji.
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Pierwsza wzmianka o procesie kreacji pojawia się w drugiej części tej strofy. 
Wspomina się tu o otoczonym pustką zalążku bytu, który zrodził się mocą żaru. Ze 
względu na inne kosmogoniczne teksty wczesnej tradycji indyjskiej, aczkolwiek póź
niejsze od Rigwedy, w których żar zostaje ujęty procesualnie jako rozżarzanie się, czyli 
wzrastający stopień żarzenia się9, sugeruje się, iż z podobną sytuacją mamy do czynie
nia w omawianym hymnie. Tak więc rozżarzanie się byłoby działaniem ukierunkowa
nym na przywrócenie utraconej pierwotnej jedności. Sądzę, że sugestia ta nie ma opar
cia w omawianym tekście. Dwa rodzaje wspomnianego już mroku, nawet jeżeli odno
szą się do różnych obszarów Jednego, są orzekane, jak zaznaczyłem, retrospektywnie, 
ze względu na późniejszy, a nie już istniejący podział. Ten podział wydaje się rezulta
tem żarzenia się. Żar zatem poprzedza podział. Czym on jest? Biorąc pod uwagę typo
we dla tradycji indyjskiej skojarzenie żaru - tapasu - ze stanem kontemplacyjnym 
realizowanym podczas praktyki jogi, która, ogólnie rzecz ujmując, zmierza do przy
wrócenia pierwotnego niezakłóconego stanu, dopatrywałbym się w owym żarze formy 
niezróżnicowanej na podmiot i przedmiot kontemplacji, w jakiej pozostaje samo Jedno. 
Ono kontempluje samo siebie w taki sposób, że nawet zwrot „samo siebie” wydaje się 
niewłaściwy, gdyż implikuje rozdwojenie. Jedno kontempluje siebie poprzez bycie 
sobą. Dlatego żar określa maksymalny stopień intensyfikacji bycia samego Jednego. 
Efektem ubocznym takiego sposobu istnienia zdaje się być pierwszy stopień kreacji, 
czyli zalążek bytu. Paradoksalność tej sytuacji polega na tym, że Jedno, pozostając 
w sobie, w swoim naturalnym stanie istnienia, ulega częściowemu przekształceniu 
w zalążek bytu. Rozumienie mechanizmu wyłaniania się tej pierwszej kreacji przypo
mina w pewnym stopniu sposób rozumienia wyłaniania się pierwszej hipostazy według 
myśli neoplatońskiej. Różnica polega głównie na tym, że owa pierwsza kreacja po
wstaje poprzez przekształcenie się Jednego, co nie ma miejsca w myśli neoplatoń
skiej10. Pozostaje zatem uznać, że pierwsza kreacja jest naturalnym, koniecznym efek
tem ubocznym samego żarzenia się i dalsze pytanie o jego przyczynę, jak zaznacza się 
w strofach szóstej i siódmej, nie daje nadziei na odpowiedź. Znajdujemy tu zatem po
czątek indyjskiego myślenia o przyczynowości jako przekształcaniu się, zgodnie 
z którym skutek tkwi odwiecznie w przyczynie.

9 Sytuację taką przedstawia Śatapathabrahmana VI. 1.1.8; zob. na ten temat M. Eliade, Historia wierzeń 
i idei religijnych, t. 1, przeł. S. Tokarski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, s. 161, a także 
J. Jurewicz, Koncepcja Stwórcy jako ojca w staroindyjskiej myśli [w:] Benares a Jerozolima, op. cit., s. 102. 
Wyobrażenie to powraca też w upaniszadach, na przykład Taitirija II.6 i Praśna 1.4; zob. Upaniszady, 
przeł. M. Kudelska, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 255 i 287.

10 Przywołane bowiem przez Plotyna platońskie określenia opisujące mechanizm wyłaniania się rzeczy 
w zależności od idei, a w przypadku Plotyna od Jedni, takie jak „rozlewanie się” i „przelewanie się”, nie 
oznaczają w neoplatonizmie tożsamości bytów, czyli substancjalnej tożsamości hipostazy i Jedni, lecz 
zakorzenienie bycia hipostazy w byciu Jedni. Przelewanie dotyczy bycia, a nie bytu.

Dopiero w tych warunkach, w stanie rozdwojenia na zalążek bytu, który rozwinie 
się w empiryczny świat, oraz całą resztę, która pozostanie nieprzejawiona, może wy
tworzyć się pragnienie (kama) jako siła działająca ku odzyskaniu utraconej jedności. 
Siła ta jednak nie jest w stanie owej jedności przywrócić. Wprost przeciwnie, dynami
zuje proces ukonkretniania, a przez to rozdrabniania i uprzedmiotawiania zalążka bytu, 
stając się pierwszym nasieniem, czyli zaczątkiem myśli. W tym miejscu mogę zanie



60

chać dalszych wywodów, jako że kolejne strofy hymnu, chociaż ciekawe, nie wyma
gają dla celu, który sobie tutaj wyznaczyłem, interpretacji.

A wystarczyłaby odrobina wolnej woli...

Czy idea kreacji rozwijana w Nasadiji, tak jak ją tu przedstawiłem, może pozostawać 
w zgodzie z chrześcijańską koncepcją kreacji, jako czegoś uczynionego i to uczynio
nego z absolutnego nic mocą Bożej woli? Bolewski twierdzi, że tak. Warunkiem jed
nak jest odmienne odczytanie dwóch kluczowych terminów pojawiających się w tym 
hymnie: svadha i kama. Podążając za postulatem Jurewicz, aby termin pierwszy tłuma
czyć jako „wola”, a nie jak czyni to zdecydowana większość badaczy jako „moc”, 
Bolewski, zgodnie z polską autorką, chce przywoływane wyżej słowa z drugiej strofy 
„oddychało bezwietrznie swą własną mocą To Jedno” odczytywać jako „oddychało 
bezwietrznie swą wolą To Jedno”. Tak tłumaczone, zdanie to zyskuje diametralnie 
odmienne znaczenie od tego, jakie wyżej wskazywałem. Fundamentem wszelkiego 
przejawionego istnienia okazuje się zatem, według tej wykładni, niczym nie ograni
czona wola Jednego.

Interpretacji tej można postawić co najmniej cztery poważne zarzuty: (1) tłuma
czenie svadha jako „wola” jest etymologicznie nieuprawnione; (2) wola zdaje się 
wymuszać uznanie podmiotowego i osobowego charakteru Jednego, co w wypadku 
Nasadiji nie ma miejsca; (3) termin ten wiąże się z bezwietrznym oddychaniem Jed
nego jako opisem jego szczególnego sposobu istnienia i nie odnosi się do pierwszego 
impulsu, pierwszego poruszenia woli Jednego nakierowanego na poznanie siebie, jak 
sugeruje Jurewicz11; (4) filozoficzno-religijnej tradycji indyjskiej obce było wyobra
żenie Absolutu (Boga) powołującego z nicości świat do istnienia wyłącznie aktem 
wolnej woli ugruntowanym tylko w nim samym.

11 J. Jurewicz, Rygwedyjski..., op. cii., s. 116.

Etymologicznie rzecz ujmując, termin svadha, będący złożeniem sva-dha, dosłow
nie znaczy „własne miejsce, własne umiejscowienie” bądź „umiejscowienie w sobie”. 
Tak więc Jedno oddycha bezwietrznie poprzez własne umiejscowienie lub umiejsco
wienie w sobie. Jedno nie jest umiejscowione w niczym, co byłoby poza nim, ponie
waż niczego takiego nie ma. Oddycha zatem dzięki swej naturze, będąc całkowicie 
w sobie zakorzenione, to jest spoczywając wyłącznie w sobie. W związku z tym traf
niejsze jest przekładanie tego terminu jako „własna natura” lub „własna moc”, jak 
czyni zdecydowana większość badaczy, a niejako „własna wola”.

Ponadto przypisywanie woli bezosobowemu, nieupodmiotowionemu, tj. wewnętrz
nie niezróżnicowanemu bytowi wydaje się nieuzasadnione, a przynajmniej wątpliwe. 
Nic też dziwnego, że w starożytnej metafizycznej myśli greckiej idea woli mogła się 
pojawić dopiero wraz z importowaniem do niej judeochrześcijańskiego wyobrażenia 
osobowego Boga, w dodatku całkowicie zewnętrznego względem świata. Indyjskie, 
tak jak i greckie, rozumienie bogów bliższe jest wyobrażeniu upersonifikowanych sił 
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natury, czyli sił działających w obrębie świata, a nie poza nim. Sama Nasadija mówi 
o bogach, którzy powstali po stworzeniu. Nie inaczej rzecz się ma z nadzorcą świata 
wspominanym w strofie siódmej, w którym Jurewicz chce widzieć siłę opatrznościo
wą. Bez wątpienia jest to strażnik kosmicznego porządku, a nie jego twórca.

Tłumacząc svadha jako „wola”, Jurewicz stwierdza, że termin ten wyraża ogarnia
jącą Absolut chęć poznania siebie. Określa on zatem przejście od stanu niepoznawania 
siebie do stanu samopoznania. Efektem owego poznawczego zwrócenia się ku sobie 
kierowanego wolą ma być postępująca kreacja - Jedno poznaje siebie przez uszczegó
łowianie się w konkretnych bytach. Problematyczność tego twierdzenia, które przywo
dzi na myśl koncepcję heglowską, polega na tym, że - jak zaznaczałem - svadha wiąże 
się z bezwietrznym oddychaniem Jednego, czyli ze sposobem jego istnienia, a nie 
z samopoznaniem. Dwie pierwsze strofy przynoszą wyłącznie negatywną charaktery
stykę Jednego i nie wspominają ani o poznawaniu, ani o kreacji.

Racji dla uzasadnienia własnego przekonania interpretatorka hymnu szuka w tym, 
że przypisanie Jednemu zdolności bezwietrznego oddychania odsyła do takiego sposo
bu istnienia Jednego, w którym złamana zostaje zasada niesprzeczności. Pogwałcenie 
ograniczeń stanu doczesnego (który może posiadać tylko jedną z cech bądź oddycha
nia, bądź nieoddychania, nigdy obu jednocześnie i pod tym samym względem) i - co 
za tym idzie - „faktyczna realizacja stanu przez nie wykluczonego - jak piszę Jurewicz 
- stanowi najdoskonalszy wyraz wolności”12. W tym ujęciu zasada niesprzeczności 
ogranicza doczesność, nie ma ona jednak zastosowania do Jednego. Nie sposób zgo
dzić się z tym stwierdzeniem. Orzeczenie bezwietrznego oddychania, jak już wspomi
nałem, jest sprzecznością pozorną. Oddychania nie należy tu pojmować dosłownie, 
lecz metaforycznie, jako oznakę życia, tj. dynamizmu samego istnienia. Istnienia tego 
nie cechuje jednak wymiana powietrza, czyli dosłownie rozumiany bezdech. Istnienie 
to ma zatem odmienny charakter niż istnienie żywych istot. Stąd twierdzenie to nie tyle 
wskazuje na wolność, ile na odmienność istnienia. Na wolność wskazuje o tyle, o ile 
wszystko jest wolne w ramach wyznaczonych przez własną naturę. Być w ten sposób 
wolnym, to mieć możliwość zrobienia tego, co nie wykracza poza własną naturę. Wol
ność zrobienia czegoś, czyli możliwość, a wola zrobienia czegoś, czyli chęć, to dwie 
różne kwestie, których Jurewicz zdaje się nie rozróżniać. Bez wątpienia wolność jest 
warunkiem efektywnej realizacji woli. Chęć zrobienia czegoś nie znajdzie spełnienia, 
jeżeli nie towarzyszy jej wolność do, tj. możliwość realizacji zamiaru. W wypadku 
Jednego nie może jednak być mowy o żadnej chęci. Analizowane stwierdzenie wska
zuje na to, że istnienie Jednego nie zależy od czegoś zewnętrznego, Jedno jest samoist
ne, zależy od własnej natury. Nie ma tu mowy o woli istnienia. Termin svadha określa 
nie wolę istnienia, lecz jego niezależność, jego nieuwarunkowanie. Jedno nie potrze
buje do swego istnienia niczego poza sobą, w sobie nosi własne istnienie. W tym sen
sie jest wolne do własnego istnienia, ale nie do własnego nieistnienia, tzn. nie może się 
unicestwić poprzez chęć własnego nieistnienia. Tak rozumiana wolność nie wyklucza 
konieczności. Własna natura może bowiem wyznaczać nie tylko obszar możliwego 
działania (wolność), ale także konieczność działania, jego nieuchronność. Należy jesz

12 Ibidem, s. 115.
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cze dodać, że nie ma tu w ogóle mowy o chęci poznania siebie, która ma być oznaką 
zmiany dokonującej się w Jednym, tj. przechodzenia ze stanu poznawczej niechęci 
w stosunku do siebie w stan poznawczego zwrócenia się ku sobie. Poglądu takiego nie 
da się w oparciu o dwie pierwsze strofy uzasadnić.

Rację ma Jurewicz, gdy piszę: „Pytanie o sens tego wyrazu uważam za zasadnicze 
dla całej metafizyki bramińskiej, kontynuującej sposób myślenia analizowanego hym
nu”13. Myli się jednak całkowicie, określając ów sens. Właśnie znaczenie tego terminu 
jest jednym z tych momentów, w których odmienność metafizyki bramińskiej od meta
fizyki chrześcijańskiej ujawnia się z całą mocą. Myśleniu bramińskiemu kontynuują
cemu sposób myślenia analizowanego hymnu bliższy jest zdecydowanie stoicko- 
-neoplatoński sposób myślenia, w tym wypadku ze wskazaniem nawet na pierwszy 
człon tego złożenia, niż chrześcijański.

13 Ibidem.
14 Szerzej na ten temat zob. M. Eliade, Historia..., op. cit., s. 157-160.
15 Istnieje wiele przekładów tego tekstu na język polski. Godne polecenia są trzy: Bhagawadgita, czyli 

Pieśń Pana, przeł. J. Sachse, Ossolineum, Wrocław 1988; Bhagawadgita. Pieśń Czcigodnego Pana, przeł. 
M. Kudelska, Oficyna Literacka, Kraków 1995 oraz Bhagawadgita. Święta Pieśń Pana, przeł. A. Rucińska, 
Wydawnictwo Sawitar-Wydawnictwo Medium, Warszawa 2002.

Wprowadzając element woli w proces kreacji opisany w Nasadiji, Jurewicz nie tyl
ko błędnie odczytuje ten tekst, ale także postuluje ideę nieznaną całej indyjskiej trady
cji filozoficzno-religijnej. Chociaż w tradycji tej można odnaleźć kilka kosmogonicz- 
nych mitów14 15, w żadnym z nich nie wspomina się o powoływaniu stworzenia aktem 
wolnej woli z niczego, tak jak ten akt rozumie się w tradycji chrześcijańskiej, jako 
niczym nie uwarunkowana chęć darowania istnienia. Indyjskie mity kosmogoniczne 
zasadniczo podpadają pod dwa typy: albo demiurg dokonuje pierwotnych podziałów 
w istniejącym pratworzywie symbolicznie zwanym wodami, albo dokonuje podziału 
w sobie, ujawniając się w pewnej swojej części w świecie empirycznym, pozostając 
jednocześnie transcendentnym w części drugiej. Nawet najbardziej teistycznie zorien
towane utwory religijne, takie na przykład jak popularna Bhagawadgita^5, które wy
zwolenia poszukują w szczególnej postawie zajmowanej względem bóstwa, zwanej 
uwielbieniem (bhakti), wyrażają idee panenteistyczne, a nie monoteistyczne.

Jak kocha się w Indiach?

Nie mniej zastrzeżeń budzi także propozycja przekładania drugiego kluczowego dla 
wykładni Bolewskiego terminu kama jako „miłość”. Nie tylko jednak tłumaczenie 
prowokuje do sprzeciwu, lecz zwłaszcza idea umieszczenia owej miłości na poziomie 
stanu przedkreacyjnego, zakotwiczenia jej w Tym Jednym czy też wręcz uczynienia 
z niej samej natury Tego Jednego, a przynajmniej sposobu, w jaki owa natura w sposób 
nieuwarunkowany się wyraża. Bolewski swoje pomysły zapożycza od Krzysztofa Ma
rii Byrskiego, który pierwszy je w ten sposób sformułował, stąd też trafność argumen
tów tego ostatniego musimy tutaj rozważyć.
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Byrski rozpoczyna od uwagi, że termin „pragnienie” nie oddaje semantycznego bo
gactwa sanskryckiego terminu kama. Potwierdzenia swojej opinii szuka w dwóch wy
jątkach zaczerpniętych z religijno-filozoficznych tekstów indyjskich, w których nawet 
tłumacze skłonni przekładać kama w innych miejscach jako „pragnienie”, czują się 
zmuszeni w tych szczególnych przypadkach oddawać ten termin jako „miłość”. Frag
menty te pochodzą z Bhagawadgity (Bhagavad-gita) i upaniszady Brihadaranjaka 
(Brhad-aranyaka-upanisad). Zdaniem Byrskiego wypadki te nie są szczególne, lecz 
typowe. Wychodząc z takiego przeświadczenia, proponuje własny przekład jednego 
z fragmentów Brihadaranjaki istotnych pod względem kosmogonicznym, w którym 
mówi się o puruszy, że jest z kamy, czyli - w wykładni Byrskiego - z miłości, uczy
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niony. Następnie wraca do Nasadiji, twierdząc, że i w tym tekście sytuacja jest analo
giczna.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak przyjrzeć się bliżej owym fragmentom, tak 
niekonsekwentnie traktowanym przez tłumaczy. Pierwszy to strofa VII. 11 Bhagawad- 
gity. Przynosi ona dwojaką, negatywną i pozytywną, charakterystykę boga Kriszny. 
Kriszna z jednej strony - jak się tam powiada - jest siłą wolną od kamy i ragi (namięt
ności). Z drugiej zaś strony, jest jednocześnie kamą zgodną z Dharmą, czyli Prawem, 
i wyznaczoną przez nie powinnością, jaką każdy zobowiązany jest w życiu spełnić. 
Aby uniknąć sprzeczności wynikającej z odmawiania i jednocześnie przypisywania 
Krisznie tej samej cechy, niektórzy tłumacze czują się zmuszeni różnicować sposób 
przekładu interesującego nas terminu w tej strofie, oddając to słowo w pierwszym 
użyciu jako „pragnienie, pożądanie”, w drugim natomiast jako „miłość”16. Wybór tego 
fragmentu przez Byrskiego jako punktu wyjścia dla uzasadnienia zgłaszanego przez 
niego postulatu uważam za wyjątkowo nietrafny. Nie ma bowiem najmniejszej potrze
by tłumaczenia w tej strofie „kamy” w drugim wystąpieniu tego terminu jako „miło
ści”. Niektórzy badacze mogą się skłaniać do takiego przekładu, gdyż mówi się tu 
o bogu, najdoskonalszym, absolutnym bycie. Czyniąc to jednak, rzutują na hinduską 
ideę boga wyobrażenia tradycji chrześcijańskiej, w której tożsamość boga i miłości 
była od samego początku jednym z istotnych znaków rozpoznawczych tej tradycji na 
tle pogańskiej tradycji grecko-rzymskiej. Takiemu bogu nie sposób przypisać pożąda
nia. Taki sposób pojmowania boskości nie jest jednak zasadny w przypadku Kriszny. 
Kriszna wolny jest od pragnień egoistycznych, ale stanowi źródło obecnych w czło
wieku pragnień ukierunkowanych na realizację Dharmy-Prawa, które właśnie jako 
zwrócone ku realizacji powinności nie są motywowane egoistycznie. Zatem pragnienie 
zgodne z Prawem to na przykład pragnienie posiadania żony, aby spłodzić potomstwo, 
zwłaszcza syna, który podejmie po ojcu spełnianie rytuału, pragnienie posiadania bo
gactw, aby móc składać ofiary1 , ostatecznie też pragnienie zdobycia wiedzy, czyli 
poznania atmana, aby się wyzwolić18. Tak więc nie ma najmniejszego powodu, aby 
„kamę” tłumaczyć tutaj jako „miłość”. Bóg jest źródłem pragnienia, które staje się 
naszym wrogiem, gdy jest ukierunkowane na osiąganie egoistycznych, samolubnych 
celów, lecz sprzymierzeńcem, gdy zmierza do osiągnięcia celów pozostających w zgo
dzie z Prawem, czy też wręcz przez nie wyznaczonych.

16 Wypada zaznaczyć jednak, że wyjątkowo nieliczni tłumacze to czynią, o czym M.K. Byrski akurat 
nie wspomina. Spośród polskich tłumaczy tylko Joanna Sachse dokonała takiego zróżnicowania, zob. 
Bhagawadgita, czyli Pieśń Pana, op. cit., s. 81.

17 Zob. upaniszada Brihadaranjaka 1.4.17, gdzie się wspomina o istniejącym na początku atmanie, któ
ry zapragnął (kama) żony celem spłodzenia potomstwa oraz bogactw w celu składania ofiar. Do tego frag
mentu jeszcze powrócę.

18 Warto przywołać w tym miejscu fragment VIII. 1.6 wczesnej upaniszady Czhandogji, w której rozpo
znanie atmana utożsamia się z odkryciem prawdziwych pragnień, zob. Upaniszady, op. cit., s. 211.

19 Podobne wyliczenie znajduje się również we wcześniejszym fragmencie tej upaniszady w 11.4.5.

Znacznie ciekawszy jest fragment IV.5.6 zaczerpnięty z upaniszady Brihadaranja- 
ka. We fragmencie tym wylicza się obiekty godne obdarzenia kamą, ale nie ze względu 
na nie same, tylko ze względu na kamę żywioną do atmana19. Rację mają ci tłumacze, 
podkreśla Byrski, którzy „kamę” tłumaczą tu jako „miłość”. Zatem, począwszy od 
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pierwszego obiektu, mąż staje się drogi żonie nie przez miłość do męża, lecz przez 
miłość do atmana i tak analogicznie po kolei odnośnie do pozostałych jedenastu 
obiektów. Zgadzam się z Byrskim, że tłumacze zachowują się niekonsekwentnie w tym 
fragmencie, nie poczytuję im jednak tego na plus, lecz na minus. Niekonsekwencja 
taka nie ma uzasadnienia. O ile bowiem w kontekście relacji małżeńskiej przekład taki 
może się jeszcze wydawać trafny, o tyle trudno jest zrozumieć, jak może być on trafny 
w kontekście stosunku do innych wymienianych obiektów, takich na przykład jak bo
gactwo i bydło. Idea jest zatem następująca: pragniemy różnych przedmiotów, powin
niśmy ich jednak pragnąć nie dla nich samych, lecz dla atmana tożsamego z brahma- 
nem, w którym ich istnienie jest nie tylko ugruntowane, ale z którym są one jakoś toż
same, gdyż, zgodnie z wizją monistyczną, wszystko jest tożsame z absolutem. 
Wszystkie te dobra odwracają się od tych, którzy pragną ich dla nich samych, zapomi
nając o atmanie czy też uważając je za coś od atmana różnego (Brihadaranjaka 
IV.5.7). Podobnie jak w rozpatrywanym wcześniej fragmencie Bhagawadgity, tak 
i tutaj wydaje się, że problemem nie tyle jest samo pragnienie, ile jego ukierunkowa
nie; problemem jest pragnienie egoistyczne, lecz nie pragnienie zgodne z Dharmą.

Erotyczny charakter pragnienia łączącego mężczyznę i kobietę zostaje wyraźnie 
wydobyty w innym miejscu tej samej upaniszady (V1.4.2-11), w którym, co należy 
podkreślić, owo pragnienie zostaje umieszczone w wyraźnie ofiarnym kontekście. 
Ciało kobiety jest przedstawione jako ołtarz ofiarny, na którym kapłan-męźczyzna 
powinien umieć odprawić ofiarę ze swojego pragnienia. Ważne w tym momencie jest 
to, że ofiara, jako akt rytualny, nie zostaje przeciwstawiona pragnieniu-kamie, lecz 
pragnienie samo staje się elementem ofiary.

Echo przywołanej tu „litanii”, wyliczającej obiekty godne pragnienia ze względu na 
atmana, pobrzmiewa w ciekawy sposób w innym fragmencie Brihadaranjaki (1II.5.1). 
Wskazuje się w nim drogę do osiągnięcia stanu bramina, czyli duchowej wolności, 
wyzwolenia, przez wyzbycie się pragnień synów, bogactwa, świata. Wszystkie te pra
gnienia bowiem to nic innego jak żądze (esana). Pozostawiam nierozstrzygniętym 
pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z innym, całkowicie negatywnym stosunkiem do 
pragnień, zgodnie z którym pragnienia bez względu na ich ukierunkowanie stanowią 
zawsze przeszkodę na drodze do wyzwolenia, czy też nie. Dla celu, jaki sobie posta
wiłem w tym tekście, rozstrzygnięcie tego pytania nie jest bowiem najważniejsze. 
Niemniej nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wartość pragnień, nawet tych zgodnych 
z Dharmą, zostaje tutaj ostatecznie zakwestionowana20. Dla nas istotne jest to, że uwi
dacznia się w tym wyjątku ów pożądliwy charakter relacji łączącej człowieka z przed
miotami. Chociaż użyty tu termin na określenie owej relacji jest inny, mianowicie 
esana, to - jak podkreśla Sarvepalli Radhakrishnan podążający za Sankarą, wybitnym 
interpretatorem upaniszad i Bhagawadgity - stanowi on synonim „kamy”21.

20 Sugestia, że warunkiem uzyskania wyzwolenia jest wyzbycie się wszelkich pragnień, nawet tych 
zgodnych z Dharmą pojawia się w Brihadaranjace jeszcze kilkakrotnie, zob. na przykład lV.4.6-7 
i 1V.4.22.

21 Zob. The Principal Upanisads, przeł. S. Radhakrishnan, George Allen & Unwin Ltd., London 1953, 
s. 221.
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Kama - twierdzi Byrski - jak i manas (umysł, myśl) tożsama jest z Tym Jednym, 
przez co wymyka się wartościowaniu22. Właściwym tłumaczeniem terminu kama jest 
„miłość”. Z owej miłości uczyniony jest brahman, czyli To Jedno, ona konstytuuje jego 
istnienie, a To Jedno jest tożsame z Puruszą - Człowiekiem, o którym mówi się 
w Brihadaranjace (III.9.11 oraz IV.4.5), iż z miłości jest uczyniony (kamamayah 
purusah). Mając podstawę czy też siedzibę w kamie, On Purusza z kamy jest uczynio
ny, a jego bóstwem - jak mówi tekst - jest kobieta.

22 Zob. M.K. Byrski, op. cit., s. 17.
23 Ibidem, s. 20.

Chociaż tłumaczenie tego wyrażenia w postaci „Purusza (Człowiek) z pragnienia 
uczyniony” Byrski uznaje za trywializujące, trudno w jego tekście doszukać się moc
nego argumentu na rzecz własnej odmiennej propozycji. Argumentem takim zdaje się 
sugestia, że niezrozumiałe jest, „dlaczego relacja owego Człowieka (Puruszy) do ko
biety miałaby zostać sprowadzona do poziomu pragnienia czy żądzy”23. Odpowiadając 
na tę sugestię, należałoby zapytać: a dlaczego nie? Wszak sam tekst Brihadaranjaki, 
jak to wyżej podkreślałem, przywołując fragment VI.4.2-11, nie tylko pozwala, ale 
wręcz zmusza nas, aby na tę relację tak właśnie spojrzeć. Stwierdzenie, że Purusza 
uczyniony jest z pragnienia, nie powinno zaskakiwać, jeśli będziemy pamiętać o filo
zoficznie znacznie donioślejszym stwierdzeniu, iż z owego pragnienia uczyniony jest 
także atman będący brahmanem (IV.4.5). Nie tylko z pragnienia jest on zresztą uczy
niony, lecz również z bezpragnieniowości, z gniewu i braku gniewu, z prawości i bez- 
prawości. W istocie uczyniony jest z wszystkiego, gdyż z wszystkim jest tożsamy, 
będąc wszystkiego podstawą. Chociaż z pragnień uczyniony, Purusza w naturalny 
sposób dąży do stanu bez pragnień (IV.3.19). Stan ten osiąga, gdy pozostaje we wła
snej postaci. Wówczas Purusza przebywa w stanie spełnionych pragnień (apta-kama), 
w stanie ukierunkowania pragnienia wyłącznie na atmana (atma-kama), który to stan 
jest w istocie stanem bezpragnieniowości (akama) (IV.3.21).

Skoro pierwotny stan atmana-brahmana jest stanem bez pragnień, stanem zwróce
nia się ku sobie samemu, to musimy zadać pytanie o źródło owego pragnienia (kama), 
o powody jego pojawiania się. Brihadaranjaka udziela odpowiedzi na to pytanie, a jest 
to odpowiedź niezwykle znamienna. W strofach 1.4.1-3 naszkicowany zostaje proces 
narastającego samouświadomienia przez istniejące To Jedno, czyli atmana. Rozpozna
niu własnego istnienia, które znajduje świadectwo w wypowiedzeniu „Ja jestem”, to
warzyszy narastające poczucie lęku i samotności. Lęk zostaje przezwyciężony w kolej
nym akcie rozpoznania wyjątkowości i jedyności własnego istnienia, gdy następuje 
uświadomienie, że nic poza mną nie istnieje, czyli nie istnieje nic, co mogłoby mi za
grozić. Paradoksalnie jednak odkrycie braku czegoś drugiego wyzwala w Jednym po
czucie samotności i niezadowolenia, na którego gruncie rozwija się pragnienie czegoś 
drugiego, co zaspokoi to poczucie. W jego wyniku Jedno, już świadome siebie, doko
nuje podziału w sobie na dwie części: mężczyznę i kobietę. Ten akt podziału jest 
pierwszym aktem stworzenia, który pociąga za sobą całą lawinę dalszej kreacji. Jej 
przebieg nie jest dla nas tutaj ważny. Tym, na co musimy zwrócić uwagę, jest usytu
owanie i funkcja pragnienia (iccha), które ową kreację wyzwala. Po pierwsze, pragnie
nie to pojawia się w wyniku dokonanego już wstępnie procesu samorozpoznania i jako 
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takie, bez wątpienia, nie określa natury Tego Jednego w stanie przedkreacyjnym. Po 
drugie zaś, pragnienie ma za zadanie usunąć ogarniające To Jedno doznanie braku 
wyrażające się w poczuciu samotności i niezadowolenia, które pojawia się wraz z roz
poznaniem przez To Jedno własnych granic, co dokonuje się przez nadanie sobie imie
nia „Ja” (aham). Nie powinniśmy się martwić tym, że w omawianym fragmencie ter
minem użytym na określenie pragnienia jest iccha, a nie kama. Nieco dalej bowiem, 
we fragmencie 1.4.17 zarysowany model kreacji, chociaż w znacznym uproszczeniu, 
zostaje ponownie przywołany. Tym razem pomija się opis narastającego samouświa- 
domienia, od razu zaznaczając jedyność istniejącego na początku atmana. W tym stanie 
(rozpoznanej) jedyności pojawia się pragnienie, teraz określone jako kama, posiadania 
żony celem spłodzenia potomstwa oraz pragnienie posiadania bogactwa celem składa
nia ofiary (!). Odzwierciedleniem tego kosmogenicznego pragnienia (kama) jest analo
giczne pragnienie (kama), jakie ogarnia samotnego człowieka, a jego niezaspokojenie 
- podkreśla tekst - rodzi poczucie niespełnienia.

Poddając analizie twierdzenie Byrskiego, przemilczałem dotychczas jedną nie
zwykle ważną kwestię. Otóż badacz ten stara się przekonać czytelnika, że funda
mentalnym problemem w interpretacji indyjskich koncepcji kosmogonicznych wy
powiedzianych we wczesnych pismach, cieszących się w obrębie kultury indyjskiej 
statusem pism objawionych, jest sposób przekładania terminu kama. Tłumaczenie 
tego terminu jako „miłość”, a nie - jak to powszechnie się czyni - jako „pragnienie” 
bądź za pomocą któregoś z synonimów, całkowicie przewartościowuje znaczenie 
owych koncepcji, odkrywa ich znaczenie zapoznane, zbliżając je radykalnie do 
chrześcijańskiej idei kosmogonicznej. Nie mogę się zgodzić z tą opinią. Fundamen
talnym problemem bowiem nie jest zasadność tłumaczenia kama jako „miłość”, lecz 
sposób rozumienia owej miłości. Byrski przemyca milcząco przeświadczenie, że 
jeżeli zgodzimy się na proponowany przez niego przekład, to ową miłość będziemy 
musieli pojąć w duchu chrześcijańskim jako agape (agape), czyli całkowicie wolne, 
niczym nie uwarunkowane darowanie. Dlatego tak ważne jest dla niego twierdzenie, 
że miłość ta pierwotnie odnosi się do samego atmana-brahmana, jest stanem samo- 
miłowania się (atma-kama) Tego Jednego, co ostatecznie prowadzi do jego przemie
nienia się, do jego rozdwojenia. Dopiero teraz możemy w pełni zdać sobie sprawę ze 
znaczenia kamy wspominanej w Nasadijasukcie.

Jak starałem się pokazać, przekonanie takie nie znajduje dostatecznego oparcia ani 
w tekście upaniszad, w tym zwłaszcza Brihadaranjaki, która ze wszystkich upaniszad 
kamie poświęca zdecydowanie najwięcej uwagi, ani w owym rigwedyjskim hymnie. 
Twierdzę, że indyjskie rozumienie kamy nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim aga
pe. Wręcz przeciwnie, kama jest zaprzeczeniem agape, tak jak jej zaprzeczeniem 
w okresie patrystycznym był platoński czy też, szerzej, grecki eros. Podobnie jak ten 
ostatni, także kama wyrasta z niezaspokojenia, z poczucia braku, i dąży do odzyskania 
utraconej jedności. Chociaż chrześcijaństwo ostatecznie uporało się z tym przeciwsta
wieniem, czyniąc z erosa ludzką odpowiedź na boską agape, to w Indiach proces ten 
nigdy się nie dokonał, a nie dokonał się dlatego, że kulturze indyjskiej obce jest samo 
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to przeciwstawienie, tak jak obce ono było starożytnej niechrześcijańskiej kulturze 
grecko-rzymskiej24.

24 Na temat relacji między chrześcijańską agape a greckim erosem zob. A.H. Armstrong, R.A. Markus, 
Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964, s. 95-116.

Przyglądając się wyżej znaczeniu terminu svadha, zaznaczyłem, że jest to jeden 
z tych momentów, w których odrębność i przeciwstawność metafizycznej myśli bra
mińskiej od metafizyki chrześcijańskiej ujawnia się z całą mocą. Obecnie nie pozostaje 
mi nic innego, jak powtórzyć tę myśl w odniesieniu do terminu kama. Właśnie w ro
zumieniu tego terminu monistyczna myśl wedyjska osiąga całkowite przeciwieństwo 
względem chrześcijańskiej idei boskiej miłości (agape, caritas). Kama bezwzględnie 
jest formą pragnienia, a nie darowania i to niezależnie od tego, czy cechuje człowieka, 
czy absolut. Wczytując się w przedstawiony w Nasadiji i Brihadaranjace model kos- 
mogenezy, na myśl przychodzi, jak o tym wspominałem, nie chrześcijańska idea kre
acji z niczego, lecz neoplatoński schemat wyłaniania się kolejnych szczebli bytu, z tą 
zasadniczą różnicą, że myśl bramińska - w odróżnieniu od neoplatońskiej, a w zgodzie 
ze stoicką - bardzo dosłownie pojmuje zasadę ex nihilo nihil fit jako wyraz substan
cjalnej, a nie „egzystencjalnej” jedności bytu.

Jak dopełnić monizm, aby go nie przepełnić?

Punktem wyjścia niniejszego artykułu była teza Jacka Bolewskiego, że hinduski mo
nizm pozostaje otwarty na dopełnienie przez chrześcijański (biblijny) monoteizm. Tezę 
tę jej Autor oparł na refleksji nad dwoma niezwykle ważnymi pojęciami dla wczesnej 
bramińskiej myśli metafizycznej - svadha i kama. Nie sądzę, aby uważna lektura tego 
tekstu mogła pozostawić Czytelnika w niepewności co do mojej oceny trafności tej 
tezy. Niemniej poczucie formalnej kompletności filozoficznej dysputy każę mi ocenę 
t? wypowiedzieć wprost. Twierdzę zatem, że chrześcijańska myśl filozoficzno-religijna 
nie jest w stanie dopełnić monistycznej wizji wczesnego hinduizmu, ponieważ w tej 
ostatniej nie ma luki do wypełnienia. O dopełnianiu można by mówić tylko wówczas, 
gdyby myśl hinduska w swojej treści pozostawała zasadniczo w zgodzie z nauką 
chrześcijańską, ale nie pokrywałaby całego jej obszaru. Trudno mówić o dopełnianiu 
wówczas, gdy istotne idee wedyjskiego monizmu wykluczają się z nauką chrześcijań
ską. Stwierdzenie, że chrześcijański monoteizm dopełnia hinduistyczny monizm spro
wadza się w gruncie rzeczy do stwierdzenia, że tym, co dopełnia monizm, jest du
alizm! Nie sposób więc dopełnić monizmu monoteizmem tak, aby go nie przepełnić.

Przeświadczenie o dopełnianiu hinduizmu przez chrześcijaństwo sugeruje, że jego 
Autor skłonny jest uznać wartość inkluzywizmu jako idei opisującej relację między 
tymi dwoma religiami. Zgodnie z tym przekonaniem, hinduizm we własnym zakresie 
byłby trafny, choć nie wyczerpujący, stąd miejsce na chrześcijańskie dopełnienie 
i wręcz jego potrzeba. Ostatecznie jednak Bolewski odrzuca inkluzywizm expresis 
verbis, głosząc koncepcję eschatycznego konkluzywizmu, który odsuwa w czasie rosz
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czenia chrześcijańskiego inkluzywizmu do wypełniania celów innych religii25. Wypeł
nienie owych celów staje się w tej wizji zadaniem nie tyle dla widzialnego Kościoła, 
ile dla Chrystusa. Z perspektywy eschatycznego konkluzywizmu twierdzenie o dopeł
nianiu monistycznego hinduizmu przez chrześcijański monoteizm traci walor sądu 
opisującego metafizyczną rzeczywistość, dając wyłącznie świadectwo motywowanej 
religijnie nadziei. Ale, z drugiej strony, nie sposób odmówić prawa do żywienia analo
gicznej nadziei, lecz odwrotnie skierowanej także hindusowi.

25 Zob. J. Bolewski, Daleki Wschód..., op. cit., s. 278-279.




	Jak daleko jest Daleki Wschód? 

	Czy Daleki Wschód jest bliżej Zachodu, niż sądzimy? 

	Odrobina monizmu plus szczypta monoteizmu

	Jak to wszystko się zaczęło?

	A wystarczyłaby odrobina wolnej woli...

	Jak kocha się w Indiach?

	Jak dopełnić monizm, aby go nie przepełnić?



