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ŚP. KS. DOC. DR FRANCISZEK TOKARZ

Franciszek Tokarz urodził się 5 lutego 1879 roku we Wro- 
nowicach w powiecie nowosądeckim. Początkowo uczęszcza 
do gimnazjum slaroklasycznego w Nowym Sączu, ale w wieku 
lat piętnastu (w r. 1912) wstępuje do zakonu o. o. jezuitów 
w Chyrowie i  tam w r. 1918 składa maturę. Następnie odbywa 
trzyletnie studium z filozofii scholastycznej w kolegium 
jezuickim w Nowym Sączu i czteroletnie studia z teologii scho
lastycznej w kolegium jezuickim w Krakowie. W r. 1924 
otrzymuje święcenia kapłańskie, a w r. 1925 uzyskuje gradus 
w zakonie jezuitów odpowiadający ówczesnemu doktoratowi 
z filozofii i teologii. W latach 1926 - 1927 uczy kleryków 
jezuickich łaciny i greki, początkowo w Starejwsi a później 
w Wilnie. Tam w roku akademickim 1928/29 odbywa jeden 
trymestr filologii klasycznej w Uniwersytecie Stefana Bato
rego i po raz pierwszy czyta teksty sanskryckie z tamtejszym 
indoeuropeistą prof. Otrębskim. Odtąd nie opuszcza go myśl 
gruntowego poznania klasycznych języków indyjskich, po
trzebnego do zgłębienia filozofii indyjskiej. Przez następne 
parę lat uczęszcza na lektorat sanskrytu do dra E. Słuszkie- 
wicza i wykłady z indianistyki prof. Stasiaka w Uniwersyte
cie Jana Kazimierza we Lwowie. Ponieważ w zakonie o. o. 
jezuitów nie składał ślubów wieczystych i wobec tego nie był 
ściśle z zakonem związany, przechodzi w r. 1934 — w porozu
mieniu z generałem zakonu — do ormiańskiej archidiecezji 
lwowskiej, zachowując obrządek łaciński. Ta zmiana umożli
wia mu zostanie regularnym słuchaczem Instytutu Orienta- 
listycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza, gdzie odbywa studia 
wlotach 1934 - 1938. W roku akademickim 1938/39 kontynuuje 
studia indianistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
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kowie pod kierunkeim prof. H. Willman-Orabowskiej i uzys
kuje magisterium z indianistyki na podstawie pracy z upa- 
niszad.

W latach 1939 - 1946 przebywa w Wilczkowicach koło 
Krakowa, gdzie oddaje się studiowaniu tekstów sanshryckich 
i palijskich. Tam też ukończył pracę doktorską z indianistyki, 
którą obronił po wojnie w r. 1945 na Uniwersytecie Jagielloń
skim. Od r. 1946 do końca życia mieszka w Krakowie. W roku 
1952 uzyskuje jeszcze dwa magisteria w Uniwersytecie Ja
giellońskim — z anglistyki i romanistyki.

Od r. 1954 ma urykłady zlecone z filozofii indyjskiej na 
Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, dojeżdżając do Lublina raz w miesiącu. 
W r. 1957 habilituje się z filozofii indyjskiej na Wydziale 
Filozoficznym K U L  na podstawie pracy pt. Wyzwolenie 
(moksa) według Samkhyakarika i komentarza Gaudapady; 
recenzentem jest prof. C. Regamey z Lozanny. Od r. 1962 
jest docentem K U L. Przez ostatnie kilkanaście lat życia 
ks. doc. Tokarz studiuje język starochiński i filozofię chińską. 
W r. 1967 przechodzi na emeryturę, jednak w dalszym ciągu 
(do r. 1970) prowadzi zajęcia, w formie godzin zleconych, 
z filozofii indyjskiej, a także chińskiej, dla studentów Wydziału 
Filozoficznego K U L. Zmarł w r. 1973. Pogrzeb odbył się dnia 
7 lipca w Krakowie. Niestety nie doczekał się wydania zbioru 
swoich prac — Z filozofii indyjskiej kwestie wybrane.

Do dotychczasowych publikacji ks. doc. Tokarza należą:
(1) Teizm czy ateizm w Samkhyakarika (Questio de atheismo 
systematis samkhyma in Samkhyakarika), Kraków 1946, 
str. 28 — tekst polski wraz ze streszczeniem łacińskim autora;
(2) Problem duszy w systemach indyjskich (Probleme de 
Famę dans les systemes indiens), „Znak”, Kraków 1960, 
str. 40 — tekst polski ze streszczeniem francuskim autora. 
Oprócz tego opublikował ponad dziesięć artykułów i kilka 
sprawozdań z posiedzeń naukowych. Głównym zaintereso
waniem badawczym ks. doc. Tokarza była kwestia bytu 
absolutnego w filozofii indyjskiej i — w ostatnich latach jego 
życia — także chińskiej. Ks. doc. Tokarz miał rzadkie na 
skalę światową kwalifikacje do zajmowania się filozofią
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indyjską, bo zarówno filozoficzne jak  i filologiczne. Zapocząt
kował u nas w Polsce na K U L  rzecz niecodzienną w nauce, 
światowej (z wyjątkiem może Indii)  — regularne wykłady 
z filozofii indyjskiej dla studentów filozofii i własną habili
tację ze starożytnej filozofii indyjskiej na wydziale filozoficz
nym, a więc poza instytucjami orientalistycznymi.

Warszawa, dnia 17 11 1973.

Leon Cyboran



SŁOWO WSTĘPNE

Kwestie wybrane są przeznaczone dla wszystkich, którzy interesują 
się filozofią indyjską, ale przede wszystkim dla zaawansowanych słu
chaczy Wydziału Filozoficznego KUL.

Rozpoczynający studium filozofii indyjskiej są obowiązani przede 
wszystkim zaznajomić się systematycznie z całością tej filozofii; muszą 
najpierw przejść studium o systemach indyjskich. Dla ułatwienia im 
tego zadania mają służyć dwie prace: 1. Święte księgi starych religii 
indyjskich („Przegląd Orientalistyczny” nr 2, 1966), 2. Problem duszy 
w systemach indyjskich („Znak”, czerwiec 1959).

Obie prace podają krótko jasny podział religii indyjskich i ich 
filozoficznych systemów, są wprowadzeniem do filozofii indyjskiej. 
Problem duszy, chociaż omawia kwestię specjalną, jest celowo tak uło
żony, żeby dać krótki a jasny pogląd na systemy indyjskie.

Prace te należy sobie dokładnie przyswoić, nim się ktoś zabierze do 
kwestii wybranych. Inaczej przy każdym specjalnym zagadnieniu 
trzeba byłoby powtarzać wiadomości wstępne dotyczące całości.

Obecnie wydane Kwestie obejmują trzy części:
I. Tematy upaniszadowe (tj. 5 tematów opracowanych na podsta

wie upaniszad),
II. Bhagawadgita (1. Wiadomości ogólne; 2. Wybrane strofy)

III. Tematy buddyjskie (tj. 7 tematów z filozofii buddyjskiej).
Zaplanowana jest dalsza IV część zawierająca inne jeszcze wybra

ne kwestie z filozofii indyjskiej. Święte Księgi i Problem duszy weszłyby 
w skład tej części.

A utor



W P R O W A D Z E N I E





W KWESTII SPOLSZCZANIA 
WYRAZÓW SANSKRYCKICH1

W programie XX Zjazdu Orientalistów Polskich podano powyższy, 
skrócony temat referatu. Temat pełny brzmi: Transkrypcja i spol
szczanie wyrazów sanskryckich oraz wyrazów prakryckich pali 
i ardhamdgadhi.

Istnieje bowiem problem, jak oddawać po polsku wyrazy san- 
skryckie, względnie palijskie i ardhamdgadhi, bo te zwłaszcza języki 
indyjskie mają zastosowanie w filozofii indyjskiej. Konkretnie: czy na 
przykład nazwisko filozofa indyjskiego pisać przez ,,ś” — Śankara, 
czy przez ,,si” — Siankara. Nie ma pod tym względem jednomyślności 
wśród indianistów polskich. Autorytatywnie (PAN) tych kwestii 
jeszcze nie rozstrzygnięto. I zupełnie słusznie. Z tymi sprawami nie 
należy się spieszyć, lecz zostawić je powolnej ewolucji i uprzedniemu 
uzgodnieniu wśród ludzi nauki.

Przed kilkunastu laty, w r. 1957, w „Przeglądzie Orientalistycz- 
nym” wydrukowano artykuł dra Tadeusza Pobożniaka pt. Trans
krypcja wyrazów indyjskich w języku polskim. Na wstępie do 
tego artykułu redakcja PO umieściła uwagę (PO nr 2, s. 189): „Arty
kułem tym redakcja »Przeglądu Orientalistycznego« zamierza roz
począć cykl artykułów dyskusyjnych poświęconych problemom 
(poruszonym już na XIV Zjeździe Orientalistów Polskich w 1956 r.) 
transkrypcji rozmaitych orientalnych alfabetów” . Dyskusja ta już się 
odbyła, a rozbieżność panuje nadal. Jedni piszą nazwisko filozofa 
indyjskiego Śankara (przez „ś”), inni Siankara (przez ,.si”).

1 R eferat wygłoszony na  X X  Zjeździe Orientalistów Polskich, Kraków,
25 - 26 X  1968 r., poprawiony i uzupełniony.
Zasad podanych w ty m  referacie, a  dotyczących transkrypcji, względnie spolsz
czania wyrazów sanskryckich, będzie się trzym ał autor w niniejszej pracy.
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Obecnym referatem autor pragnie się przyczynić, jeśli nie do uzgo
dnienia, to przynajmniej do wytłumaczenia rozbieżności w oddawaniu 
po polsku wyrazów sanskryckich. W tym celu wprowadza w referacie 
pewną nowość, rozróżnia:

1) transkrypcję wyrazów sanskryckich
a) naukow ą,
b) po lską  (można ją nazwać transkrypcją spolszczoną),

2) spolszczanie wyrazów sanskryckich.
Reierat nie obejmuje całości języków indyjskich (a więc np. języ

ków nowoindyjskich), lecz ogranicza się do sanskrytu i do dwóch 
prakrytów — pali i ardhamagadhl.

1) TR A N SK R Y PC JA  WYRAZÓW SANSKRYCKICH

A. Transkrypcja naukowa

Transkrypcja naukowa międzynarodowa wyrazów sanskryckich 
jest obecnie ustalona, powszechnie przyjęta w indianistyce i nie przed
stawia trudności. W słownikach czy w podręcznikach filozofii indyj
skiej podaje się zazwyczaj nie nominativus wyrazu sanskryckiego 
(nazwisk filozofów, terminów filozoficznych), lecz temat, od którego 
tworzy się przypadki. Wyrazy transkrybowane transkrypcją naukową 
oddaje się w druku zwyczajnie kursywą. W akcentowaniu wyrazów 
sanskryckich, a więc i wyrazów naukowo transkrybowanych stosu
jemy taką zasadę:

akcent stawia się na drugiej zgłosce od końca, jeśli jest długa, 
w razie krótkości drugiej zgłoski od końca akcent cofamy na trzecią, 
a gdy trzecia jest krótka, na czwartą (gdy ta  czwarta jest pierwia
stkowa).

W transkrypcji naukowej zaznaczamy długość samogłosek, jeśli 
zachodzą długie. E  i o są zawsze długie, bo powstały z dwugłosek 
(genetycznie są dwugłoskami). Wystarczy to raz na zawsze wiedzieć 
i nie potrzeba zaznaczać czy wymagać od kogoś zaznaczania ich dłu
gości. W podręcznikach sanskrytu niepolskich nie ma zaznaczania 
długości e i o, jeśliby jednak ktoś zaznaczył ich długość, należy go
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zostawić w spokoju, bo tę zasadę stosuje A. G aw roński w swym 
Podręczniku sanskrytu. Akcentujemy więc: bhutdni, Rgveda, jłvanti, 
puruęa, Śvetdśvałara.

Nie podano tutaj wszystkich liter transkrypcji naukowej i ich 
wymowy. Litery te przeważnie nie różnią, się od liter polskich i od ich 
wymowy w języku polskim ($ jest nawet przejęte z języka polskiego). 
Więc np. wyraz karman (czyn lub skutek czynu) w transkrypcji nau
kowej wymówi się: karman, śruti (słyszenie lub to, co usłyszano, tj. 
objawienie wedyckie) wymówi się: śruti.

Zapamiętać należy następujące litery, których się używa w tran s- 
k ry p c ji  naukow ej, a które się odmiennie wymawia niż w języku 
polskim:

c — np. w wyrazie candra (księżyc) wymawia się nie jak polskie 
„c” , lecz ,,cz” , czandra; 

j  — np. w wyrazie gaja (słoń), wymawia się nie jak polskie ,,j”, 
lecz ,,dż” , gadża, 

s — (s z kropką pod spodem), np. w wyrazie puruęa (człowiek, 
mężczyzna, w systemie sdmkhya używane także na oznaczenie 
pierwiastka duchowego) wymawiamy jak polskie ,,sz”, 
a więc purusza;

y — np. w wyrazie yoga wymawia się jak polskie ,,j”, a więc joga; 
v — którego nie mamy w języku polskim, wymawia się jak polskie 

,,w” , np. veda — wymawiamy weda (v po spółgłosce raczej 
jak angielskie ,,w”)2;

7,1 — wymawia się samogłoskowo, jak w czeskim (cfr czeskie 
,,srp”), serbskim i innych językach; bardzo starą i dzisiaj 
w Indiach powszechną wymową jest ri, li, więc np. Rgveda 
wymówimy praktycznie Rigweda3.

B. Transkrypcja pohka (spolszczona)

Transkrypcja polska polega na tym, że dany wyraz sanskrycki 
przepisujemy literami polskimi i litery te wymawiamy tak, jak się je 
wymawia w języku polskim.

* Cfr A. G a w ro ń s k i, Podręcznik sanskrytu, Kraków 1932. Nakładem 
Polskiej Akademii Umiejętności.

* Tamże.
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Spółgłoski przydechowe transkrypcji naukowej (eh, dh, jh, th) 
przepisujemy po polsku: „czh” , „dh.” ..., np. wyraz transkrybowany 
naukowo Chandogya przepiszemy po polsku: Czhandogja, Buddha 
przepiszemy po polsku: Buddha.

Spółgłoski cerebralne (z kropką pod spodem w transkrypcji nauko
wej) t, d, n, przepisujemy po polsku bez kropek i wymawiamy (w przy
bliżeniu) jako: t, d, n; np. wyraz sanskrycki (i palijski) pitalca — kosz, 
przepisujemy po polsku: pitaka.

m (anusrara) przepisujemy po polsku jako ,,n” lub, przed wargo
wymi, jako ,,m”; np. sąmtana, po polsku: santana1, Kumdra- 
sambhava, po polsku: Kumarasambhawa6; 

h (msarga) po polsku przepisujemy: ,,h” , np. kutah, po polsku 
przepiszemy: kutah; 

v przepisujemy po polsku i wymawiamy „w”; 
r przepisujemy po polsku „ri” , np. Bgveda, po polsku: Rigweda. 
Samogłosek długich w transkrypcji polskiej nie oznaczamy znakiem 

długości.
Taka transkrypcja polska wyrazów sanskryckich ma za sobą tra

dycję polskich indianistów. W referacie nie podano świadectw z pism 
wszystkich wybitniejszych indianistów polskich, wybrano spośród 
nich chyba największą powagę, Andrzeja Gawrońskiego, który jest 
też bezpośrednim lub pośrednim mistrzem wszystkich indianistów 
polskich. A. Gawroński transkrybuje po polsku wyrazy sanskryckie 
w ten właśnie sposób, jaki tu podano. Autor opiera się w tym na naj
pewniejszym źródle, tj. na jego przekładzie Aśwaghoszy. Wybrane 
pieśni epiczne, wydanym tuż przed jego śmiercią (zmarł 11 I 1927 r.). 
Korektę tego druku robił sam Gawroński, który swój sposób odda
wania wyrazów sanskryckich wyraźnie nazywa transkrypcją polską 
(oczywiście jest ona transkrypcją „z grubsza”, bo nie oddaje np. zna
ków cerebralności spółgłosek, długości samogłosek). „Transkrybuję 
wszędzie po polsku «z grubsza»” (Wybrane pieśni, s. 74, nota 6). 
Wyrazy sanskryckie transkrybowane po polsku akcentuje Gawroński 
według reguł ogólnie przyjętych w indianistyce: „Przez kreseczkę 
nad samogłoską oznaczam akcent, o ile nie pada, jak po polsku, na

* Cfr A. G a w ro ń sk i, Aśwaghosza. Wybrane pieśni epiczne, W yd. Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Lwów, Warszawa, Kraków 1927 r.

* Cfr ib., s. 81.
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przedostatnią zgłoskę: ale pomijam go w paru wyrazach i zdaniach, 
przytoczonych w notach” (ib.).

Szczególnie zaznaczam, że Gawroński w transkrypcji polskiej uży
wa ,,ś” nie tylko przed spółgłoskami, ale i przed samogłoskami. 
Konsekwentnie przepisany wyraz sanskrycki przez ,,si” będzie się 
czytał jak ,,si” , np. książę Siddhartha (s. 5), podobnie jak się czyta 
,,si” winnych wyrazach obcych, np. sinologia, y  zawsze oddaje przez 
polskie ,,j” , dwugłoski ai, au transkrybuje po polsku: „ai”, ,,au” .

I  tak:

Wyraz Śakra (=Indra) transkrybuje po polsku: Śakra (s. 78), 
Śdkya ,, „ „ Śakja (ród Śak-

jów, s. 76),
Aryaśura (nowelista buddyjski) „ „ „ Arja-Śura (s.

10),

Ka/oyadarśa transkrybuje po polsku: Kawjadarśa (s. 73)>
Śakrajdtaka ,, ,, ,, (z akcentem): (Śakradżńtaka

s. 78).
Wyrazy: daiul vdk ,, ,, ,, : daiwi wak (s. 73), 
aidntasya kutah sukham ,, ,, : aśantasja kutah sukham (s. 73), 
aśdntau ca kutah, sukham ,, ,, : aśantau cza kutah sukham

(s. 73).

2) SPOLSZCZANIE WYRAZÓW SANSKRYCKICH

Nie tylko od transkrypcji naukowej, ale i od transkrypcji polskiej 
(spolszczonej) należy, zdaniem autora, odróżnić spolszczanie wyrazów 
sanskryckich. Czym się zatem będzie różniło spolszczanie wyrazów 
sanskryckich od ich transkrypcji polskiej?

Transkrypcja polska (spolszczona) polega na tym, że dany wyraz 
sanskrycki przepisujemy literami polskimi i te litery wymawiamy tak, 
jak się je wymawia w języku polskim — samoistnie, tj. bez oglądania się 
na pozycję (na następną literę, na samdhi), bez oglądania się na zasady 
pisowni polskiej. W transkrypcji zostawiamy akcent właściwy wyra

15



zowi snskryckiemu. W spolszczaniu natomiast użyjemy nie tylko li
ter polskich, ale użyjemy ich według przepisów pisowni polskiej, tra
ktujemy dany wyraz jako przyswojony językowi polskiemu, jako pol
ski (z akcentem polskim).

Toteż przytaczane już np. nazwisko filozofa indyjskiego transkry- 
bowane naukowo Śańkara (lub Śamkara) przepiszemy po polsku 
„San kara” , ale spolszczylibyśmy „Siankara” , bo według pisowni pol
skiej „ś” piszemy tylko przed spółgłoskami (świt), zaś przed samogłos
kami piszemy ,,si” (siano, Małgosia). Śiva przepiszemy po polsku 
„Siwa”, ale spolszczylibyśmy „Siwa”, sdmkhya przepiszemy po polsku 
„sankhja”, ale spolszczylibyśmy „sankia” , bo nie mamy w języku pol
skim przydechowych (kh), a ,,j” piszemy według pisowni polskiej 
tylko w pewnych pozycjach (po: c, s, z, gdy słyszymy cj, sj, zj, np. 
racja, pasja, Azja).

Czy oprócz wyrazów sanskryckich transkrybowanych po polsku 
mamy już spolszczenia wyrazów sanskryckich? Chyba tak, bo np. 
wyraz transkrybowany naukowo Buddha w transkrypcji polskiej 
będzie „Buddha” ; ale mamy też w Zasadach pisowni Taszyckiego 
i Jod łow skiego  — „Bud/da,-d/dzie” . „Budda” nie jest trans
krypcją, lecz chyba spolszczeniem. Gawroński wyraz Buddha trans- 
krybuje po polsku „Buddha”, ale w Wybranych pieśniach (s. 80) w uwa
dze do rozdz. X, 3 a znajdujemy „Budda” („Sugata jest jedną z częst
szych nazw Buddy”); chyba, że jest to błąd drukarski nie zauważony 
przy korekcie (a Gawroński sam robił korektę, cfr jego „Uwaga w cza
sie korekty” na s. 75).

Temat karman (czyn lub skutek czynu) nie kończy się na krótkie a, 
lecz na an; nom. sing. od tego tematu jest karma. Transkrypcja polska 
karman będzie „karman” . Ale u autorów polskich znajdujemy wyraz 
„karma” (utworzony albo od nom. sing. karma, albo analogicznie do 
tematów kończących się na krótkie a, jak yoga). Wyrazowi „karma” 
daje się w języku polskim rodzaj żeński (na wzór rzeczowników polskich 
na „a” , np. plama); ” (ta) karma” użyte w języku polskim uważam za 
spolszczenie.

Wyraz transkrybowany naukowo upanisat w transkrypcji polskiej 
będzie „updniszat”; ale w języku polskim przyjął się już wyraz „upa- 
nisz&da”, z dodatkiem końcówki polskiej żeńskiej „a” (bo upanisat 
jest ż.) i z akcentem polskim (na drugiej od końca). Wyrazu „upanisza- 
da” nie uważam za transkrypcję polską, lecz za spolszczenie.
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O r G aw roński podaje (Podręcznik sanskrytu, s. 2), że się wyma
wia ,,samogłoskowo, jak w czeskim lub innych językach” (cfr czeskie 
„srp”). Ale zaraz dodaje: „Bardzo starą i dzisiaj w Indiach powszechną 
jest wszakże wymowa ri” . Konsekwentnie Vrtra przepisuje G aw roń
ski „Writra” (Wybrane pieśni, s. 47), Kręna przepisuje po polsku 
„Kriszna” (ib., s. 81). W Wybranych pieśniach znajdujemy także 
„Rygweda” (,,w Rygwedzie” , s. 77). Oddanie Rgveda przez „Rygwe- 
da” można uważać już za spolszczenie, bo w wyrazach polskich po ,,r” 
występuje ,,y” (np. ryk, ryczeć), a nie „i” .

Często w pisowni i w wymowie wyraz w transkrypcji polskiej 
nie będzie się różnił od wyrazu spolszczonego, np. joga, 
Wedanta”

To rozróżnienie między transkrypcją polską a spolszczaniem wyra
zów sanskryckich może rozwiązać nieustaloną jeszcze wśród indianis- 
tów polskich kwestię — jak oddawać po polsku wyrazy sanskryckie. 
Jeśli się np. postawi pytanie, czy nazwisko filozofa indyjskiego Śankara 
oddać po polsku „Śankara” czy „Siankara” , czy nazwę systemu 
sdmkhya oddać po polsku „sankhja” , czy „sankia”, nydya przeź 
„njaja” , czy „niaja” (ostatnie wymówić również dwuzgłoskowo, jak w 
trójzgłoskowo wymówionym wyrazie „Niagara”; co do ,,-ja” w „nia
ja” cfr ,,nadzie-ja”), vaiśeęika przez „waiśeszika” , czy „wajsieszyka” 
(cfr „wajdelota”) — należy odpowiedzieć: i tak i tak, zależnie od tego, 
czy dany wyraz sanskrycki transkrybujemy tylko po polsku, czy go 
spolszczamy. Ustaną wszelkie spory, a pozostanie tylko kwestia czy 
dany wyraz sanskrycki przepisywać jeszcze po polsku, czy go 
już spolszczać.

Ze spolszczaniem nie trzeba zbytnio się spieszyć. Należy zostawić 
już spolszczone wyrazy sanskryckie, jak Budda, karma, upaniszada, 
inne można będzie spolszczać dopiero wtedy, gdy będą ogólnie znane 
czytelnikowi polskiemu, gdy będzie powszechnie znana ich wymowa 
w transkrypcji naukowej. Zdawało się np., że takie nazwy sanskryckie, 
jak Śankara, Śiva są już powszechnie znane, wraz z wymową, każdemu 
wykształconemu Polakowi i autor zaczął je oddawać po polsku — 
„Siankara” , „Siwa”, tj. spolszczał je. Tymczasem tak nie jest, bo 
spotkał osoby z wyższym wykształceniem, które wymawiają te wyrazy: 
„Szankara” , „Sziwa” — prawdopodobnie przez transkrypcję an
gielską czy niemiecką, w których to językach nie ma sanskryc- 
kiego ś i S transkrypcji naukowej oddaje się przez „sh” , „sch” .
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Takie wyrazy, tj. ogólnie jeszcze nie znane, należy transkrybować 
tylko po polsku (Śankara, Śiwa), sposobem tradycyjnym, przekaza
nym nam przez naszych mistrzów indianistyki6.

• Przez term in „indianistyka” rozumiemy w te j pracy naukę o językach 
i kulturze Indii (bo tak  uczono w uniwersytetach polskich w okresie między
wojennym i powojennym). Podobnie przez term in „indianista” (indolog) 
rozumiemy takiego uczonego, który  zajmuje się językami i kulturą Indii.
O zmianie znaczenia tych  terminów ze strony autorytatyw nej (PAN) do- 
tychozas nic nie słyszano.



T E M A T Y  U P A N I S Z A D O W E





W pierwszej części powyższej publikacji zatytułowanej Tematy 
upaniszadowe jest zebranych właściwie pięć tematów, opracowa
nych przez autora na podstawie oryginalnego sanskryckiego tekstu 
upaniszad w wydaniu Iśddyaęłottaraśałopanięadąh, (108 upaniszad, 
Iśa etc.), Bombaj 1932:

1. Poznawalnośó bytu absolutnego w systemie wedanty
2. Saccidananda
3. Prajdpati o bycie absolutnym
4. W kwestii wyzwolenia (moksa) podług upaniszad
5. Byt absolutny w upaniszadach i u św. Tomasza z Akwinu
6. Quelques ónonciations oupanichadiąues sur 1’etre absolu 

comparćes avec celles de la Somme tMologiąue de S. Thom as 
d’Aquin.

Jest to pięć tematów a nie sześć, jakby się mogło wydawać, bo 
artykuł pt. Quelques ćnonciations jest tylko francuską wersją 
(autora) artykułu polskiego pt. Byt absolutny w upaniszadach 
i u św. Tomasza z Akwinu.

Referat pt. Poznawalnośó bytu absolutnego, wygłoszony na X 
Zjeździe Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego w Warszawie 
(19 V 1950 r.), był drukowany w „Przeglądzie Powszechnym”, 
lipiec-sierpień 1960 r. Redakcja „Przeglądu” nie mogła, niestety, 
uwzględnić w jego druku wszystkich znaków diakrytycznych trans- 
krybowanych wyrazów sanskryckich. Obecnie — po dodaniu znaków 
diakrytycznych i po pewnych nieznacznych zmianach — załączony 
referat wychodzi w nowym wydaniu.

Referat pt. Saccidananda, wygłoszony na posiedzeniu Komisji 
Orientalistycznej PAU w Krakowie 5 marca 1949 r. (streszczenie 
drukowano w „Sprawozdaniach PAU”, tom L, 1949, nr 3 s. 93 - 94), 
był drukowany w „Rocznikach Filozoficznych” Tow. Nauk. KUL, 
t. V, z. 3, 1955 - 1957, Lublin 1957 (wskutek niedoręczenia autorowi
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obiecanej ilości korekt pozostały w artykule liczne błędy; obecnie 
postarano się te błędy usunąć).

Referat pt. Prajapałi nie był jeszcze nigdzie drukowany. Wygłosił 
go autor na posiedzeniu Komisji Orientalistycznej PAU w Krakowie 
w maju 1949 r. (streszczenie drukowano w „Sprawozdaniach z czyn
ności i posiedzeń PAU”, tom L, maj 1949, nr 5, s. 229 - 231).

Praca pt. W kwestii wyzwolenia (móksa) podług upaniszad była 
referowana w obecnej postaci na posiedzeniu Towarzystwa Nauko
wego KUL (dn. 20 I II  1968 r.), ale nie była jeszcze nigdzie drukowana. 
Do opracowania tego zwłaszcza tematu upaniszadowego (wyzwolenia 
przez poznanie w upaniszadach) autor wyzyskał materiał swej pracy 
magisterskiej z indianistyki z r. 1939 i dysertacji doktorskiej z indiani- 
styki z r. 1945 — z opuszczeniem balastu naukowego — obecnie nie 
widzi więc już potrzeby drukowania tych prac w ich pierwotnej 
postaci.

Referat pt. Byt absolutny w upaniszadach i u św. Tomasza 
z Akwinu, wygłoszony na zjeździe Orientalistów Polskich, Wrocław 
1949, był drukowany w „Znaku” (styczeń 1950 r.). Redakcja „Znaku” 
nie miała wówczas możności uwzględnienia w druku znaków diakry
tycznych wyrazów sanskryckich i oddania tych wyrazów kursywą; 
przygotowując do druku obecną publikację, postarano się te braki uzu
pełnić. Ten sam artykuł w wersji francuskiej autora był drukowany 
w ,,Revue Thomiste”, 1949, nr 3 (Desclee de Brouver et Cie, Paris).

I w „Revue” pozostało parę błędów, bo autor nie miał możności 
zrobić ani jednej korekty. Błędy te usunięto i wersję francuską tej 
piątej pracy zamieszczono w niniejszej publikacji w całości. Jest to 
bowiem praca porównawcza i może zainteresować indianistów zagra
nicznych. Francuski indianista i filozof tomistyczny, 01ivier Lacom- 
be, jeden z trzech współczesnych i powszechnie znanych indianistów 
francuskich (Luis Renou, Jean F illio za t, 01ivier Lacombe) 
ocenił tę pracę (w piśmie z datą 22 VI 1949) jako ,,une trks heureuse 
initiative et qui merite d’etre continuće”.

Wiadomości ogólne o upaniszadach należy sobie przypomnieć 
zpracypt. Święte księgi starych religii indyjskich (odbitka, s. 116 - 117).

Należy zwłaszcza pamiętać, że upaniszady są dziełami końcowymi 
Wed, tj. świętych Ksiąg religii, którą obecnie zwykle nazywamy 
hinduizmem (w dawniejszej jej fazie braminizmem a w pierwotnej 
wedyzmem).
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Trzeba odróżnić stare upaniszady (niektórzy mówią „klasyczne”, 
„kanoniczne”) należące do pokładu wedyckiego od późniejszych, 
nowszych upaniszad. Między tymi starymi, wedyckimi upani- 
szadami jedne są chronologicznie starsze, drugie nowsze. Za wedyckie 
upaniszady uważamy 13 upaniszad (wymienione w: Święte księgi, 
s. 117). Tematy upaniszadowe są opracowane przede wszystkim 
na podstawie tych wedyckich upaniszad. O ile się powołujemy na 
jakąś nowszą, późniejszą upaniszadę, zaznaczamy to wyraźnie (np. 
„w niektórych późniejszych upaniszadach...”).

Upaniszady są konkluzją, końcem Wed (Veda) i są ich celem (anta, 
koniec, end, scope). Stąd wyraz veddnta (veda-anta — veddnta) oznacza 
właściwie upaniszady (w tym znaczeniu używa stale tego wyrazu 
np. Śankara).

W języku polskim nie przyjął się ogólnie zwyczaj, by mówić we- 
danty zamiast upaniszady (nie mówimy np.: nauki zawarte w wedan- 
tach, lecz: nauki zawarte w upaniszadach). Wedanta (w sing. vedanta) 
w mowie potocznej znaczy system, wzgl. systemy (bo jest ich więcej), 
które się specjalnie opierają na upaniszadach, systemy wedantyczne.

1. POZNAWALNOŚĆ BYTU ABSOLUTNEGO 
W SYSTEMIE WEDANTY

System wedanty (czy też powiemy — systemy wedantyczne, bo 
różne są odmiany w obrębie wedanty) opiera się głównie na upani
szadach. Stąd też jego nazwa. Upaniszady bowiem należą do świętych, 
natchnionych ksiąg indyjskich, Wed (Veda) i stanowią koniec i cel 
(anta) tych ksiąg. Dlatego i system, który się opiera przede wszystkim 
na tych końcowych księgach Wed, nazywa się veddnta (veda-anta).

Postawić pytanie, jak się przedstawia kwestia poznawalności 
bytu absolutnego w systemie wedanty, znaczy to samo, co pytać, 
jak się przedstawia sprawa poznawalności bytu absolutnego w upani
szadach; a mianowicie w owych starych upaniszadach cieszących się 
szczególną powagą, na których przede wszystkim zasadza się we
danta, a które to upaniszady zwykliśmy nazywać głównymi czy 
klasycznymi. Jeśli w tytule powiedziano: Poznawalnośó bytu absolut
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nego w systemie wedanty, a nie po prosta: w starych, klasycz
nych upaniszadach”, to dlatego, że po rozróżnieniu i przedstawieniu 
nauki starych upaniszad o poznawalności bytu absolutnego autor 
powołuje się na niektóre późniejsze, niekanoniczne pisma wedantyczne, 
które objaśniają, jak przez wieki rozumiała wedanta naukę upani
szad o poznawalności bytu absolutnego.

Jeśli zechcemy urobić sobie pojęcie, czego nauczają stare upani- 
szady o poznawalności bytu absolutnego, atmana-brahmana, znaj
dziemy się w prawdziwym kłopocie. Bo spotykamy tam teksty, które 
mówią, że atmana-brahmana nie można poznać, nie tylko zmysłami 
zewnętrznymi, ale i zmysłem wewnętrznym (manas) czy intelektem 
(buddhi). Z drugiej strony w tych samych upaniszadach znajdziemy 
teksty, które mówią o jakimś widzeniu, oglądaniu brahmana, do 
którego to oglądania dochodzą asceci już w tym życiu.

To stanowisko upaniszad, na pozór sprzeczne, można w ten 
sposób rozróżnić: 1° sam fakt, że poza bytami zjawiskowymi, po
wstającymi i przemijającymi, musi istnieć byt absolutny, który jest 
odpowiedzialny za powstanie, istnienie i unicestwienie tych bytów, 
i który można poznać. Jest to poznanie samego istnienia bytu abso
lutnego, przynajmniej jako różnego, innego od podmiotu poznającego; 
2° poznanie zaś istoty bytu absolutnego czy uchwycenie identyczności 
najgłębszego pierwiastka w człowieku — atman — z pierwiastka wszech
świata — brahman — (którą to identyczność upaniszady afirmują) nie 
da się uskutecznić żadną władzą poznawczą, nawet intelektem; 3° jest 
jednak możliwe jakieś ponadintelektualne, mistyczne widzenie, 
oglądanie atmana-brahmana, do którego to widzenia dochodzi się 
drogą ascezy, medytacji, kompletnej abstrakcji mentalnej.

Te zasadnicze rozróżnienia powinno się jasno postawić na wstępie, 
kiedy się ma mówić o upaniszadach. Niestety, w dziełach traktujących
o upaniszadach nie czyni się tego jasnego rozróżnienia. Stąd wiele 
nieporozumień, błędnych twierdzeń o nauce upaniszad i niesłuszne 
zarzuty chaotyczności pod adresem upaniszad i umysłowości indyj
skiej w ogóle.

Potwierdzenie tego rozróżnienia kwestii poznawalności bytu 
absolutnego możemy znaleźć nie tylko u owych wielkich komenta
torów upaniszad, Brahmasutr i Bhagawadgity, ale i u późniejszych 
wedantystów, aż po nasz dwudziesty wiek.

Ad 1°. Według upaniszad można poznać istnienie bytu absolutne
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go. Owszem, mamy w nich takie miejsca, które są po prostu argu
mentami na istnienie absolutu, argumentami opartymi na zasadzie 
przyczynowości ze swymi odmianami (ex contingentia, ordine..., 
tzn. z przygodności bytu, z porządku we wszechświecie, czyli z ce
lowości w przyrodzie...).

Taittirłya1 (3,1) mówi: „Z czego właśnie te byty powstają, przez co 
powstawszy żyją, w co przemijając wchodzą, to staraj się poznać, 
to (jest) brahman”.

Brahman jest źródłem wszelkiej siły, która się przejawia w świecie, 
on użycza światła wszystkiemu, co świeci:

„Nie świeci tam słońce ni księżyc, ni gwiazdy, 
ni te błyskawice — skądby ten (tu) ogień?
Tylko on świecącym: wszystko za nim świeci, 
jego (to) jasnością błyszczy wszechświat cały” .

(Kdłhaka, 5, 15)
A czy miejsce z Brhaddranyaka, 3, 8, 9, nie jest argumentem 

ex ordine? Mówi tutaj mędrzec YdjUamlkya do filozoficznie nastrojo
nej niewiasty Gorgi:

„Na rozkaz tej to niezniszczalnej istoty, o Gargi, trzymają się 
w swych odstępach słońce i księżyc; na rozkaz tej to niezniszczalnej 
istoty, o Gargi, trzymają się w swych odstępach niebo i ziemia; 
na rozkaz tej to niezniszczalnej istoty, o Gargi, trzymają się swych 
odstępów momenty i godziny, dni i noce, półmiesiące i miesiące, 
pory roku i lata; na rozkaz tej to niezniszczalnej istoty, o Gargi, 
płyną rzeki ze śnieżnobiałych gór, jedne na wschód, drugie na 
zachód” .
,,A ten to atman wiązadło, bariera dla tych światów, aby się nie 
zawaliły” (Chandogya, 8, 4, 1).
W Chandogya, 6, 13, każe mistrz uczniowi (tutaj ojciec synowi) 

wrzucić kawałek soli do naczynia z wodą i przyjść na drugi dzień 
rano. Kiedy rano uczeń przyszedł, każe mu mistrz przynieść z po
wrotem ten kawałeczek soli, który wczoraj wrzucił do wody. Uczeń 
nie może tego uczynić (bo sól rozpuściła się w wodzie). Wtedy mistrz 
każe uczniowi kosztować tej wody w różnych miejscach i pyta go, 
jaki jest smak wody. Uczeń kosztuje i za każdym razem odpowiada, 
że smak wody jest słony. Uczeń stwierdza, że wobec tego sól musi

1 Upaniszada Taittirłya; każda pojedyncza upaniszada m a swoją odręb
ną  nazwę (przyp. Red.).
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się znajdować w wodzie. Mistrz nawiązując do tego faktu poucza go, 
że jak soli, którą wrzucono do wody, nie widzimy, a jednak po sło
nym smaku wody poznajemy, że sól istnieje rozpuszczona w wodzie, 
podobnie też, chociaż nie widzimy tego prawdziwego bytu, który daje 
istnienie światu, to jednak z istnienia tego świata, z którejkolwiek 
strony będziemy go rozpatrywali, poznajemy, że ten prawdziwy byt 
istnieje: „Zaprawdę, nie widzisz tu, mój drogi, bytu, a jednak tu 
jest” . (C h d n d 6, 13, 2).

Nie można więc upaniszadom zarzucać, że głoszą niepoznawalność 
istnienia bytu absolutnego lub że nauczają tylko o jakimś ślepym 
wyczuwaniu istnienia absolutu. Z tekstów upaniszad wynika, że 
istnienie bytu absolutnego można też poznać ze świata widzialnego 
drogą rozumowania.

Tak zrozumiała naukę upaniszad wedanta. Może najbardziej 
rozpowszechnionym w Indii podręcznikiem wedanty w duchu Śan- 
kary, pochodzącym z ok. r. 1300 po Chr., jest Pancadaśl. Otóż Pan- 
cadaśi wyraźnie mówi, że nie tylko księgi religijne nauczają o istnie
niu bytu absolutnego, ale o jego istnieniu możemy wiedzieć także 
przez własne, logiczne rozumowanie (III, 36). Istnienie rzeczy, jak 
gór itp., dowodzi istnienia bytu absolutnego (XV, 20)2.

Ad 2°. Jeśli Upaniszady tak często akcentują, że atmana-brahmana 
nie można dosięgnąć żadną władzą poznawczą, rozumieją przez to poz
nanie jego natury czy uchwycenie identyczności najgłębszego pierwia
stka człowieka {atman) i pierwiastka wszechrzeczy (brahman). Poznanie 
natury bytu absolutnego przekracza wszelkie władze poznawcze czło
wieka, a wyrażenie jego natury przekracza wszelkie słowa, definicje. 

„Skąd zawracają słowa wraz ze zmysłem wewnętrznym (manasd 
saha) nie dosięgnąwszy go” (Taitt., 2, 4).
„Nie dosięga tam oko, nie dosięga mowa, nie (dosięga) manas... 
innym (jest) to od tego, co poznane” (Kena, 1, 3).
„To, czego nie widzi się okiem,... czego nie dyszy się uchem, ...co 
niewypowiedziane mową, ...czego nie pojmuje się zmysłem wew
nętrznym {manasd), ...to właśnie, wiedz, jest brahmanem {Kena, 
1, 6 -7 , 4 - 5). Czyli że natury brahmana nie dosięga intelekt, 
buddhi (cfr Kdtha., 6, 10).

1 W  czasie pisania tego artykułu  autor nie miał pod rękę oryginału 
sanskryckiego Pańcadaii. T utaj powołuje się na  tłumaozenie angielskie.
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Ad 3°. Te same upaniszady, które tak podkreślają niemożliwość 
uchwycenia natury brahmana władzami poznawczymi, przyjmują 
jednak jakieś mistyczne, ponadintelektualne oglądanie, widzenie, 
doświadczanie brahmana. I  te same upaniszady, które zaznaczają, 
że brahmana nie można widzieć, uchwycić władzami poznawczymi, 
na wyrażenie tej mistycznej realizacji brahmana używają wyrażeń 
(wybrano tylko niektóre) od pierwiastków czasownikowych paś-, 
drś-, widzieć, oglądać, iks-, zobaczyć, labh-, uchwycić (gr. Xap,pavsiv), 
łapać, grh-, chwycić (greifen). Tymi wyrażeniami starają się określić 
tę jakąś wizję mistyczną brahmana, to jakieś jego oglądanie. Przy
toczymy kilka cytatów mówiących o tym widzeniu brahmana.

„Atman, subtelniejszy niż to, co subtelne, większy od tego, co 
wielkie, mieszka w sercu tego stworzenia. Tę wielkość atmana 
za łaską Stwórcy ogląda (jpaśyati) (człowiek) wyzbyty żądzy 
i troski” (Kdtha., 2, 20).
„Istniejący z siebie (Stwórca) przebił otwory (zmysły) na zewnątrz: 
dlatego (człowiek) na zewnątrz patrzy, nie do swego wnętrza. 
Ktoś mądry wewnątrz siebie zobaczył (aiksat) atmana, kiedy 
w poszukiwaniu za nieśmiertelnością zawrócił wzrok” (Kdtha., 4,1). 
„Jak w nasionach sezamu olej, w mleku masło, w strumieniach 
woda, a w polanach ogień, tak tego atmana można uchwycić 
(grhyate) w sobie samym, kto się go stara zobaczyć (anu- 
paśyate) drogą prawdziwej ascezy” (Śvetaivatara, kh. 15).
„To, co niewidzialne (adrśyam), nieuchwytne, bez genealogii, 
bezbarwne (lub: bez kasty, avarnam), bez oczu i uszu, również 
bez rąk i nóg, wieczne, przenikające, wszechobecne, nader 
subtelne, jako też niezmienne, to mędrcy ogladają (pari- 
paśyanti), źródło bytu” (Mundaka, 1, 1, 6).
„Zaiste, po wszystkie czasy tego atmana można uchwycić 
(labhyah) drogą prawdziwej ascezy, doskonałego poznania i czy
stego życia. Bo jaśnieje wewnątrz ciała, pełen światłości; jego 
oglądają (paśyanti) asececi, którzy zniszczyli występek” (Mun
daka, 3, 1, 5).
„Nie uchwyci (go) oko ani też mowa czy inne bóstwa zmysłów, 
asceza czy też czyn (ofiara), lecz kto oczyści swe serce uspo
kojonym poznaniem, dopiero go, niepodzielnego, ogląda (jpaśyate) 
w kontemplacji” (Muniaka, 3, 1, 8).
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„Kto zobaczy tego (tasmin dręte) wzniosłego i bliskiego, temu 
rozrywa się węzeł serca, rozwiązują się wszelkie wątpliwości
i unicestwiają się jego czyny (skutki czynów)” (Muniaka, 
2, 2 , 8).
„Kiedy się zobaczy (anupaśyati) wyraźnie tego atmana — Boga, 
Pana przeszłości i przyszłości, od tego czasu nie ma bojaźni” 
(Brh., 4, 4, 15).
„Oglądający (paśyah) nie ogląda śmierci ani choroby, ani cierpienia; 
zaiste, oglądający (paśyah) ogląda wszystko, wszędzie osiąga 
wszystko” (Chdnd., 7, 26, 2).
„Jeden pan, wewnętrzny atman wszystkich stworzeń, który 
jedną formę rozwija w różne. Ci mędrcy, co go widzą (anu- 
paśyanti) mieszkającego w sobie, ci, a nie inni, są wiecznie 
szczęśliwi” (Katha., 5, 12).
Że upaniszady głoszą naukę o jakimś tajemniczym widzeniu 

bytu absolutnego, potwierdza wedanta, która w ten właśnie sposób 
rozumie naukę upaniszad. To widzenie brahmana nazywa się w we- 
dancie sdksdtkdra9, aparoksajńdna4, widzenie bezpośrednie, intuicyjne 
w odróżnieniu od poznania samego faktu istnienia brahmana, które 
nazywa się paroksajńana. Te dwa sposoby poznawalności brahmana 
wyróżnia jasno Pancadaśl (np. VI, 16; VII, 61, 69).

V iv ek an an d a , asceta, mistyk i filozof wedantyczny (umarł 
na początku naszego stulecia) — często wspomina w swoich dziełach 
(które autor miał sposobność przestudiować w czasie wojny) o tym 
widzeniu brahmana jako o rzeczy oczywistej, do której dochodzą 
asceci. Na przykład w M y master (Complete Works, IV) pyta Vive- 
k a n a n d a  swego mistrza, R am ak rish n ę  i otrzymuje od niego 
odpowiedzi:
— „Czy Pan wierzy w Boga?” — „Tak.” — odpowiedział.
— „Czy może to pan udowodnić?” — „Tak.” — „W jaki sposób?”

* Sa  =  razem, przeciwieństwo do a (privatum); aksan — oko; adi. akęa; 
saksat, abl. adi. jako przysłówek (cfr durat, acirat) =  naocznie, dokładnie, 
bezpośrednio, wprost; salcęał+kr (czynić) =  oglądać naocznie, bezpośred
nio, wprost; subst. abstraktum : sdksdtkdra =  oglądanie naoczne, bezpo
średnie.

* JParah =  poza, dalej, ponad; jtwnci — poznanie; pcM^oh-oJc^a-jn&no — 
=  poznanie pozaoczne, pośrednie, nie wprost; a(priv.)-pardh-akęa-jndna =  
=  poznanie niepozaoczne, bezpośrednie, wprost.
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— „Ponieważ widzę Go tak właśnie, jak widzę ciebie tutaj, tylko
w sposób o wiele bardziej wyraźny”6.
Tę realizację bytu absolutnego podkreśla V ivekananda  w swoich 

dziełach jako cel i treść religii.
Na upaniszady nie możemy się zapatrywać jako na systematyczne 

wykłady filozofii, nawet nie zawsze jako na wykłady filozofii w ogóle. 
Bo oprócz zwykłych dociekań filozoficznych, które się opierają na 
zwyczajnym poznaniu, spotykamy też w nich próby wypowiedzenia 
doświadczeń mistycznych, doznań sięgających ponad normalną 
świadomość.

Lecz jeśli będziemy abstrahowali od tych mistycznych dociekań, 
a zatrzymamy się na płaszczyźnie czysto filozoficznej tych ksiąg 
świętych indyjskiego Wschodu, możemy stwierdzić, że nauka upa- 
niszad i wedanty o poznawalności bytu absolutnego zgadza się z po
jęciami tych filozofów Zachodu, którzy również utrzymują z jednej 
strony, że istnienie bytu absolutnego może człowiek swymi władzami 
poznać ze świata widzialnego, z drugiej jednak strony zaprzeczają 
jakoby umysł ludzki był w mocy dosięgnąć samej natury tego bytu.

2. SACCIDANANDA
PRÓBY UPANISZAD OKREŚLENIA ABSOLUTU JAKO BYTU (S A T ),  

ŚWIADOMOŚCI* (CIT)  I  SZCZĘŚLIWOŚCI ( A NA NDA )

Jak wiadomo, upaniszady dzielimy ogólnie na dwie zasadnicze 
grupy. Do pierwszej grupy zaliczamy owe stare upaniszady cieszące

* — Do you believe in  Ood, SirJ  — Yea, he replied.
— Can you prove ił, S ir l  — Yes. — H owt — Because I  see H im  just 

as I  see you here, ordy in  a  much intenser sense (Tekst oryginalny M y Master).
* W  opracowaniu tem atu  szczególną uwagę poświęcono określeniom 

prajna, prajnana — świadomość, jńdna , mjnana — poznanie, które to  określenie 
upaniszady odnoszą także do b y tu  absolutnego. Autor czyni to  dlatego, po
nieważ chce wykazać, że pojmowania by tu  absolutnego jako z isto ty  swej 
nieświadomego (na sposób np. niemieckich filozofów, S c h o p e n h a u e ra  czy 
E . H a r tm a n n a )  nie można insynuować upaniszadom. A z tak ą  insy
nuacją  się spotykam y. D la potwierdzenia, że tłumaczenie wspomnianych okre
śleń n a  język polski przez „świadomość” , „poznanie” nie jes t arbitralne, ze
stawiono je z tłumaczeniami n a  inne języki europejskie, takich  autorów jak:
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się szczególną powagą, a które zwykło się nazywać głównymi ozy 
klasycznymi. Do nich zalicza się trzynaście upaniszad7. Nie wchodząc 
w sporną jeszcze kwestię dokładnego chronologicznego następstwa 
tych upaniszad, wymieniamy je w tym porządku, w jakim je podaje 
Deus sen8: Brhaddranyaka, Chandogya, Taittirlya, Aitareya, Kausitalci 
Kena, Kathaka, lid , Svetaśvatara, Mundaka, Praśna, Maitrayanlya, 
MdndiLkya9. Kiedy mówimy ogólnie o upaniszadach, to rozumiemy 
po prostu owe stare upaniszady. Do drugiej grupy zaliczamy nowsze, 
późniejsze upaniszady. Z tych późniejszych autor cytuje w obecnej 
pracy: Nrsimhottaratapanlyopanisat i Rama/purvatdpanlyopanisat.

Upaniszady nie stanowią jednolitego systemu. Nie są one dziełem 
jednego autora, jednej epoki i jednego kierunku myślowego. Nawet 
w jednej i tej samej upaniszadzie spotykamy miejsca, które filozoficz
nie rozpatrywane, należą do różnych systemów. Jeśli późniejsze, 
różniące się między sobą szkoły wedantyczne omawiały pewne kwestie 
na podstawie upaniszad, np. stosunek brahmana do duszy indywidu
alnej i do świata zjawiskowego, wybierały z nich niektóre, powtarza
jące się enuncjacje, a teksty stanowiące dla nich trudność starały 
się wytłumaczyć na swój sposób. Nasze obecne zagadnienie upani- 
szadowe jest wolne od podobnych trudności, bo dotyczy określenia 
bytu absolutnego samego w sobie i wypowiedzi upaniszad są zgodne 
pod tym względem. Możemy jedynie rozróżnić „płaszczyznę” tych 
wypowiedzi.

Jedne wypowiedzi upaniszad są wynikiem i wyrazem zwykłego 
dociekania, opierającego się na normalnym poznaniu, inne znów 
są wynikiem (choć już nie wyrazem) wizji mistycznych, przekraczają
cych normalne poznanie.

Głównym tematem upaniszad jest zatem, jak już wspomniano, 
byt absolutny, brahman, z którego wyszedł cały wszechświat. „Zaiste,

D e u sse n  (Sechzig Upanishad’s des Veda, Leipzig 1938 — skrót: 60 Up.), 
R a n a  d e  (A Constructwe survey oj Vpanishadic Philosophy, Poona 1926), S e n a r t  
(Bj-hadaranyaka-upanięad, Paris 1934 oraz Chandogya-upanięad, Paris 1930.)

7 R . D. R a n a d e , Constructwe Survey, TJpanieshadic Philosophy, Poona 
1926, I , 7.

'  AUgemeine Geschichte der Philosophie, I , 2: Die Philosophie der Upanishad’s 
Leipzig 1919, Einleitung, I I ,  2.

* Stąd wskaźnik d la orientacji w skrótach użytych w artykule: np. B fh. =  
=  Bfhadaranyakopanięat; Chand. =  Chandogyopanięat itd.
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wszystko to (=cały ten wszechświat) jest brahmanem” — sarvam 
kha.lv idam brahma (C h a n d 3, 14, 1). Byt absolutny jest wewnętrzną 
treścią wszechświata (brahman) i najgłębszą treścią człowieka (atman). 
Najgłębszy pierwiastek w człowieku (atman) według wielu miejsc 
upaniszad jest identyczny z pierwiastkiem wszechrzeczy, dlatego 
zwykło się ogólnie mówić, że według upaniszad atman =  brahman. 
„Zaiste, ten atman jest brahmanem” — sa vd ayam dtma brahma 
(Brh., 4, 4, 5). „Tym — ty jesteś” — tat tvam asi (Chand., 6, 8, 7). „Ja 
jestem brahmanem” — aham brahmdsmi (Brh., 1, 4, 10).

O tym bycie absolutnym, atmanie-brahmanie, upaniszady w pew
nych miejscach zaznaczają, że nie da się niczym określić, że nie jest 
ani takim, ani takim, neti (=na-iti), neti (Brh., 3, 9, 26; 4, 2, 4 itd.). 
Te powiedzenia można w ten sposób rozumieć, że ze stanowiska 
wizji mistycznej brahmana nie da się wyrazić żadnymi określeniami. 
Brahman jest przedmiotem wizji mistycznej. W tej wizji, gdzie 
zlewają się w jedno widzący, widzenie i to, co się widzi, bytu absolut
nego nie można niczym określić. „Jak człowiekowi ślepemu od urodze
nia — mówi R a d h a k rish n a n 10 — nie możemy objaśnić piękna tęczy 
lub wspaniałości zachodu słońca, tak dla niemistyka wizji mistyka 
nie można opisać” . Odpowiedzią na pytanie, co to jest brahman, 
jest milczenie. Ze stanowiska wizji mistycznej nie można zatem 
ani tak, ani przeciwnie określić brahmana. Powiedzenia te (neti, neti) 
można też tak rozumieć, że i ze stanowiska zwyczajnego wszelkie 
określenia brahmana są niedokładne.

Jednak, wychodząc ze stanowiska zwyczajnego, upaniszady mówią
o tym atmanie-brahmanie i starają się podać jakieś określenia. 
Jako pierwsze, tzn. najistotniejsze, określenia bytu absolutnego 
podają istnienie (byt, rzeczywistość), myśl (świadomość) i szczęś
liwość.

W niektórych późniejszych upaniszadach powtarza się połączone 
określenie brahmana jako sat-cit-drumda (saccidananda), byt, myśl — 
świadomość, szczęśliwość. I  tak: Nrsimhottaratapanłya (kh. 4) powiada, 
że tego atmana, to najwyższe brahman, powinniśmy sobie uprzytomnić 
jako atmana pełnego bytu, myśli, szczęśliwości (sacciddnandapiir- 
natmanam). Ta sama upaniszada (kh. 7) mówi: „Wszystko to (=cały 
ten wszechświat) jest brahmanem, którego istotą (postacią) jest

10 Ind ian  PhHosophy, London 1923 - 1927, I ,  178.
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byt, myśl, szczęśliwość” (brahmawedam sarvam sa<xidana/ndarupam). 
Ramapurvatdpanlya (5, 8) mówi, że: „Wszelki, kto medytuje
o tym ..., którego istotą (postacią) jest byt, myśl, szczęśliwość, 
osiąga wyzwolenie” (saccidanandarupam... sa yo dhydyen mokscm 
dpnoti sarvah).

Lecz już w owych starych, klasycznych upaniszadach przychodzą:
a) poszczególne, identyczne lub równoznaczne określenia absolutu,
b) pewne połączenia tych określeń.

Przytoczymy przynajmniej ważniejsze teksty na udowodnienie 
tego twierdzenia.

a) Upaniszady określają byt absolutny jako sat, istniejący, 
satya, rzeczywistość.

W Chand., 6, 2, 1 - 2 w ten sposób poucza ojciec swego syna
o bycie absolutnym: „Istniejącym (sat) było to, mój drogi, na 
początku, jednym tylko, bez drugiego. Wprawdzie niektórzy powia
dają, że to było niebytem (asat) na początku, jednym, bez drugiego, 
że z tego niebytu powstał byt. Ale jakżeż, mój drogi, może tak 
być — powiedział — jak z tego, co nie istnieje (asatah) może pow
stać to, co istnieje (sat)? Przeciwnie, istniejącym (mt) było to, mój 
drogi, na początku, jednym, bez drugiego”.

Brh., 5, 4 mówi: „Rzeczywistością bowiem (jest) brahman” 
(sałyam hy eva brahma).

Brh., 2, 1, 20: „Jak pająk wychodzi przez nić z siebie, jak z ognia 
wylatują drobne iskry, tak z tego atmana wychodzą wszystkie tchnie
nia żywotne (jprdndh), wszystkie światy, wszyscy bogowie, wszystkie 
istoty. Jego tajemną nazwą jest rzeczywistość rzeczywistości (satyasya 
sałyam); mianowicie tchnienia żywotne są rzeczywistością, a on jest 
ich rzeczywistością” .

Jeśli Brh., 2, 3, 1 odnosi nazwę sat do świata zjawiskowego, 
w który rozwinął się brahman, czyli do niższej formy brahmana, 
to wyższą formę brahmana nazywa w tymże tekście tyat, transcen
dentną. Jeśl w Brh., 2, 1, 20 (w tekście cytowanym powyżej) świat 
zjawiskowy jest nazwany satya, rzeczywistością, to brahmana 
nazwano w tymże tekście satyasya satyam, rzeczywistością (tej) 
rzeczywistości.

D rug im , istotnym określeniem bytu absolutnego w upanisza
dach jest myśl, poznanie, świadomość, inteligencja. Równoważni
kiem cit, myśl, późniejszych upaniszad jest w starych upaniszadach
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określenie prajnd, prajndna, świadomość oraz jnana, vijńdna, poz
nanie.

Jako podstawę wszystkiego co żyje, chodzi, lata i co jest bez ruchu, 
podaje Aitareya świadomość: „Wszystko to jest kierowane świado
mością (prajnd), zasadza się na świadomości {prajndne), świadomością 
jest kierowany świat, świadomość jest podstawą, świadomością — 
brahman (prajnanam brahma)”11, Ait., 3, 3.

Kauęitdki, 3, 8 -9  podaje, że poza wszystkimi przedmiotami
i władzami jest właściwy podmiot, atman-świadomość (prajnd- 
-atman12), który poznaje.

Bfh., 3, 9, 28 na oznaczenie brahmana-świadomości używa określe
nia vijndna, poznanie: vijndnam13... brahma. Ta sama upaniszada 
(4, 5, 13) mówi dalej: że atman nie ma ani zewnętrznej strony, ani 
wewnętrznej, lecz cały jest samą świadomością-poznaniem — dtmd- 
-anantaro’ bdhydh, lcrtsnah prajńdnaghana14 eva.

Taittiriya, 2, 1 nazywa brahmana jnana, poznaniem: jńdnam11 
... brahma.

Wiadomą jest rzeczą, że jeśli chodzi o świadomość, upaniszady 
rozróżniają cztery stany, w których może znajdować się atman: 
stan czuwania, stan sennych marzeń, stan głębokiego snu pozbawio
nego sennych marzeń i stan czwarty (turlya). Chdndogya (8, 7 - 12) 
w długiej przypowieści18 poucza, że ostateczną rzeczywistością 
bytu absolutnego nie jest ani atman w stanie czuwania, posiadający 
świadomość ciała, ani atman w stanie sennych marzeń, ani atman 
w stanie głębokiego snu, kiedy to świadomość zupełnie zanika, ale 
ostateczną rzeczywistością jest atman w czwartym stanie, w którym 
występuje w swej właściwej postaci — jako najwyższy duch obdarzony 
świadomością.

11 W yrazy prajnd, prajndna tłumaczy D e u sse n  przez Bewusstsein-. das 
Bewusstsein ist Brahman, 60 Up., s. 20, R a n a d e  przez inteUect w: Intellect is 
the finał reality. Gonstr. Suroey, s. 119, 181 lub przez Sdfconsciousness: I t  is 
Self-consciousness which is the Absolute, ib., 8. 270. 

i* D e u sse n , Bewusstsein — Selbst, 60 Up., s. 50.
18 D e u sse n , Erkenntnis, 60 Up., s. 456.
11 D e u sse n : bestehł durch und durch ganz aus Erkenntnis, 60 Up.,

s. 484; S e n a r t :  U n ’est tout que connaissance.
u  R a n a d e  tłumaczy: Oonsciousness (op. cit., s. 269.)
11 Cfr Prajdpati ... (część I  rozdział 3).
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W tej przypowieści do pana stworzenia, do Pradżapatiego przy
chodzi po naukę o atmanie wysłannik bogów, Indra, i wysłannik 
demonów,Virocana. Pradżapati nie odkrywa im od razu ostatecznej 
rzeczywistości atmana, lecz zamierza pouczyć ich stopniowo. Naj
pierw — jakby na próbę — oznajmia im, że atman, to odbity obraz 
człowieka w wodzie, zwierciadle czy w oku (drugiego człowieka). 
Tą nauką zadowala się Virocana, przekazuje ją demonom i już więcej 
do Pradżapatiego nie wraca. Virocana jest według upaniszady przed
stawicielem demonów i tych wszystkich ludzi demonicznych (dsura, 
8, 8, 5), którzy identyfikują najgłębszy pierwiastek człowieka {atman) 
z ciałem i którzy konsekwentnie muszą przyznać, że ten atman za
traca się wskutek zniszczenia ciała (asyawa śarirasya ndśam ano 
esa naśyati, 8, 9, 2). Indra natomiast odchodzi wprawdzie do bogów, 
ale w drodze znajduje w tym określeniu atmana trudności i wraca 
do Pradżapatiego. Po pewnym czasie Pradżapati poucza go, że osta
teczna rzeczywistość, to atman w sennym marzeniu. Indra odchodzi, 
ale znowu ma trudności i wraca. Następnie poucza go Pradżapati, 
że ostateczna rzeczywistość, to atman w głębokim śnie. I  tym razem 
ma Indra trudność i wraca. Mówi on Pradżapatiemu, że w tym okreś
leniu nie widzi nic pocieszającego, bo atman w głębokim śnie nie 
ma świadomości siebie i świadomości innych istot, nie ma tego poz
nania: „ja jestem tym” (ayam aharn asmi, 8, 11, 2), lecz jest jakby 
zupełnie unicestwiony (vindśam evaplto bhamti, 8, 11, 2). Po kilku 
latach Prajapati odsłania Indrze prawdziwą naturę ostatecznej 
rzeczywistości, którą jest czysta, duchowa świadomość siebie. Atman 
uspokojony w głębokim śnie unosząc się z tego ciała wstępuje w naj
wyższe światło i występuje w swej właściwej formie — jako najwyższy 
duch (eęa samprasado’ smac charlrdt samutthdya param jyotir upasampa- 
dya svena rupenabhinispadyate sa uttamah purusah, 8, 12, 3). Prajapati 
obrazowo stara się objaśnić, że ten ttitamapuruęa, najwyższy duch, 
posiada świadomość. Pan stworzenia używa o tym najwyższym duchu 
obrazowych wyrażeń: jest śmiejący się, bawiący się, rozkoszujący 
się (jdksan, hrldan, ramamanah, 8, 12, 3).

Ostateczną więc rzeczywistością atmana-brahmana, którą upa
niszady próbują podać, jest czysta świadomość siebie, świadomość 
nie empiryczna, która wprowadza ograniczenia, ale świadomość 
absolutna, transcendentna, która nie zna ograniczeń, bo jej przedmiot, 
identyczny z podmiotem, jest jednym bytem absolutnym. Mandukya
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7, podaje o bycie absolutnym, że jest ekdtmapratyayasdra. Jeżeli 
to złożenie będziemy uważali za złożenie bahuwihi, tak je rozwiążemy: 
ten, którego istotą, treścią (sdra) jest poznanie, świadomość (jąratyaya) 
siebie jednego17 (ekdtma); jeśli je będziemy uważali za tatpuruęa, 
to je tak rozwiążemy: istota (sdra) świadomości (pratyaya) siebie 
jednego18 (ekdtma).

Nie można więc mówić o absolucie upaniszad (jeżeli się już
o nim zaczyna coś mówić), że absolut ten jest nieświadomy lub że 
cit, prajna jest tylko możnością myślenia, świadomości, a nie świado
mością samą, bo absolutowi nie można przypisywać możności bez 
aktu. Absolut upaniszad, jeśli już o nim mówimy, to czysta świado
mość, myśl, inteligencja.

Z tego, że nazwę brahman (neutrum) z modlitwy, formuły, z pier
wiastka magicznego, siły magicznej kryjącej się w formule i kierującej 
światem przeniesiono na oznaczenie bytu absolutnego, pierwiastka 
wszechświata, nie wynika, że ten byt absolutny, ten pierwiastek 
wszechświata jest czymś, czymś nieświadomym, jakąś ślepą siłą. 
Upaniszady, które mówią o świadomości absolutu używają jeszcze 
innych nazw na oznaczenia bytu absolutnego, np. aksara (neutr.), 
nieprzemijające, ananda (neutr. używane w up. obok masc.), szczęśli
wość, błogość19. Te nazwy w neutrum (brahman, aksara) nadawały 
się do tego, by odwrócić umysł od pojmowania absolutu na sposób 
któregoś z uosobionych bogów wedyckich, którzy są tylko różnymi 
objawami bytu absolutnego i od pojmowania go na podobieństwo 
ludzkie. Byt absolutny nie jest w tym znaczeniu osobą, jakoby 
podlegał jakiemuś ograniczeniu, ale z tego nie wynika, by nie posiadał 
tego, co jest doskonałością w osobie (myśl, świadomość) i to eminen- 
tiore, absoluto modo, w sposób najwyższy, absolutny, czyli bez przy
mieszki jakiejkolwiek niedoskonałości.

Bytu absolutnego upaniszad nie można więc zestawiać z nie
świadomym absolutem Ed. Hartmanna. Możemy go natomiast 
zestawić z pierwszą przyczyną ruchu (npcSioy kivoOv), z tą  przyczyną 
czysto duchową (voOę), mającą za przedmiot świadomości swoją 
własną myśl — z vór|mę vof|aecoę Arystotelesa.

17 R a n a d e , op. cit., s. 336: Its  essence is the knowledge of its own self.
18 R a n a d e , op. cit., s. 219: I t  is the essence of the experience of sdfidentity.
*• Można przytoczyć przykłady z innych języków indoeuropejskich,

gdzie nazwa w neutrum  oznacza istotę świadomą, np. numen, 8ai|ióviov.
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D eussen nie może nie przyznać, że upaniszady określają brah
mana jako świadomość (Phil. der Up., IV, 3), ale boleje nad tym. 
Według Deussena filozofujący umysł ludzki w Indiach, Grecji i w now
szych czasach popadł, z małymi wyjątkami, z dziwną zgodnością 
w błąd, który Deussen nazywa intelektualizmem, a który to błąd 
na tym polega, że się bytowi absolutnemu przypisuje jakiekolwiek 
podobieństwo, pokrewieństwo czy analogię z tym, co nazywamy 
świadomością, myślą, duchem, inteligencją20.

T rzec im  istotnym określeniem absolutu w upaniszadach jest 
dnanda (m. lub n.), szczęśliwość, błogość.

Taittirlya w drugiej m ili (brahma-ananda-mlll) poucza, że człowiek 
powinien wznieść się ponad wszystkie formy bytowania empirycznego, 
w które rozwinął się brahman, aż dosięgnie samej jego treści. Powinien 
w tym celu obrać odwrotną drogę od tej, którą brahman rozwinął 
się w świat. Z brahmana rozwinął się cały ten świat, od rzeczy sub
telnych aż do grubomaterialnych ,,Z tego właśnie atmana powstał 
eter, z eteru powietrze, z powietrza ogień, z ognia woda, z wody 
ziemia, z ziemi rośliny, z roślin pokarm, z pokarmu ozłowiek” (2, 1). 
Człowiek przez coraz to głębsze wnikanie w siebie powinien wydobywać 
atmana jakby z łusek. Należy odrzucić te zewnętrzne powłoki, osłony: 
powłokę najgrubszą ciała składającą się z soków pokarmowych, 
powłokę tchnień żywotnych, bardziej wewnętrzną powłokę zmysłu

10 Z tego, że by t absolutny oznaczano często nazwami rodzaju nijakiego, 
albo nazwami, które wprawdzie gramatycznie są rodzaju męskiego, ale nie 
koniecznie muszą się odnosić do osoby, np. skambha, m. — podpora, nie wynika, 
że już od dawnych czasów b y t absolutny pojmowano nieosobowo. W  początkach 
spekulaoji filozoficznych jeszcze śoiśle nie rozgraniczano między tym , co jest 
osobą, a  co jest nieosobowo, dlatego i brahm an w tych  tekstach nazwany jest 
deva, bóg, l ia ,  P an  Bóg, puruęa, duch, wł. człowiek-mężczyzna. Gdy z rozwojem 
myśli filozoficznej uświadomiono sobie różnicę między osobami a  rzeczami, 
musiano sobie zdać sprawę z tego czy b y t absolutny należy pojmować jako 
Boga, ozy jako coś nieosobowego. Ci, co się zdecydowali na  pierwszą możliwość, 
przyjmowali teraz, że nieosobowe nazwy absolutu oznaczają jego niższą formę; 
inni zaś, którzy odmawiali absolutowi wszelkich osobowych cech jako antropo- 
morficznycb, nauczali, że osobowy Iśvara  przedstawia tylko jakby ograniozony 
obraz absolutu. To ostatnie zapatrywanie znalazło wyraz u  Śankary i w jego 
szkole (cfr H elm uth von G la s e n a p p , Die Philosophie der Inder, S tu ttgart 
1949, I I I ,  3,3). W  naszej praoy mówimy o tym , w jak i sposób pojm ują b y t 
absolutny upaniszady, a  nie wdajemy się w filozofowanie późniejszyoh szkół.
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wewnętrznego (manas), powłokę poznania intelektualnego. Kiedy 
się odrzuci wszystkie powłoki, pozostanie różny od nich 
brahman-szczęśliwość. „Szczęśliwość-brahman” (dnando brahma,
3, 6).

Również Brh. 3, 9, 28 określa brahmana jako śzczęśliwość: 
vijnanam anandam brahma,, „brahman (jest) poznaniem i szczęśli
wością” .

W Kausitaki, 3, 9 mamy: prajndtmd-anando’jaro’mrtah, ,,at- 
man-świadomość, szczęśliwość, nie starzejący się, nieśmiertelny”.

b) W starych upaniszadach występują też pewne połączenia 
określeń brahmana jako bytu, świadomości i szczęśliwości.

W Brh., 4,1 w jednej rozmowie mędrca Jadżniawalkji z królem 
Dżanaką zachodzą te trzy określenia, choć nie są zestawione razem:
4, 1, 2 prajńa, 4, 1, 4 satya, 4, 1, 6 dnanda.

W Brh., 3, 9, 28 są zestawione razem mjnana i dnanda: mjnanam 
anandam brahma, ,,brahman (jest) poznaniem (i) szczęśliwością” .

W Kausitaki, 3, 9 mamy połączenie określeń prajnd i dnanda: 
prajnd-dtmd-dnando’jaro’mrtah „atman-świadomość, szczęśliwość, nie 
starzejący się, nieśmiertelny”.

Taittirlya na początku drugiego rozdziału określa brahmana 
jako rzeczywistość, poznanie i jako nieskończonego: satyam jnanam 
anantam brahma, „rzeczywistość, poznanie, nieskończone — (to) brah
man”. Określenie brahmana jako dnanda, szczęśliwość, znajduje się w 
ciągu samego rozdziału. Ponieważ w tym drugim rozdziale jest mowa
o brahmanie jako o szczęśliwości (dnanda), co zapowiada już sam tytuł 
rozdziału (brahma-dnanda-valll), przypuszczał Deussen (60 Up. 
s. 225; to swoje stanowisko osłabia D eussen w Phil. der Up.), że 
anantam, nieskończone, jest bardzo prawdopodobnie błędem, że 
pierwotnie musiało być w tekście: satyam jnanam anandam, czyli 
że mielibyśmy tu już zestawione razem wszystkie trzy określenia, 
odpowiadające określeniom brahmana w późniejszych upaniszadach, 
jako sat-cit-dnanda; satya w Taitt. odpowiada sat późniejszych upani
szad, jńdna w Taitt. — późniejszemu cit, a dnanda jest identyczne 
z późniejszym określeniem. Nie mamy dostatecznych podstaw do przy
puszczenia, że jest tu  rzeczywiście błąd. Zadowalamy się samym 
stwierdzeniem, że w Taittirlya na początku drugiego rozdziału są 
zestawione dwa określenia (satya, jndna), a trzecie określenie, dnanda, 
znajduje się w ciągu rozdziału.
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Tak więc w późniejszych upaniszadach spotykamy gotową 
formułę z trzech określeń absolutu: saccidananda — byt, myśl, szczęśli
wość. Są to określenia, które musiano wyczuwać jako istotne dla 
absolutu21 i do których inne określenia dadzą się sprowadzić.

Tej formuły w starych upaniszadach wprawdzie nie mamy, ale 
możemy powiedzieć, że w starych upaniszadach są już próby określe
nia absolutu jako bytu, świadomości i szczęśliwości.

Określenie sat późniejszej formuły znajduje się w starych upani
szadach również jako sat lub jako satya.

Określenia cit, myśl, nie ma w starych upaniszadach, lecz są 
jego równoważniki: prajnd, prajńdna — świadomość, jnana, mjndna — 
poznanie. Możliwe, że te wyrażenia zastąpiono później wyrazem cit 
jako równoważnym a krótszym i przez to odpowiedniejszym na człon 
formuły. Określenie ananda pochodzi również ze starych upaniszad.

W starych upaniszadach znajdujemy też pewne połączenia tych 
określeń: sałya-\-jnana, prajńd-\-dnanda, vijndna-\-dnanda.

Późniejszą formułę saccidananda skonstruowano w zupełnej 
zgodności z duchem starych upaniszad.

3. P R A J lP A T I  O BYCIE ABSOLUTNYM

W długiej przypowieści w Chdndogyopanisat (8, 7 - 12) występuje 
bóg Prajapati (pan stworzenia) i poucza o najgłębszym pierwiastku 
człowieka i wszechświata (dtman-brahman), czyli o bycie absolutnym.

Prajapati nie podaje od razu całkowitego wyjaśnienia w sprawie 
atmana, lecz czyni to stopniowo, metodycznie. Jego nauka jest 
rozłożona na cztery, coraz to głębsze, odpowiedzi. Przypowieść 
ta, z Ghandogya, nie zawsze była dotychczas — nawet przez india-

21 W wedanoie W a lla b h y  (żył ok. 1500 po Chr.), ożyli w Śuddhadvaita- 
nedanta pojmowano te trzy określenia nie jako własności brahm ana, ale sub
stancjalnie. Por. H . J a c o b i ,  Odtłinger Oel. Anzeigen 1895, I, s. 203: Solegen 
die Anhdnger des śuddhadvaita Vedanta dem Brahman Sein, Intelligenz und Won
ne bei, ober nicht ais seine Eigenschaften, sondern diese Eigenschaften, wie wit 
sagen wiirden, bilden sein Wesen; es ist nichts anders ais diese.
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nistów — należycie rozumiana i należycie wyzyskana w nauce o bycie 
absolutnym. Dlatego pozwalamy sobie dorzucić jeszcze jedno, nowe 
jej tłumaczenie.

Na początku przypowieści słyszymy takie określenie Pradżapatiego 
dotyczące atmana: „Atmana, od którego dalekie jest zło, który nie 
podlega starzeniu się, śmierci, strapieniu, który nie odczuwa głodu
i pragnienia, którego chcenie i myślenie są rzeczywistością, należy 
pragnąć, należy starać się poznać; ten osiąga wszelkie światy i wszelkie 
pragnienia, kto znalazłszy tego atmana poznaje go” (Ch., 8, 7, 1).

Ta wypowiedź Pradżapatiego zaintrygowała tak bogów (deva), 
jak i demonów (asura). Bogowie wysyłają spośród siebie Indrę, 
asurowie Wiroczanę (Virocana) na naukę do Pradżapatiego, by się 
dowiedzieli, czym konkretnie jest ten atman, gdzie go należy szukać.

Po trzydziestu dwu latach praktyki uczniowskiej zapytał Prajapati 
Indrę i Wiroczanę, do czego zmierzają przez ten nowicjat. Odpowie
dzieli, że chodzi im o atmana, o którym Praja/pati wypowiedział 
usłyszane słowa.

Prajapati nie odsłania im od razu głębi i istoty atmana. Jego pierw
szą wypowiedź możemy uważać po prostu za próbę, za „kamień 
obrazy”, który szczęśliwie ominą lub o który się rozbiją poszuki
wania Indry i Wiroczany. Nie potrzebujemy nawet przypuszczać, 
że w pierwszej odpowiedzi Praja/pati wprowadza w błąd swych uczniów. 
Według pewnych powiedzeń upaniszad, najgłębszy pierwiastek 
człowieka (atman) jest identyczny z pierwiastkiem wszechświata 
(brahman), ale też według upaniszad „cały ten wszechświat (jest) 
brahmanem” (saroam khalv idam brahma, Ghdnd., 3, 14, 1); brahman 
stał się tym wszystkim. Dlatego powiedzieć, że ciało ludzkie, że postać 
człowieka jest atmanem, nie będzie według upaniszad głębszą prawdą, 
ale nie będzie też fałszem. Prajapati podając im najpierw to najniższe 
znaczenie atmana postępuje stosownie do ich usposobienia i przygoto
wania. Kiedy bowiem bogowie i asurowie usłyszeli wypowiedź Pra
dżapatiego umieszczoną na początku przypowieści, powiedzieli: 
„Nuże, szukajmy tego atmana; przez znalezienie tego atmana osiąga 
się wszelkie światy i wszelkie pragnienia” (Chdnd., 8, 7, 2). Nie pamię
tają o pierwszej części wypowiedzi Pradżapatiego, nie interesuje 
ich tak samo atman, jak te światy (loka), które do osiągnięcia atmana 
mają być przydatne. Ich intencje są światowe (laukika). Dlatego 
może Pradżapati tak długo trzyma w nowicjacie zarówno przed
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stawi cielą bogów, jak i przedstawiciela demonów, dlatego pierwsza 
jego odpowiedź jest również „światowa”.

Według nauki upaniszad atmana należy szukać w sobie samym, 
(nazwę atman wzięto też z „siebie samego”; atman =  self, selbst).

Prajapati w Chdndogyopanisat wychodzi w swojej nauce od czło
wieka, ale najpierw bierze pod uwag? w człowieku to, co jest widoczne, 
fizycznie doświadczalne, co się da odmalować czy odbić, tj. postać 
fizyczną człowieka (tzn. ciało człowieka, bo od ciała jest całkowicie 
zależna jego postać). „Postać człowieka, którą się widzi w oku (sc. 
w oku drugiego odbitą), to jest atman, powiedział, to nieśmiertelność, 
szczęśliwość, to brahman” (Chand., 8, 7, 4). Taka jest pierwsza od
powiedź Pradżapatiego.

Gdyby Indra i Wiroczana pomyśleli głębiej i porównali tę od
powiedź z pierwszą częścią owej wypowiedzi Pradżapatiego („Atman, 
od którego dalekie jest zło, który nie podlega starzeniu się, śmierci...”), 
byliby w tej odpowiedzi zaraz znaleźli trudność. Ale widocznie więcej 
ich interesują te obiecane światy, niż sam atman. Nie podejmują 
trudności dociekania, kierują tylko pytanie do Pradżapatiego, pytanie 
dotyczące drobiazgu, szczegółu zewnętrznego, mianowicie postaci 
człowieka odbitej w wodzie czy w lustrze. Pradżapati odpowiada na to, 
że to jest ta  sama postać odbita w tym wszystkim, w wodzie, w lustrze 
czy w oku. Wspomniał im tylko o odibiciu w oku, bo chciał ogólnie 
powiedzieć, że atman to to, co się odbija w oku, czyli to, co widzą 
zmysły. Indra i Virocana po tym wyjaśnieniu sądzą, że — według 
ich mniemania — odnaleźli atmana. Cel ich pobytu u Pradżapatiego 
został osiągnięty. Powinni jeszcze umieć uzasadnić takie pojmowanie 
atmana innym i wyciągnąć z tej nauki praktyczne wnioski. Prajapati 
przystępuje do podania im jednego i drugiego. To jest atman, bo tego 
atmana można wykryć samym okiem lub przy użyciu (pomocy) 
natury fizycznej. Każe Indrze i Wiroczanie przejrzeć się w naczyniu 
z wodą i następnie powiedzieć, jeśli coś z ich osoby odbije się w wo
dzie. — „Co widzicie”? — zapytał, a oni odpowiedzieli — „Całych nas 
(całe nasze osoby — sarvam... atmanam) widzimy tu odbitych, o Czci
godny, nawet włoski na ciele, nawet paznokcie” (8, 8, 1). A więc 
wszystko, co stanowi człowieka (atman) w najdrobniejszych szczegółach 
można wykryć doświadczeniem zewnętrznym. A oto wniosek prakty
czny, który się nasuwa z takiego pojmowania atmana; o to mieć stara
nie, co w człowieku jest fizycznie doświadczalne, czyli o ciało. Prajapati
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każe im się przyozdobić, wystroić w piękne szaty, uporządkować, 
a następnie ponownie popatrzeć do naczynia z wodą. — ,,Co widzi
cie?” — zapytał. — „Podobnie jak my tu, o Czcigodny, jesteśmy pięknie 
ozdobieni, ubrani w piękne szaty, uporządkowani, tak  samo, o Czci
godny, ci (=  odbicie w wodzie) są pięknie ozdobieni, ubrani w piękne 
szaty, uporządkowani” (8, 8, 3). Prajdpati (tłumiąc ironię i gorycz w 
sobie) zawołał: „To jest istota człowieka (atman), to nieśmiertelność, 
szczęście, to brahnum” (8, 8, 9).

Zadowoleni, ze spokojnym sercem, odeszli uczniowie od mistrza. 
Prajdpati popatrzył za odchodzącymi i powiedział: „Nie uchwyciwszy, 
nie poznawszy istotnej treści człowieka (atmanam) odchodzą. Którzy - 
kolwiek będą się trzymali tej nauki, czy to bogowie czy asurowie, 
przepadli” (Chand., 8, 8, 4).

Virocana przybył zadowolony do demonów i oznajmił im tę 
naukę o atmanie (przez którego rozumiał ciało osoby), a raczej od razu 
podał im praktyczne wnioski z tej nauki: „Swojemu własnemu ciału 
należy w tym życiu dogadzać, swojemu własnemu ciału należy służyć; 
kto w tym życiu dogadza swemu własnemu ciału, kto własnemu ciału 
duży, ten ma oba światy, ten i tamten” (8, 8, 4). Taka nauka pozostała 
u demonów. Upaniszada czyni uwagę, że takie zapatrywania spotyka 
się i wśród łudzi, że i dzisiaj mówi się o człowieku samolubnym, 
bez wiary i ofiarności, że jest człowiekiem demonicznym (asura).

Indra również odszedł zadowolony od Pradżapatiego. Ale w drodze 
powrotnej, nie związany już towarzystwem swego demonicznego 
współucznia, począł spokojnie rozważać podaną naukę o atmanie. 
Teraz, widocznie, dopiero porównał podaną naukę o atmanie z dawną 
wypowiedzią Pradżapatiego, bo nim jeszcze doszedł do bogów, poczuł 
zaniepokojenie. Jeśli nasze ciało będzie wyglądało pięknie, to i ten 
atman będzie pięknie wyglądał. Ale co się stanie, jeśli ciało będzie 
ślepe, chrome...? Również i ten atman musiałby być ślepy i chromy. 
Gdy się ciało rozsypie, to i ten atman musiałby się zatem rozsypać. 
Wraca tedy ponownie w charakterze ucznia do Pradżapatiego. 
Prajdpati, jakby okazując zdziwienie, pyta, co go znowu sprowadza.
— „O Czcigodny, podobnie jak ten (atman) jest pięknie ozdobiony, 
przybrany w piękne szaty i uporządkowany, gdy to ciało jest pięknie 
ozdobione, przybrane w piękne szaty i uporządkowane, tak ten 
(atman) jest ślepy, gdy ono jest ślepe, chromy, gdy ono jest chrome, 
okaleczony, gdy ono jest okaleczone; z rozwiązaniem się tego ciała
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ten (atman) rozwiązuje się; nie widzę w tym nic pocieszającego”.
— „Zaprawdę, tak się z nim sprawa przedstawia — odpowiada Prajd
pati — ale ci go (atmana) objaśnię dokładniej, zostań (jako uczeń) 
drugie 32 lata” (8, 9).

Po drugich 32 latach Prajdpati podaje Indrze głębszą naukę o at
manie. Żeby poznać naturę atmana, trzeba sięgnąć poza tę powłokę 
ciała, trzeba wejść w siebie głębiej, gdzie nie docierają zmysły ze
wnętrzne, ale obserwacja wewnętrzna. W stanie czuwania, kiedy 
to działają zmysły zewnętrzne, pierwiastek wewnętrzny człowieka 
rozlewa się niejako po zmysłach, tak że go trudno odróżnić od ciała. 
Ale należy sobie przypomnieć taki stan, w którym działalność zmy
słów zewnętrznych jest zawieszona, a jednak ten pierwiastek we
wnętrzny dalej działa i jest świadomy. Jest to stan sennego marzenia. 
W sennych marzeniach pierwiastek wewnętrzny człowieka, choć 
nadal związany jest z ciałem, to jednak ma pewną niezależność 
od ciała. Człowiekowi np. ślepemu śni się, że ogląda piękne okolice, 
kulawemu, że swobodnie biega. Są to fakty znane z psychologii 
doświadczalnej i medycyny (tzw. widzenie mózgowe). Do nich właśnie 
nawiązuje druga odpowiedź Pradżapatiego: „Ten, który szczęśliwie 
wędruje w sennym marzeniu, to jest atman — powiedział — to nie
śmiertelność, szczęśliwość, to brahman” (8, 10, 1).

Zadowolony Indra odszedł od Pradżapatiego. Ale nim jeszcze 
wrócił do bogów, znalazł i w tej drugiej odpowiedzi pewną trudność. 
Wprawdzie — tak rozumował — w sennym marzeniu atman nie 
uczestniczy w ułomności ciała. Ciało może być ślepe, ale atman w sen
nym marzeniu nie jest ślepy; ciało może być kulawe, on nie jest kulawy; 
ciało można uderzyć, jego razy nie dotykają; ciało można okaleczyć, 
on nie stanie się kaleką. A jednak atman w sennym marzeniu ma nie
kiedy świadomość, jak gdyby go kto uderzył, jak gdyby odczuwał 
cierpienia, a nawet jak gdyby płakał. Indra wraca do nowicjatu
i przedstawia Pradżapatiemu swą trudność. Prajdpati obiecuje po
uczyć go jeszcze głębiej o atmanie i każe mu pozostać w nowicjacie 
dalsze 32 lata.

Trzecia odpowiedź Pradżapatiego (po trzecim nawrocie 32 lat), 
która ma tę trudność rozwiązać jest taka: atman to wewnętrzny 
pierwiastek człowieka całkowicie uspokojonego w głębokim śnie, tak 
że już nie doznaje sennych widziadeł, konsekwentnie nie odczuwa 
niepokojów. Zadowolony Indra odszedł do bogów. Ale nim do nich
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powrócił, wykrył trudność i w tej trzeciej odpowiedzi. Zatem wraca 
znowu do pana stworzenia i przedkłada mu swoją wątpliwość, że 
w tym przypadku, tj. w głębokim śnie pozbawionym sennych marzeń, 
atman nie ma świadomości siebie, ani też świadomości innych bytów, 
lecz jest jakby unicestwiony (doszliśmy do najważniejszego miejsca 
w przypowieści, dlatego odtąd jeszcze więcej będziemy mówili do
słownym tłumaczeniem tekstu upaniszady).

Kiedy Indra przyszedł po raz trzeci do Pradżapatiego z polanami 
w ręku, a więc z zamiarem dalszego nowicjatu, zapytuje go Prajapati: 
„Maghavan22, przecież odszedłeś zadowolony; czegóż żądasz, po co 
znowu przychodzisz?” (8 -11, 2). A Indra, przedkładając swoją trud
ność odnośnie ostatniej nauki Pradżapatiego o atmanie w głębokim 
śnie, odpowiedział: „W tym wypadku, o Czcigodny, ten (atman) 
wcale nie poznaje siebie w ten sposób: ja jestem tym a tym; nie po
znaje też tych stworzeń. Całkiem zanika. Nie widzę tu  (w tej nauce) 
nic pocieszającego” (8, 11, 2). Na to odpowiada Prajapati: „Tak 
istotnie przedstawia się sprawa z nim, Maghavan” — evam evaisa, Ma- 
ghavan (8, 11, 3), czyli: atman istotnie zatraca świadomość w głębokim 
śnie. Ale zaraz dodaje: „Ale o nim to głębiej ci wyjaśnię” — etam tv 
eva te bhuyo ’nuvydkhydsyami (8, 11, 3).

D eussen sądzi, że w trzeciej odpowiedzi Prajapati podał osta
teczne wyjaśnienia o atmanie, że czwarta odpowiedź nie wnosi nic 
nowego: Hiermit ist der hochste Standpunlct erreicht, und die noch 
folgende vierte Antwort Prajdpatis geht nicht mehr, wie die anderen 
iiber die heroorgehenden Antworten hinaus(60 Up., wstęp do Ghdnd.,
8, 7 -12). Jednak z cytowanych powyżej słów Pradżapatiego możemy 
sądzić, że czwarta odpowiedź przyniesie coś nowego. Tak bowiem 
po ostatniej trudności Indry jak i po dwu poprzednich mówi Prajapati 
te same słowa: etam tv eva te bhuyo ’nuvydkhydsydmi — „ale o nim to 
więcej ci wyjaśnię” . Więc i w czwartej odpowiedzi musi być jakieś 
dalsze, głębsze, nowe pouczenie o atmanie. Po poprzednich powiedze
niach Pradżapatiego etam tv eva te bhuyo 'nuvydkhydsydmi (8, 9, 3
i 9, 10, 4) następują zaraz słowa: vasdparani dvdtrimśatam varsdni, 
„pozostań jeszcze trzydzieści dwa lata” (8, 9, 3 i 8, 10, 4). Po ostatnim 
powiedzeniu etam tv eva te bhuyo ’nuvydkhydsydmi — „ale o nim to 
więcej ci wyjaśnię” (8,11, 3) Prajapati dodaje najpierw słowa: no evd-

12 E p ite t Indry , tyle co „hojny” , „szczodry” .
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nyatraitasmdt, a dopiero po nich następuje: vasapardni panca mrędni
— „zostań jeszcze pięć lat”.

Senart (Chandogyopanisat in. h. 1.) słowa no evdnyatraitasmat łączy 
z następnymi i tak je rozumie: „ale o nim głębiej ci wyjaśnię, tylko 
pod (tym) warunkiem, że zostaniesz jeszcze pięć lat” (mais je te 
l’expliquerai plus a fond, seulement sous cette condition que tu de- 
meureras cinq annees encore). Można się na to zgodzić, chociaż 
dziwnym się wydaje, dlaczego dopiero teraz dodaje Pradżapati, 
że tylko pod tym warunkiem pouczy go głębiej o atmanie, kiedy 
mu każe pozostać tylko pięć lat, a nie jak dawniej 32 lata. Te słowa: 
no evdnyatraitasmdl — „a wcale nie kiedy indziej (lub: gdzie indziej) 
poza tym” mogą mieć w kontekście także to znaczenie: „nie gdzie 
indziej poza tym (tj. poza tą kwestią świadomości)” lub: „nie kiedy 
indziej jeszcze od tego (razu)”, czyli — tym razem już po raz ostatni.

Anyatra jako prep. z abl. może mieć znaczenie miejscowe: w innym 
miejscu od, gdzie indziej niż. Biorąc zatem anyatra w znaczeniu 
miejscowym, tak można rozumieć powyższe słowa (w kontekście): 
Tak to się przedstawia sprawa z atmanem w głębokim śnie; atman 
w głębokim śnie istotnie zatraca świadomość, ale jeszcze głębiej 
pouczę cię o nim, ale nie poza tym, tj. nie poza kwestią świadomości. 
Jak poprzednie odpowiedzi były tego rodzaju, że każda następna 
rozwiązywała trudność poprzednią, tak i ta  następna (czwarta) 
odpowiedź będzie dotyczyła ostatniej, trzeciej twojej trudności, 
tj. kwestii świadomości. Trafiłeś, o Indro, w samo sedno trudności: 
nie możesz pojąć, by ostateczną rzeczywistością był atman — byt 
nieświadomy. Jesteś bliski prawdy. O nim, głębiej ci wyjaśnię, ale 
nie poza tym, tj. rozwiązania trudności nie będę ci podawał w czym 
innym, jak tylko w rozwiązaniu kwestii świadomości atmana. A po
nieważ tak głęboko pochwyciłeś samo sedno trudności, dlatego tym 
razem zostań tylko pieć lat. Jeśli anyatra weźmiemy w znaczeniu 
czasowym (kiedy indziej jeszcze niż, innym razem), powiedzenie 
no evanyatraitasmdt może też znaczyć: „nie kiedy indziej jeszcze 
od tego razu” , czyli w kontekście: Jeszcze więcej pouczę cię, lecz 
tym razem to pouczenie będzie już ostatnie, nie będą cię musiał 
pouczać kiedy indziej jeszcze; miej cierpliwość, już nie będziesz 
musiał czekać na inne jeszcze pouczenie, zostań jeszcze tylko pieć lat.

Po upływie pięciu lat, czyli razem po 101 latach, tak poucza 
Prajdpati Indrę: „Maghavanl Zaprawdę, śmiertelne jest to ciało,
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podległe panowaniu śmierci. (Jest) ono przybytkiem tego nieśmiertel 
nego, bezcielesnego atmana (aśarlraayatmanah). Ten (atman) ucieleś
niony doznaje zaiste przyjemności i nieprzyjemności. Dopóki po
zostaje w ciele, nie ma zaiste wyzbycia się przyjemności i nieprzyjem
ności, (ale) kiedy się właśnie uwolni od ciała, nie dotyka (go już) 
przyjemność (i) nieprzyjemność” (8, 12, 1). A więc atman, dopóki 
jest w ciele, odczuwa przyjemność i nieprzyjemność, czyli ma świado
mość empiryczną, indywidualną. W głębokim śnie, kiedy atman 
nie odczuwa przyjemności i nieprzyjemności, traci świadomość 
indywidualną. Tym bardziej nie ma on świadomości indywidualnej, 
kiedy się wyzwoli z ciała. Co się dzieje z atmanem, kiedy ze snu 
głębokiego, w którym zatracił świadomość indywidualną, wyjdzie 
z ciała? Czy atman wyjęty z czasu, przestrzeni i przyczynowości 
jest nieświadomy? Prajapati tak dalej poucza Indrę: „Ten atman 
doskonale uspokojony (w głębokim śnie) wyszedłszy z tego ciała 
wchodzi w najwyższe światło i występuje w swej postaci jako naj
wyższy duch” (8, 12, 3). Moglibyśmy w tych powiedzeniach widzieć 
świadomość absolutną atmana. Atman zatraca świadomość indywidu
alną, ale wyszedłszy z ciała, wchodzi w najwyższe światło (param 
jyotih), czyli przychodzi do świadomości absolutnej, transcendentnej, 
która nie wprowadza ograniczenia. Atman występuje w swej właściwej 
formie jako czysta świadomość siebie, jako najwyższy duch (uttamah 
purusah), istota świadoma. Mamy prawo tak rozumieć te słowa. 
Ale ci, którzy pojmują absolut jako z natury swej nieświadomy, 
na sposób filozofów niemieckich Schopenhauera czy Edwarda Hart- 
manna i którzy insynuują upaniszadom taki sam sposób pojmowania 
absolutu, mogliby nam zarzucić, że interpretujemy dowolnie teksty 
upaniszad, że im podkładamy nasze pojmowanie bytu absolutnego. 
Dlatego w kwestii świadomości absolutu nie powołujemy się na wspom
niane powiedzenia. Zresztą nie potrzebujemy się na nie powoływać, 
bo mamy dosyć innych miejsc na to w upaniszadach. Ale i w tym roz
dziale (Chandogya) mamy następnie wyraźne powiedzenia świadczące
o pojmowaniu atmana po wyzwoleniu się z ciała jako świadomego. 
Po wyrazach sa uttamah porusah mówi dalej Prajapati: sa tatra paryeti 
jalcęat kridan ramamdnah, „wtedy ten (atman) ustawicznie się 
weseli, bawi, czuje się szczęśliwy”. Te wyrażenia, że atman po wyzwo
leniu się z ciała cieszy się, bawi, czuje się szczęśliwy, czyż nie jasno 
mówią, że ten atman musi mieć świadomość? Oczywiście nie może
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tu  być mowy o świadomości indywidualnej, empirycznej. Że atman 
zatracił świadomość indywidualną, o tym już przedtem powiedziano. 
Zresztą wyraźnie zaznacza to Prajdpati w tym samym miejscu 
(8, 12, 3): nopajanam smarann idam śarlram, ,,nie pamiętając tego 
cielesnego balastu” . Ponieważ, jak mówiliśmy już przedtem, Prajdpati 
powiedział, że atman po wyjściu z ciała nie doznaje przyjemności
i nieprzyjemności, a teraz dodaje, że atman nie przywodzi sobie na 
pamięć swego cielesnego balastu, dlatego wyrażeń jalcęan krldan 
ramamanah, „cieszy się, bawi, czuje się szczęśliwy”,nie można rozu
mieć jako jakichś doznawań empirycznych, lecz musimy je rozumieć 
jako wyrażenia obrazowe na oznaczenie absolutnej, transcendentnej 
świadomości atmana. Również wyrażenia paryeti (pari-\-i) nie możemy 
po tym wszystkim rozumieć w znaczeniu fizycznym — spacerowaniu, 
chodzeniu naokoło, ale musimy je uważać za wyrażenie obrazowe 
ciągłego trwania i oddać je przez „ustawicznie” , „wiecznie”.

Nie powinny nas także wprowadzać w błąd wyrazy następujące 
po paryeti jaksan krldan ramamanah (ustawicznie się weseli, bawi, 
czuje się szczęśliwym), mianowicie wyrazy: strlbhir va yanair va 
jnatibhir vd, „czy to z kobietami, czy to z rydwanami, czy z przyja
ciółmi (spokrewnionymi)”. D eussen sądzi, że te powiedzenia muszą 
być późniejszym dodatkiem: Die dann fólgende sinnliche Schilderung, 
me diese hochste Seele sich mit Weibern, Wagen, Freuden amiisiert, 
muss wohl spaterer Zusatz sein, da sie... der unmittelhar vorhergehenden 
Behauptung, den Kórperlosen beruhre Lust und Schmerz nicht, zu sehr 
widerspricht, ais dass wir sie in der ursprunglischen Konzeption ein- 
begreifen kónnten (60 Up., wstęp do Chand., 8, 7 - 12).

Nie mamy dowodów na to, że te powiedzenia są późniejszym 
dodatkiem, ani też dowodów przeciwko temu. Należy jednak za
znaczyć, że gdybyśmy się chcieli pozbyć niewygodnych nam powiedzeń 
w upaniszadach, musielibyśmy się często uciekać do tego wybiegu, że 
te a te powiedzenia są późniejszym dodatkiem. Glasenapp nazywa 
wyrażenia podobne do naszego miejsca w upaniszadach obrębieniem 
mitologicznym: Diese mythólogischen Verbra mungen des Gedankens 
(Helmuth von G lasenapp, Brahma und Buddha, 1926, s. 105).

Upaniszady nauczają, że wyzwolenie osiąga się przez intuicyjną 
wiedzę tożsamości najgłębszego pierwiastka w człowieku (atman) 
z pierwiastkiem wszechświata (brahman), przez poznanie aham 
brahmasmi — „Ja jestem brahmanem”. To wyzwalające poznanie
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usuwa resztki ziemskiej żądzy, niszczy karmę. Gdy wyzwolony umiera, 
już się więcej nie inkamuje, ale wchodzi do brahmana. To wejście 
do brahmana jedne miejsca upaniszad przedstawiają bez tego obla
mowania mitologicznego, jak np. Brhaddranyaka, 4, 4, 6 - 7: „Brah
manem będąc rozwiązuje się w brahmana ...” „Śmiertelny staje 
się nieśmiertelnym, tutaj brahmana dostaje w dziale. Jak skóra 
węża leży martwa i porzucona na mrowisku, tak leży to ciało; ale 
ten bezcielesny, nieśmiertelny dech jest samym brahmanem, samym 
światłem”. Inne miejsca upaniszad przedstawiają to wejście do 
brahmana z oblamowaniem mitologicznym. Na przykład w Kauęitaki, 
I, świat brahmana jest ukazany jako wspaniała kraina z jeziorem, 
rzekami, miastem, pałacem ... Na spotkanie wyzwolonego wychodzą 
Apsary (500 Apsar), sto z owocami w ręku, sto z maściami, sto z wień
cami, sto z pachnącym proszkiem, sto z szatami ...

I przytaczane przez nas miejsce w Ghandogya powinniśmy raczej 
uważać za miejsce przetkane mitologią, za obrazowe przedstawienie 
tej myśli, że atman po wyzwoleniu się z ciała nie jest jakąś martwą 
siłą, ale bytem świadomym i szczęśliwym, a to bawienie się, rozkoszo
wanie nie jest empiryczne, lecz transcendentne, właściwe bytowi 
absolutnemu. Jeśli w innych miejscach upaniszady określają absolut 
jako byt, świadomość i szczęśliwość, to dlaczego nie może Chandogy- 
opanisat, zwłaszcza w przypowieści, wyrazić tej samej prawdy w sposób 
obrazowy? Oczywiście, przyznajemy, że to wszystko są sposoby nie
udolne, jak nieudolne jest porównanie atmana unoszącego się z ciała 
z unoszeniem się wiatru, chmury ... (Chand., 8, 12, 2). Ale skąd ma 
wziąć i jakichże wyrażeń i porównań użyć Prajdpati, kiedy mówi
o nie dającym się określić bycie absolutnym, a przemawia do istoty 
obracającej się w świecie empirii?

Zadaniem naszym było podać należytą interpretację nauki Pradża
patiego w Ghandogya o bycie absolutnym (dtman-brahman). Szliśmy 
za tą  nauką krok za krokiem. Na początku tej nauki stoi jakby wbity 
słup, drogowskaz, określenie bytu absolutnego: „Atmana, od którego 
dalekie jest zło, który nie podlega starzeniu się, śmierci, strapieniu, 
który nie odczuwa głodu i pragnienia, którego chcenie i myślenie 
są rzeczywistością, należy pragnąć, należy starać się poznać” — Ya dt- 
mapahatapdpmd mjaro uimrtyur viśóko mjighatso’ pipasah satyakdmah 
satyasamkalpah so’nvestavyah sa vijijnasitavyah [Chand., 8, 7, 1).

Czym konkretnie jest ten atman, gdzie go szukać? Żeby go znaleźć
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należy zacząć poszukiwanie od samego siebie (atman). Chociaż nie
którzy uważają ciało swe za siebie samych (atman), za całą swą osobę
i nazwę atman odnoszą do ciała, to jednak tak pojęty atman nie od
powiada pojęciu bytu absolutnego. Gdy głębiej wejdziemy w siebie, 
zaobserwujemy wewnętrzny pierwiastek, który ma pewną niezależność 
od ciała, nie uczestniczy w ułomnościach ciała: to pierwiastek czło
wieka w sennym marzeniu. Ale pierwiastek w sennym marzeniu 
również nie może odpowiadać rzeczywistości bytu absolutnego, 
choćby już z tego prostego powodu, że nie jest mśoka, nie jest bez 
strapień, niepokojów. Ten sam pierwiastek bez obaw, strapień, 
zupełnie uspokojony w głębokim śnie nie może być w pełni bytem 
absolutnym, bo nie ma świadomości, nie ma chcenia (kama) i myślenia 
(samkalpa), jest jakby martwą kłodą drzewa, podlega jakby śmierci, 
zagładzie (mnaśa). Więc najgłębszą rzeczywistością nie jest wewnętrz
ny pierwiastek człowieka, o ile jest związany z ciałem (saśarlra) 
doznaje wrażeń głodu i pragnienia, posiada świadomość indywidualną. 
Bytem absolutnym jest tenże pierwiastek człowieka, ale uwolniony 
od balastu ciała (aśarlra) i występujący w swej właściwej postaci 
(svarupa) jako najwyższy duch (uttama purusa). Ten nieśmiertelny
i bez bojaźni jednostek (amrtam abhayam brahma) nie zatrzymuje 
świadomości indywiduów, ale posiada świadomość absolutną i szczęście 
absolutne. Te ostatnie prawdy objaśnia Prajapati obrazowo.

Z całego pochodu myśli przytaczanej przypowieści widzimy, że 
autor (autorzy) Chdndogyopanisat wyraża obrazowo przez usta Pra- 
dżapatiego tę samą naukę, którą w innych miejscach upaniszad 
mamy wyrażoną wprost: że najgłębszy pierwiastek człowieka identy
czny z pierwiastkiem wszechświata, dtman-brahman, czyli byt abso
lutny — jest bytem świadomymi szczęśliwym; oczywiście świadomo
ścią i szczęśliwością transcendentną, absolutną, jak transcendentne
i absolutne jest jego bytowanie, że ten byt absolutny jest saccidananda.

4. KWESTIA WYZWOLENIA 
(MOK$A) W UPANISZADACH

Systemy indyjskie uznające odwieczne Prawo moralne (Dharma) 
panujące nad światem, a wyrażające się w reinkarnacjach (samsara)
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uwarunkowanych wolnymi, moralnymi czynami (kriya) człowieka, 
czyli systemy kriyavddin (mówiące, vadin, tj. uznające wolny, moralny 
czyn, kriya) nauczają o wyzwoleniu (moksa, mukti) i podają środki 
do tego wyzwolenia.

Z czego ma się człowiek wyzwolić? Z bolesnego bytowania empiry
cznego, powtarzającego się w ciągłych reinkarnacjach. To bytowanie 
empiryczne, chociażby miało miejsce w niebieskich regionach i było 
mniej cierpiętliwe niż na tej ziemi, zawsze pozostanie bolesne, dopóki 
stoi jeszcze przed nim widmo nowej reinkarnacji. Dopiero wyrwanie 
się raz na zawsze z reinkarnacji zapewnia prawdziwą nieśmiertelność 
(iwmrtatm), bo się już więcej nie będzie umierało, przynosi wyzwolenie 
(moksa), zapewnia stan wyzwolenia (kaivalya).

Już stare upaniszady (w których po raz pierwszy wyraźnie wy
stępuje nauka o reinkarnacjach), choć nie są jeszcze systematycznymi 
wykładami, nauczają o wyzwoleniu się z sansary, o wyjściu z tego 
bolesnego bytowania do szczęśliwego stanu, z którego już nie ma na
wrotu do cierpienia i śmierci.

Jaki środek podają upaniszady na to wyzwolenie? Środkiem 
ostatecznym, końcowym, skutecznym (inne środki można uważać 
za przygotowawcze do końcowego) jest jakieś głębsze poznanie 
(juana) bytu absolutnego (brahman, atman, dtman-brahman), jest 
brahmajndna. Nie chodzi tu  o teoretyczne tylko poznanie, o którym 
można usłyszeć, dowiedzieć się od drugiego, ale — powiedzielibyśmy — 
praktyczne, doświadczalne doznanie, do którego można dojść przez 
ćwiczenia i życie ascetyczne, medytacje, kontemplacje. Treść tego 
doświadczalnego poznania można widzieć w tej np. formułce upani- 
szadowej: aham brahmdsmi — ja (aham) jestem (asmi) bytem absolut
nym {brahma). Jak rozumieć to poznanie? Czy w nim widzi się rzeczy
wistą identyczność danego „ja” z bytem absolutnym, czy podo
bieństwo tylko lub jakąś przynależność do bytu absolutnego? Konsek
wentnie, jak będzie wyglądał stan wyzwolenia (kaivalya) osiągnięty 
przez to poznanie? Czy świadomość indywidualna mojego „ja” 
zleje się ze świadomością absolutną brahmana (tak, że już pozostanie 
tylko jeden absolutny podmiot poznania, jeden poznający i jeden 
absolutny przedmiot poznania — brahman), czy też świadomość 
indywidualna pozostanie w stanie wyzwolenia i będzie właściwie 
dwóch poznających, chociaż najściślej z sobą połączonych?

Odpowiedź na te pytania nie jest taka prosta, bo zależy od prze-

4 Franciszek Tokarz 49



sianek teoretycznych upaniszad. Jeśli upaniszady głoszą identycz
ność najgłębszego pierwiastka w człowieku z bytem absolutnym, 
wówczas to poznanie aharn brahmdsmi będzie nie jakimś wmawianiem 
w siebie, ale uchwyceniem rzeczywistej identyczności „ja” z bytem 
absolutnym; konsekwentnie w stanie wyzwolenia pozostanie tylko 
jedna świadomość absolutna, jeden absolutny poznawca. Jeśli zaś 
według upaniszad ,,ja” człowieka nie jest rzeczywiście identyczne 
z brahmanem, lecz np. tylko podobne do niego, wtenczas w tym wyz
walającym poznaniu nie będzie uchwycenia identyczności, lecz podo
bieństwa do bytu absolutnego i w stanie wyzwolenia obok świadomości 
absolutu pozostanie świadomość indywidualna własnego ,,ja”.

Jaka jest nauka upaniszad o stosunku najgłębszego pierwiastka 
w człowieku, mojego prawdziwego „ja”, do bytu absolutnego? India- 
nista, który studiuje upaniszady w oryginale sanskryckim i rozważa 
przeczytane teksty ze stanowiska filozoficznego, musi wyznać, że 
nauka upaniszad (które zresztą, jak wiadomo, pochodzą od różnych 
autorów i z różnych czasów) nie jest pod tym względem jednolita, 
nie stanowi jednolitego systemu. W kwestii stosunku indywidualnego 
„ja” do bytu absolutnego jedne wypowiedzi upaniszad zdają się 
mówić o identyczności, inne o różności. Ze znanego powiedzenia 
Chdndogyopanięał: tał tvam asi — „tym (tał, tj. bytem absolutnym) 
jesteś (asi) ty  (tvam)”, wynikałoby, że moje indywidualne „ja” jest 
identyczne z bytem absolutnym, że najgłębszy pierwiastek we mnie 
(atman) jest identyczny z pierwiastkiem wszechświata {brahman), że 
atman =  brahman, że ten sam byt absolutny, o ile go rozpatrujemy 
w nas samych (atman, selbst, self), jest identyczny z bytem absolut
nym, o ile go rozpatrujemy w całym wszechświecie. Z innych miejsc 
upaniszad (np. Mundaka, 3, 1; Śvetaśvatara, 4, 6) wynikałoby, że 
dusza indywidualna i dusza uniwersalna są różne, chociaż mieszkają 
razem na jednym drzewie (tj. w ciele człowieka), jak dwa różne 
ptaki; jeden z nich (tayor anyah) spożywa jagody (=  owoce swych 
czynów, karman), drugi (anyah) nie spożywa, lecz tylko spogląda.

Ze stanowiska filozoficznego, ze stanowiska raczej nauki Zachodu, 
mówi R a d h a k rish n a n  o upaniszadach, że „nie będąc systematyczną 
filozofią czy produkcją jednego autora, czy nawet tego samego wieku 
zawierają one wiele rzeczy niezgodnych . z sobą i nienaukowych” >s.

** S. R a d h a k r is h n a n ,  Indian Philosophy, I ,  s. 138-139: not being syste-

50



A więc ze stanowiska filozoficznego nie możemy sobie urobić jednego 
zdania, jaka jest nauka upaniszad o tym stosunku indywidualnego 
„ja” do bytu absolutnego.

Ogólnie przyjmuje się w indianistyce, że upaniszady są tekstami 
filozoficzno-mistycznymi, że na całość upaniszad należy się zapatry
wać nie tylko jako na filozofię, ale i jako na mistykę. Ze stanowiska 
mistyki (tj. jeślibyśmy się na upaniszady zapatrywali jako na do
świadczenia i wypowiedzi mistyczne) moglibyśmy prędzej widzieć 
w tych wypowiedziach zgodność. Mistyk bowiem dąży do najściślej
szego połączenia się z bytem absolutnym, wolnym od wszelkiego 
cierpienia, reinkarnacji. Przystępuje do tego połączenia się z bytem 
absolutnym stawiając go najpierw przed sobą jako „drugiego”, 
różnego od swego ,,ja” ; uosabia byt absolutny odnosząc się do niego 
jako do Pana, Boga (I&oara, Iśa)\ w swych medytacjach i kontempla
cjach przechodzi różne etapy łącząc się coraz bardziej z bytem abso
lutnym, źródłem wszechrzeczy, aż wreszcie zatapia się w nim cały, 
czuje się czymś jednym, a nawet identycznym z nim, niczego poza 
nim nie widząc. Te swoje doświadczenia mistyczne mistyk wypowiada 
później (gdy się znajdzie w stanie zwyczajnym, pozamistycznym), 
by innym wskazać drogę, sposób dojścia do najściślejszego połączenia 
się z bytem absolutnym. Jego wypowiedzi mogą dotyczyć różnych 
szczebli, różnych etapów mistycznych. Gdy te wypowiedzi będziemy 
porównywali, wydadzą się może nieścisłe czy niezgodne ze stanowiska 
logiki, ale mogą być konsekwentne, jeśli je będziemy rozpatrywali 
z punktu widzenia doświadczeń mistycznych. Ze stanowiska mistyki 
możemy się zgodzić na to, co winnym miejscu m ów iR adhakrishnan
o upaniszadach: „Upaniszadom nie chodzi tak o to, by dosięgnąć 
prawdy filozoficznej, ale raczej, by strwożonemu duchowi ludzkiemu 
przynieść pokój i wolność” 84. „Mają one — mówi dalej — zgodność 
intuicji raczej niż logiki” 25.

Według pojmowania ogólnoindyjskiego, nie tylko spostrzeżeniem 
zmysłami zewnętrznymi i rozumowaniem, ale i poznaniem ponad-

matic philosophy or the production o f a single author, or even o f the same age, 
they contain much that is inconsistent and unscientific.

14 Ib ., s. 138: the aim o f the Upanishads is not so much to reach philosophi- 
cal truth as to bring peace and freedom to the anxious human spirit.

M Ib ., s. 141: They have the consistency o f intuition rather than o f logie.

4* 51



intelektualnym, widzeniem mistycznym możemy dosięgnąć prawdy. 
Ale i ze stanowiska mistyki również nie możemy stawiać pewnej 
tezy, jaka jest nauka upaniszad o stosunku jednostki do absolutu. 
Bo: po pierwsze — upaniszady to nie sama mistyka, trzeba się 
oglądać i na wypowiedzi rozumu dyskursywnego; po wtóre — jak 
rozstrzygnąć, który tekst upaniszadowy jest wypowiedzią filozoficzną 
tylko, a który doznaniem mistycznym przekraczającym normalne 
poznanie?

Na podstawie upaniszad można omawiać dokładniej (z dołą
czeniem tekstów) takie tylko tematy, co do których wypowiedzi 
upaniszad są ze sobą zgodne, np. byt absolutny w samym sobie, 
bez odnoszenia go do świata (cfr rozdz. Saccidananda).

Jeśliby zaś ktoś zażądał, żeby wyłożyć czy napisać, jak się przed
stawia „wyzwolenie (moksa) podług upaniszad” , autor dałby (przy
najmniej obecnie, po jakichś 36 latach zajmowania się upaniszadami) 
odpowiedź naukową wprawdzie, ale krótką, ogólną, popularną raczej, 
bez dołączania tekstów, te bowiem wywoływałyby dalszą ciekawość
i stwarzały dalsze trudności. Dlatego temat rozdz. brzmi: Kwestia wy
zwolenia (moksa) w upaniszadach a nie: Wyzwolenie podług upaniszad.

Krótka, ogólna odpowiedź na pytanie: Jaka jest nauka upaniszad 
o wyzwoleniu? Według autora byłaby taka: upaniszady nauczają o wy
zwoleniu się z bolesnych reinkarnacji przez różne religijno-ascety
czne środki; te środki są tylko przygotowaniem do ostatecznego, 
skutecznego środka, jakim jest jakieś głębsze poznanie bytu absolut
nego (atman, brahman). Przez to głębsze poznanie bytu absolutnego 
człowiek uwalnia się raz na zawsze od wszelkiej bojaźni, troski, 
od wszelkiego cierpienia, od reinkarnacji, a przechodzi do stanu 
szczęśliwego, do najściślejszego połączenia się z bytem absolutnym, 
który jest samym istnieniem, świadomością i szczęściem.

Żeby móc przedstawić problem wyzwolenia według upaniszad 
dokładnie, z uwzględnieniem tekstów, trzeba by wobec upaniszad 
zająć odpowiednie stanowisko, tj. wybrać z nich tylko pewne teksty, 
a pozostałe odpowiednio interpretować.

Pracy takiej podjęła się wedanta, tj. systemy wedantyczne, 
które się specjalnie na upaniszadach opierają. Systemów wedantycz- 
nych wyliczamy zwykle pięć, odpowiednio do pięciu wielkich ko
mentatorów tekstu Brahmasutra, które to Brahmasutra starają 
się ująć systematycznie naukę upaniszad. Upaniszady jako należące
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do objawienia wedyckiego (śruti) są dla wedanty pierwszorzędnym 
środkiem poznania prawdy. Dlatego każdy z tych pięciu komenta
torów, chociaż podaje odmienny od innych system na podstawie 
upaniszad, jest obowiązany oglądać się na całość starych, wedyckich 
upaniszad i teksty, które mu stoją na przeszkodzie, musi odpowiednio 
interpretować.

Żeby więc móc dokładniej omówić kwestię wyzwolenia na 
podstawie upaniszad, żeby ściślej podać jaki jest przedmiot 
poznania wyzwalającego i jak się przedstawia sam stan wyzwolenia, 
trzeba by ten problem omawiać na podstawie upaniszad w inter
pretacji komentatorów wedantycznych. Jest to jednak temat za 
obszerny. Dla przykładu podamy tylko, jak się przedstawia pro
blem wyzwolenia według upaniszad w interpretacji Śankary. Ś ankara  
jest chronologicznie pierwszy z tych pięciu komentatorów; jego 
system uchodzi za największy wśród wedantycznych, jest najbardziej 
rozpowszechniony w Indii, a u nas najbardziej znany. Różnice innych 
komentatorów będzie można krótko podać przez porównanie z Śan- 
karą. Żeby nie powtarzać ciągle wszystkiego o wedancie (o tych 
pięciu systemach wedantycznych), należy sobie przypomnieć wiado
mości podane w Problemie duszy (odbitki, s. 19 - 26).

Według upaniszad w interpretacji Śankary najgłębszy pierwiastek 
w człowieku {atman), jeden i ten sam we wszystkich, jest identyczny 
z bytem absolutnym (dtman-brahman), ontologicznie atman jest by
tem absolutnym. Powiedzenie upaniszadowe tat tram osi należy rozu
mieć w tym znaczeniu: tat =  tvam po odrzuceniu od tvam wszystkie
go, co jest przygodne, przypadłościowe. Albowiem trzeba wiedzieć, 
że zdaniem Śankary tylko byt absolutny, dtman-brahman, istnieje 
rzeczywiście według wyższej wiedzy, a wszystko inne, co sobie poza 
bytem absolutnym przedstawiamy, tj. jakaś specjalna, indywidualna 
dusza (jtva) w człowieku czy świat zewnętrzny, jest podług wyższej 
prawdy nierzeczywiste, jest nierzeczywistą przemianą (vivarta) 
bytu absolutnego, jest ułudą (mayd), którą błędnie uważamy ze 
stanowiska empirycznego za coś rzeczywistego. Śankara różni się 
jednak od buddyzmu m ah a jan y  uważającego świat za czystą 
iluzję, zwalcza buddyzm m aha jany  pod tym względem. Świat według 
Śankary nie jest czystym wrażeniem, nie jest halucynacją, nie jest 
też ani bytem, ani niebytem, lecz czymś nie dającym się wytłumaczyć, 
wypowiedzieć (anirvacaniya). Dlatego systemu Śankary nie należy
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utożsamiać z idealizmem m a h a ja n y 26. Ale ze stanowiska wyższej 
wiedzy świat jest nierzeczywisty. W tym duchu interpretuje Śankara 
upaniszady, Brahmasutry i Bhagawadgitę — te trzy podstawy 
Wedanty. Teksty, które zdają się mówić co innego, Sankara tłumaczy 
według swego obranego stanowiska (należy o tym pamiętać, że wszyscy 
inni wspomniani komentatorzy wedantyczni różnią się pod tym 
względem od Śankary). U pozostałych czterech wielkich komentatorów, 
chronologicznie późniejszych od Śankary, świat według upaniszad 
jest rzeczywisty. Stoją oni na stanowisku starej wedanty, że upani- 
szady nauczają o rzeczywistości świata. Więc system Śankary, 
chociaż największy z systemów wedantycznych, najbardziej rozpow
szechniony w Indiach i u nas najbardziej znany — to nie cała wedanta, 
jak się u nas nieraz niewłaściwie rozumie. Skąd się wzięło to niewłaści
we pojmowanie wedanty? Prawdopodobnie pokutuje tu  jeszcze wpływ 
Deussena, który położył wielkie zasługi względem upaniszad. Od
różnia on wprawdzie w upaniszadach kilka poglądów filozoficznych, 
jest jednak zdania, że najstarszym poglądem upaniszad jest idealizm, 
przekonanie o jedynej rzeczywistości atmana a iluzoryczności świata. 
Ten pogląd, według Deussena, jest najdawniejszy i panuje nad całym 
rozwojem nauki upaniszad. Inne poglądy w upaniszadach są tylko 
modyfikacją tego pierwotnego idealizmu, spowodowaną doświad
czeniem życia codziennego i tradycją. Nauka upaniszad jest wskutek 
tego różnorodna, ale nie zawiera sprzeczności, bo w tych wszystkich 
modyfikacjach, na tych wszystkich stopniach rozwoju pozostaje 
(przynajmniej jako zasada) przeświadczenie o jedynej rzeczywistości 
atmana. Tylko że obok i mimo tego przekonania robi się ustępstwa 
na rzecz empirycznej świadomości o rzeczywistości świata27.

Z tym poglądem Deussena nie zgadzają się ani zachodni, ani 
indyjscy uczeni (o ile i oni zapatrują się na upaniszady jako na filozo
fię). Na przykład znany indianista K e ith  nazywa tę teorię Deussena 
nie a brilliant and attractive theory, lecz one impossible to accepł28. 
Inny uczony indianista, B elvalkar, dochodzi do konkluzji: Upani- 
ęadic idealism may thus have come toward the end of the process, and

*• II  n ’est qu'd demi-idialiate, mówi o Śankarze R e n o u  w L'Inde dosai- 
que, t. I I  s. 1410.

17 Cfr P. D e u sse n , Die Philosophie der TJpaniahad’a, zwłaszcza rozdz. 
V i IX .

18 Cfr u R a w so n a , The K&0M Upanishad, s. 10.
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not initiated i t29. Obecnie uczeni przyjmują, ogólnie, że idealizm 
może byó wyrażony w jakimś miejscu starych upaniszad, ale zasad
niczo stare upaniszady nauczają, że świat jest rzeczywisty. Są zgodni 
w tym punkcie z rozumieniem starej wedanty. Według Sankary, 
ontologicznie najgłębszy pierwiastek człowieka, prawdziwe „ja”, 
jest bytem absolutnym, samą świadomością i szczęśliwością. Jeśli 
tak, to nie potrzeba żadnego wyzwolenia, bo byt absolutny jest wolny 
od wszelkiego ograniczenia, związania. Tak, ale byt absolutny w nas 
(atman) przez tajemniczą niewiedzę (avidya) wydaje się byó związany 
jakąś nierzeczywistością, ułudą (maya), jest uwikłany iluzją, ograni
czeniami. Stąd zdaje się nam, że cierpimy, że podlegamy reinkarnacji 
etc. Chodzi o to, by się wyzbyć tej iluzji. Prowadzą ku temu różne 
przygotowawcze środki, ale środkiem ostatecznym, skutecznym, który 
wprowadza stan wyzwolenia, jest doświadczalne poznanie identy
czności atmana z brahmanem, realizacja brahmana, świadomość: 
aham brahmasmi. Wszelkie inne poznanie brahmana jako drugiego, 
różnego od mojego, „ja” jest poznaniem empirycznym i nieskutecz
nym do prawdziwego wyzwolenia. Atmana tylko atmanem osiągnąć 
można. Do wyzwolenia musi się zdobyć takie poznanie, o jakim mówi 
późniejsza, nowsza upaniszada (w duchu Śankary), Nrsimhottara- 
tapaniya, khanda 9. Poucza tu  Prajdpati bogów (podajemy treść, 
a niektóre powiedzenia dosłownie).

Pradżapati uświadamia bogów, że wszystko to, co rzeczywiście 
istnieje, jest samym bytem i świadomością, jest atmanem, atman 
jest swoim światłem, swoim poznaniem (smprakaśa). Nie poznaje 
takim poznaniem, jakim poznawałby jakiś inny niż on sam przedmiot 
(iavisaya-jndnatvaj jdnann eva); nie poznaje czegoś innego poza sobą 
(anyatra-anyan na vijandti), bo w rzeczywistości nic poza atmanem 
nie istnieje. Jego poznanie jest wniknięciem w siebie (anubhuti). 
Pradżapati zwraca się wprost do bogów z tym uświadomieniem: 
Wy nim jesteście (ayam dtma yuyam eva)\ Wy świecicie swoim świa
tłem (yuyam eva svaprakdśdh). Wy jesteście widziani (yuyam eva 
drstah). Wy jesteście tym, co jest samym bytem i świadomością. 
Jakże inaczej można by go poznać? Jeśli wy jesteście czymś empirycz
nym, a nie jesteście samym bytem i świadomością (sat-samvid- 
-mayah), to nie możecie go widzieć. Jeśli jest widziany przez was jako

*• R aw ao n , ib., s. 11.

55



empirycznych, to nie widzicie go. A więc widzicie go (jako nieempirycz- 
ni. asańga) i nie widzicie (jako empiryczni, sasańga). Wyrażeniem 
(anujna) tego widzenia jest tylko sam atman (eęa eva-atma). Takie 
poznanie wprowadza stan wyzwolenia, jest przejściem ze stanu 
empirycznego do stanu absolutnego. Przez poznanie czy w poznaniu 
jedności atmana w człowieku z najwyższym atmanem świadomość 
indywidualna przechodzi w świadomość absolutną, czy też świadomość 
absolutna pochłania indywidualną. „Przez poznanie jedności naj
wyższego atmana z atmanem (tj. z „ja”, self człowieka) ich przedział 
rozrywa się” 30 — mówi nowsza upaniszada Paramdhamsa, tak że 
urzeczywistniający brahmana może powiedzieć: „jestem tym, którego 
całą istotą (jest) bezdwójnia, szczęśliwość i poznanie” 81. Wyzwolony, 
właściwie mówiąc, nie wchodzi do brahmana, ale okazuje się być 
samym brahmanem, samym istnieniem, świadomością i szczęśliwością. 
Jak po rozbiciu garnka, eter, który był ograniczony garnkiem, zlewa 
się z eterem ogólnym (kosmicznym), okazuje się identyczny z nim, 
tak atman człowieka przez wyzwalające poznanie zlewa się z bytem 
absolutnym, a raczej okazuje się w swej właściwej postaci jako byt 
absolutny, brahman (porównanie z Karilca G audapady  do starej 
upaniszady Mdndukya). Jasną jest rzeczą, że nie może tu być mowy
o zachowaniu indywidualnej świadomości człowieka; jest wtedy 
jedna świadomość — absolutna. To, co przed wyzwoleniem człowiek 
odnosił do brahmana jako do drugiego, różnego od siebie, to w stanie 
wyzwolenia odnosi jako wyzwolony do siebie. 0  brahmanie tak np 
podają stare upaniszady:

Taittirlya, 3, 1: „Zaiste, to, z czego te istoty powstają, przez co, 
powstawszy żyją, w co, przemijając, wchodzą, to staraj się poznać, 
to jest brahman”.

ŚvetaJvata,ra, 3, 19-20, a, b:32
a) Bez rąk, nóg — rączym chwytaczem; widzi bez oczu, on słyszy 

bez uszu; wie on, co może być wiedziane, a nie ma poznawcy 
jego; nazywają go najpierwszym duchem, wielkim (19);

10 Paramdhamsa, circa medium-, paramatmatmanor ekatvajńdnena tayor 
bheda eva mbhagnah.

11 Ib.: advayanandaińjnanaghana evasmi.
11 Ponieważ Śvetdśvatara jest cała wierszowana i cytowane miejsca z Kai- 

valya również są wierszowane, dlatego pod a) podano tłumaczenie dosłowne, 
a pod b) wierszem białym.
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b) Bez rąk i nóg jest, a biegnie i chwyta; 
widzi bez oczu, a słyszy bez uszu.
Zna poznawalne, znawcy jego nie masz;
On pierwszym duchem nazwany i wielkim (19).

a) Subtelniejszy od subtelnego, większy od wielkiego, 
atman złożony w sercu tego stworzenia (20 a,b).

b) Mniejszy niż małe, a większy niż wielkie,
Atman złożony w kryjówce stworzenia (20 a,b).

Brhadaranyaka, 3, 7, 23 podaje o brahmanie: „Oprócz niego nie 
ma innego widzącego, prócz niego nie ma innego słyszącego, nie ma 
innego, prócz niego, myślącego, nie ma innego, prócz niego, pozna
jącego. On twoim atmanem, wewnętrzny kierowca, nieśmiertelny” . 
W stanie wyzwolenia w rozumieniu Sankary wyzwolony odnosi 
te powiedzenia do siebie, do swego „ja” . Zacytujmy tutaj dla ilustracji 
późniejszą (nowszą) upaniszadę, Kaivalyopanisat:

a) We mnie właśnie powstało wszystko, we mnie wszystko ma 
oparcie, we mnie się wszystko unicestwia, tym brahmanem 
bezdwójnym jestem ja (19).

b) We mnie to powstało wszystko, 
we mnie wszystko ma oparcie, 
we mnie się wszystko rozpływa,
ten brahman bezdwójny — to ja (19).

a) Subtelniejszym od subtelnego właśnie ja, również 
wielkim ja, ja wszystkim, różnorodnym;
od dawien dawna ja, duchem ja, Panem (Bogiem), 
ja złocistym, jestem szczęśliwą postacią (20).

b) Jestełn mniejszy niż to, co małe, również 
wielkim ja, jestem wszystkim różnorodnym, 
od dawien dawna jestem, duchem, Panem, 
świecące złoto, a mój wygląd błogość (20).

a) Ja  bez rąk, nóg, o mocy niepojętej,
widzę bez oczu, słyszę też (dosł. ten) bez uszu;
ja poznaję, różnopostaciowego
nie ma poznawcy: wciąż ja moją myślą (21).

b) Bez rąk, nóg jestem — mam moc niepojętą, 
widzę bez oczu, słyszę ja bez uszu.
Jam tylko poznawcą, nie masz innego;
Ja  po wsze czasy myślą moją jestem (21).
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Taka nauka o wyzwoleniu może się wydawać człowiekowi Zachodu 
wprost straszną. Jest ona jednak jasna, prosta i konsekwentna do 
założeń, jakie Śankara widzi w upaniszadach: identyczność naj
głębszego pierwiastka w człowieku z bytem absolutnym i jedyną 
rzeczywistość bytu absolutnego według wyższej prawdy.

Inni (czterej) wielcy komentatorzy wedantyczni (Ramanuja, 
Nimbdrka, Vallabha, Madhva) odmiennie rozumieją teoretyczne 
przesłanki upaniszad, dlatego ich nauka o wyzwoleniu, o poznaniu 
wyzwalającym i o stanie wyzwolenia różni się od nauki Śankary 
i jest bardziej zbliżona do ogólnego pojmowania zachodniego.

Przede wszystkim ci czterej komentatorzy interpretują naukę 
upaniszad w ten sposób, że świat zewnętrzny i specjalna dusza 
(jlva) w człowieku są prawdziwie rzeczywiste, a nie są tylko jakąś 
ułudą. Nazwalibyśmy ich zatem realistami.

Chociaż u tych czterech komentatorów są różnice w pojmowaniu 
duszy indywidualnej w człowieku w stosunku do bytu absolutnego, 
to jednak według nich wszystkich dusze są wieczne, poznające, 
a więc mające swoje poznania, są różne u różnych ludzi, wielkości 
atomu, w ilości niezliczonej. Konsekwentnie, według wszystkich 
czterech komentatorów, dusza indywidualna, choć ściśle połączona 
z brahmanem, zachowa jednak w samym wyzwoleniu swoje poznanie, 
swoją świadomość indywidualną.

Samo poznanie wyzwalające nie tylko różni się u tych czterech 
komentatorów od poznania wyzwalającego u Sankary, ale przybiera 
u poszczególnych komentatorów różne odmiany, odpowiednio do poj
mowania stosunku duszy do bytu absolutnego. U R am anudży poz
nanie, dham brahmasmi, będzie miało za przedmiot nie identyczność, 
lecz podobieństwo do bytu absolutnego: ja jestem podobny do brah
mana; u Ni mb arki, identyczność i różność: ja jestem i identyczny, 
i różny od brahmana (jak iskra jest identyczna z ogniem, z którego 
wyleciała, i różna od ognia; jak fala czy kropla wody jest identyczna 
i różna odnośnie do oceanu; jak grudka ziemi odnośnie do ziemi).
O tezie Nimbarki mówi się w indianistyce, że ze wszystkich tych 
pięciu komentatorów może najbardziej zbliża się do intencji Brahma- 
sutra32. U W allabhy aham brahmasmi należy rozumieć — identy
czność konkretna, jaka zachodzi między częściami a całością: ja

** Cfr L ’Inde classiąue, 1953, t .  I I  s. 1393 i 1414.
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jestem identyczny z brahmanem jako jego część integralna. Jest tu  
pewne podobieństwo do Śankary, ale zachodzi też ogromna różnica 
między Śankarą a Wallabhą. U Śankary dham brahm&smi znaczy: ja, 
tj. mój najgłębszy pierwiastek we mnie, jedynie rzeczywisty według 
wyższej prawdy, jest więc identyczny z bytem absolutnym; u Walla- 
bhy zaś: ja,tj. to, co stanowi m oje ja (moja rzeczywista indywidualna 
dusza i należące do niej moje rzeczywiste ciało), jest zatem identy
czne z brahmanem jako jego część integralna; u M adhwy (który 
różni się i od Śankary i od pozostałych trzech komentatorów tym, 
że jest właściwie dualistą, a tylko nawiązuje do podstaw wedanty 
interpretując je na swoją korzyść) poznanie wyzwalające będzie miało 
za przedmiot różność i tylko przynależność oraz zupełną zależność 
od Iśwary Wisznu (brahmana uosobionego jako Iśvara Visnu.)

Trzeba bowiem wiedzieć, że Madhwa oraz pozostali komentatorzy 
(poza Śankarą) chociaż mówią o bycie absolutnym brahman, to 
jednak ten byt absolutny uosabiają jako Iśvara (co się oddaje zwykle 
przez Bóg, Deus) — i to wszyscy czterej — jako Iśvara Visnu. Wszyscy 
czterej są przedstawicielami szkół wedantycznych, a zarazem szkół 
czy, jak się mówi w indianistyce, sekt wisznuckich (w systemie Śankary 
można sobie uosabiać byt absolutny — według niższej wiedzy). 
Należy też wiedzieć, że wszyscy czterej łączą naukę o wyzwoleniu 
przez poznanie (według upaniszad) z nauką o wyzwoleniu przez 
bhakti, tj. przez miłość do Iśwary, przez co wychodzą poza upani
szady i w tym punkcie nie należą do naszego tematu: Kwestia 
wyzwolenia w upaniszadach. W starych bowiem upaniszadach 
należących do śruti jest podana nauka o wyzwoleniu przez poznanie 
(brahmajndna). Naukę o dążeniu do wyzwolenia przez bhakti mamy 
podaną wyraźnie dopiero w dziełach nie należących do śrvii, lecz do 
smrti, np. w Bhagawadgicie.

I  jeszcze jedna uwaga o wyzwoleniu u tych komentatorów, poza 
Śankarą. Powiedziano wyżej, że wg nich dusza indywidualna ,,w sa
mym wyzwoleniu” zachowa swoją świadomość indywidualną. Należy 
wiedzieć, że w systemach, które nauczają, że dusze i świat wyszły 
z brahmana, przyjmuje się nie jednorazowe, ale periodyczne wycho
dzenie z brahmana i periodyczne, zanikanie (pralaya) wszystkiego 
w brahmanie. Przy końcu wielkiej epoki, która trwa zawrotną liczbę 
ludzkich lat, kiedy nastąpi pralaya, wszystko przejdzie w brahmana, 
do stanu subtelnego, a dusze wyzwolone zleją się z brahmanem raz

59



na zawsze i w nowej epoce wyłonienia się nie będzie już dla nich 
błąkania się w świecie empirycznym. Jest to tzw. stopniowe wyzwo
lenie ('krama-mukti). W systemie Śankary nie ma rzeczywistego wy
łaniania się i zanikania świata. Przez należyte poznanie atman od
krywa swą identyczność z brahmanem, okazuje się być brahmanem.

0  Madhwie trzeba by mówić osobno. Nie bądźmy jednak zbyt 
ciekawi, nie komplikujmy sobie sprawy i nie pytajmy dalej, bo musieli
byśmy, jeśli chodzi o komentatorów sektarycznych, zejść z właści
wego (według nas) terenu filozofii na tereny religijne. Co do kwestii, 
jak się przedstawia nauka o wyzwoleniu według upaniszad w inter
pretacji komentatorów wedantycznych, wystarczy dla zainteresowa
nych filozofią indyjską wiedzieć dokładniej, jak się ta  sprawa przed
stawia u największego filozofa wedantycznego Śankary , a o innych 
komentatorach wiedzieć ogólnie, że się różnią od Śankary tym, że: są 
realistami (tj. przyjmują rzeczywiste istnienie dusz indywidualnych 
i świata fizycznego), samo poznanie wyzwalające ma u nich odmienny 
przedmiot, w samym wyzwoleniu (ich zdaniem) dusza zachowuje swoją 
świadomość indywidualną.

Tematem tego rozdziału nie było opracowanie nauki upaniszad
o wyzwoleniu ani opracowanie nauki o wyzwoleniu podług upaniszad 
w interpretacji wedanty, lecz (przy okazji poruszonej kwestii o wy
zwoleniu podług upaniszad) podanie jeszcze niektórych (ważnych dla 
historii filozofii indyjskiej) wiadomości dotyczących upaniszad, dla 
których nie było stosownego miejsca przy opracowaniu czterech in
nych tematów upaniszadowych.

5. BYT ABSOLUTNY W UPANISZADACH
I U ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Kiedy przeczytamy pewne wypowiedzi w upaniszadach o bycie 
absolutnym, a następnie zajrzymy do Sumy teologicznej św. To
m asza z Akwinu, mianowicie do pierwszej jej części, do traktatu 
,,De Deo”, uderzy nas z jednej strony podobieństwo obu tych dzieł, 
z drugiej natomiast istniejące między nimi różnice. Zasadniczo pod 
uwagę bierzemy owe stare upaniszady cieszące się wielkim autoryte
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tem, które zwykliśmy nazywać głównymi czy klasycznymi, czasem je
dnak (zaznaczono w tekście) powołujemy się na późniejsze upaniszady.

Upaniszady stwierdzają w pewnych miejscach, że właściwie bytu 
absolutnego (dtman-brahman) nie da się pojąć i wyrazić, że możemy go 
tylko określać sposobem negatywnym, np. znana formuła neti (na-iti), 
neti — nie, nie — nie jest ani takim, ani takim (Brhadaranyaka, III, 
9, 26; IV, 2, 4 etc.). Te powiedzenia upaniszad można rozumieć w ten 
sposób, że ze stanowiska wizji mistycznej brahman nie da się wyrazić 
żadnymi określeniami, lub że ze stanowiska zwyczajnego, tj. ze 
stanowiska rozumu dyskursywnego, wszelkie określenia brahmana są 
niedokładne.

Jednak ze stanowiska zwyczajnego upaniszady mówią o tym 
absolucie i starają się podać jakieś jego określenia.

Pomiędzy pierwszymi, istotnymi określeniami, które upaniszady 
odnoszą do absolutu jest sat, byt, istniejący, qui est, satya, rzeczy
wisty (rzeczywistość). Chandogya, VI, 2, 1 -2  mówi: „Istniejącym 
(sat) było to, mój drogi, na początku, jednym tylko, bez drugiego”.

Brhadaranyaka, V, 4 zaś, że: „Rzeczywistością (satyam) bowiem 
jest brahman” . Brhadaranyaka, II, 1, 20 podaje, że tajemną nazwą 
bytu absolutnego, brahmana, jest rzeczywistość rzeczywistości 
(satyasya satyam), czyli najwyższa rzeczywistość.

Taittirlya na początku drugiego rozdziału określa brahmana jako 
rzeczywistość, poznanie i jako nieskończonego — satyam jndnam 
anantam brahma.

Święty Tomasz I, q. 13, a. 11, powiada, że nazwa „istniejący” 
(qui est) jest najbardziej właściwym imieniem Boga: Respondeo 
dicendum quod hoc nomen ,,qui est” triplici ratione est maxime proprium 
nomen Dei etc. Istnienie bowiem jest samą istotą Boga, co nikomu 
prócz Boga nie przypada. Boga w tym życiu nie poznajemy bezpo
średnio, jakim jest sam w sobie, a wszelkie określenia, jakie odnosimy 
do Boga, dalekie są od tego, jakim Bóg jest sam w sobie. Dlatego, im 
jakieś imię jest mniej określone, a więcej oderwane, uniwersalne, tym 
bardziej właściwie odnosimy je do Boga; a właśnie to imię qui est 
nie ma w sobie żadnej determinacji, lecz jest najbardziej uniwersalne. 
To imię qui est oznacza istnienie w teraźniejszości i dlatego jak naj
bardziej właściwie odnosimy je do Boga, którego istnienie nie zna 
przeszłości lub przyszłości.

Upaniszady nazywają byt absolutny świadomością {prajnd,
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prajńana), poznaniem (jnana, vijnana); a w niektórych późniejszych 
upaniszadach (np. w Nrsimhottaratapaniya) występuje jako nazwa 
bytu absolutnego cit — myśl.

Aitareya, III, 3 podaje, że podstawą wszystkiego, co żyje, chodzi, 
lata i co jest bez ruchu, jest świadomość: „Wszystko to jest kierowane 
świadomością {jprajnd), zasadza się na świadomości (prajnane)-, świado
mością jest kierowany świat, świadomość jest podstawą, świadomością 
jest brahman (prajnanam brdhma)”.

Brhaddranyaka, III, 9, 28 nazywa byt absolutny poznaniem (vijnd- 
na) mjnanam ... brdhma, a IV, 5, 13 mówi, że ten atman nie ma ani 
zewnętrznej strony, ani wewnętrznej, lecz jest cały samym poznaniem 
(świadomością) — anantaro’bahyah krtsnah prajnanaghana eva.

Manduhya VII podaje o bycie absolutnym, że jest ekdtmapratya- 
yasdra, tj. że jego treścią, istotą (sara) jest poznanie, pewność (praiyaya) 
siebie jednego (ekdtma).

Według św. Tomasza samo istnienie Boże zawiera w sobie życie 
i mądrość, ponieważ żadnej z doskonałości istnienia nie może brakować 
temu, co jest samym bytem istniejącym z siebie: Ipsum esse Dei 
includit in se mtarn et sapientiam: quia nulla de perfectionibus essendi 
połest deesse, quod est ipsum esse subsistens — I, q, 4, a. 2, ad 3. 
Stworzenia posiadają poznanie, świadomość. Bóg jest przyczyną 
wszystkich stworzeń. Więc w nim znajdują się doskonałości wszyst
kich stworzeń eminentiore modo: Cum ergo Deus prima causa effediw 
rerum, oportet omnium rerum perfectiones praeczistere in Deo secundwm 
emineniiorem modum — I, q. 4, corp. A więc w Bogu jest życie 
(Unde in Deo mazime est viła... quia intellectus eius est perfecłissimus 
et semper in octu — I, q. 18, a. 3, corp.), świadomość (Deus se per 
seipsum intelligit — I, q. 14, a. 2, corp; seipsum perfecte comprehen- 
dit — I, q. 14, a. 3 corp.), a intelligere jest jego istotą i istnieniem 
(Ex necessitate sequitur quod ipsum eius intelligere sit eius essentia 
et eius esse — I, q. 14, a. 4, corp.).

Inną nazwą, którą upaniszady określają byt absolutny jest 
dnanda, szczęśliwość.

Kauę., III , 9 podaje o atmanie-świadomości, że jest szczęśliwością
— prajnatmanandah; Brh., III, 9, 28 mówi, że brahman jest pozna
niem i szczęśliwością — vijndnam anandam brahma; Taitt., HI, 6 
określa brahmana jako szczęśliwość — dnanda brahma.

Święty Tomasz powiada, że szczęśliwość najbardziej przypada
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Bogu. Nic innego bowiem nie rozumiemy pod nazwą szczęśliwości, jak 
dobro doskonałe natury rozumnej: Respondeo dicendum quod beatitudo 
maxime Deo com/petit. Nihil enim aliud sub nomine beatitudinis intelligi- 
tur nisi bonum perfectum intellectualis naturae — I. q. 26, a. 1, corp.

Spomiędzy różnych wypowiedzi upaniszad o bycie absolutnym 
wybrałem tylko niektóre, mianowicie te trzy, które w późniejszych 
upaniszadach występują połączone razem jako nazwa brahmana 
w formule sat-cit-ananda (saccidananda), byt, myśl, szczęśliwość34. 
Tej formuły w starych upaniszadach wprawdzie jeszcze nie mamy, 
ale występują w nich określenia równoznaczne lub identyczne. Okre
śleniu cit późniejszych upaniszad odpowiada w starych prajnd, 
prajiidna, jnana mjndna; sat i ananda są identyczne w obu grupach 
upaniszad. W klasycznych upaniszadach występują też pewne po
łączenia tych określeń: satya+jnana (Taitt., II  1) prajnd+ ananda 
(Kaus., III, 9), vijnana+ ananda (Brh., III, 9, 28).

Tym określeniom Upaniszad bytu absolutnego odpowiadają 
u św. Tomasza określenia Boga jako: qui est, ipsum intelligere, 
beatitudo. Możemy zatem powiedzieć, że nie ma różnic między upani- 
szadami a św. Tomaszem, dopóki rozpatrują byt absolutny bez
względnie, bez żadnej relacji. Różnice zaczynają się dopiero wtedy, 
gdy jest mowa o świecie w stosunku do bytu absolutnego, kiedy 
upaniszady i św. Tomasz określają absolut jako przyczynę świata. 
Zarówno według upaniszad, jak i według św. Tomasza byt absolutny 
jest przyczyną świata, świat wyszedł z bytu absolutnego. Przyjrzyjmy 
się jednak bliżej sposobom wyrażania tej przyczynowości.

Upaniszady na przykład wyrażają się o powstaniu całego świata z 
brahmana:

,,Z tego to właśnie atmana powstał eter, z eteru powietrze, 
z powietrza ogień, z ognia woda, z wody ziemia, z ziemi rośliny, 
z roślin pokarm, z pokarmu człowiek” (Taitt., II, 1);

„Z czego właśnie te byty powstają, przez co powstawszy, żyją, 
w co, przemijając, wchodzą, to staraj się poznać, to jest brahmań” 
(Taitt., H t, 1);

„Jak pająk wychodzi (z siebie) przez nić, jak z ognia wylatują 
drobne iskry, tak z tego atmana wychodzą wszystkie tchnienia

84 Te określenia b y tu  absolutnego wyczuwane są jako istotne, do których 
wszystkie inne określenia dadzą się sprowadzić.
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życiowe, wszystkie światy, wszyscy bogowie, wszystkie istoty” 
(Brh., U, 1, 20).

Wieszczowie upaniszad tak są zapatrzeni w tę przyczynowośó 
brahmana, w tę rzeczywistość rzeczywistości, że z ich sposobu wy
rażania się zdaje się wynikać, iż nic nie może istnieć i nie istnieje, co 
nie byłoby w jakiś sposób brahmanem; z ich powiedzeń wynika, 
że gdyby coś nie było w jakiś sposób brahmanem, byłoby nie
zależne od brahmana. Dlatego w upaniszadach mamy takie wy
rażenia, że cały ten wszechświat jest brahmanem, sanarn khalv 
idam brahma (Chdnd., III, 14, 1); według upaniszad brahman stał 
się tym wszystkim: „Jeden pan, wewnętrzny atman wszystkich stwo
rzeń, który jedną formę rozwija w różne” (Kdtha., V, 12). Ale te 
różne formy są formami brahmana. Dlatego na świat nie należy się 
zapatrywać jako na coś zupełnie różnego od brahmana. „Nie masz tu 
żadnej różności; po śmierci osiąga śmierć, kto widzi tu  jakby różność” 
(Brh., IV, 4, 19; cfr Kdtha., IV, 11). Cały wszechświat stanowi jedność 
w brahmanie.

Według upaniszad brahman jest immanentny w świecie jako we
wnętrzny kierowca wszystkiego (antarydmin), ale tak dalece, że: ,,On 
jest twoim atmanem, wewnętrzny kierowca, nieśmiertelny” (esa ta 
dtma-antarydmy-amrtah — Brh., III, 7, 3 - 23), „tym — ty jesteś” 
(tat-tvam-asi — Chdnd., IV).

Z nauki upaniszad wynikałoby, że brahman jest nie tylko przy
czyną sprawczą, ale także przyczyną substancjalną, materialną 
świata; te dwie przyczynowości zdają się razem zlewać w brahmanie. 
Tak przynajmniej rozumie przyczynowość upaniszad wedanta: 
brahman jest przyczyną sprawczą (nimitta karana) i przyczyną sub
stancjalną, materialną (upaddna karana) świata.

Według św. Tomasza Bóg jest przyczyną sprawczą (causa efficiens) 
świata, przyczyną celową (causa finalis) i przyczyną-wzorem (causa 
exemplaris). Ale według św. Tomasza nie można pojmować i mówić, 
że Bóg jest przyczyną materialną (causa materialis) świata. W Sumie 
teologicznej nie możemy znaleźć takich powiedzeń, które by świad
czyły o pojmowaniu Boga jako przyczyny materialnej świata. A jeśli 
spotykamy w niej pewne powiedzenia o Bogu odnośnie do świata, 
wyrażenia — powiedzielibyśmy — prawdziwie ,,upaniszadowe”, to 
tłumaczą się one przyczynowością sprawczą, a żadną miarą nie przy- 
czynowością materialną.
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Upaniszady mówią: sarvam idam brahma — cały ten wszechświat 
jest brahmanem, brahman stał się tym wszystkim. Św. Tomasz mówi 
wprawdzie za Pseudodionizym, że Bóg jest wszystkim — Deus „non 
ąuidem hoc est, hoc autem non est; sed om nia est, ut omniurn causa” —
I, q. 4, a. 2, corp., ale rozumie pr^ez to, że: Bóg jest wszystkim jako 
przyczyna sprawcza wszystkiego, Bóg jest wszystkim, bo jako przy
czyna sprawcza wszystkiego mieści w sobie em inentiore modo 
doskonałości wszystkich rzeczy: Gum ergo Deus sit prima causa 
effectim rerum, oportet omnium rerwm perfectiones praeeoństere in Deo 
secundum eminentiorem modum — I, q. 4, a. 2, corp.

Upaniszady nauczają: neha nanasti kincana, „nie masz tu  (tzn. 
w świecie) żadnej różności” (Brh., IV, 4, 19; Kdtha., IV, 11); wszech
świat stanowi jedność w brahmanie. Według św. Tomasza wszech
świat również stanowi jedność w Bogu — z powodu tejże przyczyny 
sprawczej: Quae sunt diversa et opposita in seipsis, in Deo prae- 
existunt ut unum, absque detrimento simplicitatis ipsius — I, q. 4,
a. 2, ad 1; cfr ib., corp.

Upaniszady nauczają o immanentności bytu absolutnego we 
wszechświecie (cfr antarydmin). Św. Tomasz również mówi o im
manentności Boga w świecie; Bóg jest we wszystkich rzeczach i to 
ściśle, wewnętrznie: Oportet quod Deus sit in omnibus rebus et in- 
time — I, q. 8, a. 1, corp.; nic nie jest od Niego oddalone, jakoby 
nie miało Boga w sobie: Nihil est distans ab eo, quasi in se Ułud Deurn 
non habeat — I, q. 8, a. 1, ad 3; Bóg jest we wszystkich rzeczach 
przez swoją istotę, swoją moc i poznanie: Sic ergo est in omnibus 
per potentiam, in ąuantum omnia eius potestati subduntur; est per 
prae8entiam in omnibus, in ąuantum omnia nuda sunt et a/perta oculis 
eivs; est in omnibus per essentiam, in ąuantum adest omnibus ut causa 
essendi — I, q. 8, a. 3, corp.

Ale ta causa essendi =  causa efficiens; Deus dicitur esse in omnibus 
per essentiam, non ąuidem rerum, ąuasi sit de essentia earum; sed per 
essentiam snom, ąuia substantia sua adest omnibus ut causa essendi — I, 
q. 8, a. 3, ad 1. Deus est in omnibus rebus... sicut agens adest ei in 
ąuod agit — I, q. 8, a. 1, corp.

Bóg według św. Tomasza jest we wszystkich rzeczach nie jako 
część ich istoty, bo Bóg jest ponad wszystkimi rzeczami przez różność 
i wyższość swojej natury: Deus est in omnibus rebus non ąuidem
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sicut pars essentiae — I, q. 8, a. 1, corp.; Deus est supra omnia per 
excellentiam suae naturae — I, q. 8, a. 1. ad 1.

Z podobieństw, na podstawie przeprowadzonego porównania, które 
widzimy w powiedzeniach upaniszad i Sumy teologicznej św. Tom a
sza z Akw inu wcale nie wynika, że św. Tomasz był zależny od upa
niszad. Podobieństwa te wskazują na to, że ci, którzy mają należyte 
pojęcie o bycie absolutnym, będą się wyrażali o nim w jednakowy spo
sób. Różnice zaś, które występują między upaniszadami a Sumą, gdy 
zaczynają one mówić o bycie absolutnym jako o przyczynie świata 
wskazują na tę odwieczną trudność, którą znajduje umysł ludzki 
w pogodzeniu jedności bytu absolutnego z istnieniem wielości rzeczy.

6. QUELQUES &NONCIATIONS OUPANICHADIQUES 
SUR L’ETRE ABSOLU COMPAREES AVEC CELLES 

DE LA SOMME THŚOLOGIQUE DE S. THOMAS DAQUIN

D s’agit de la ressemblance et de la diffórence qui nous frappent 
(je ne dis pas qu’elles nous surprennent), quand nous lisons certaines 
ćnonciations des Oupanichads sur l’etre absolu que nous nous tour- 
nons vers la Somme theologiąue de saint Thom as d ’Aquin.

J ’ai en vue ces vielles Oupanichads que nous appelons principales 
ou classiques; si je me rćfere a quelqu’une des Oupanichads recentes, 
je le marquerai distinctement.

Les Oupanichads remarquent dans certains passages que 1’absolu 
(idtman-brahman) est proprement inconcevable et innefFable, quil ne 
s’exprime que par des negations (Cfr p. ex. la formule neti (=na-iti), 
neti, non, non, il n’est ni ceci, ni cela, Brhaddranyaka, III, 9, 26; 
IV, 2, 4 etc.). On peut entendre par ces expressions que du point de 
vue de la vision mystique le brahman ne peut etre exprimć par aucune 
determination, ou bien que d’un point de vue speculatif meme toutes 
les determinations du brahman sont inexactes.

Et pourtant les Oupanichads parlent de cet absolu et essaient 
d’en donner quelques dćterminations d’un point de vue spćculatif, du 
point de vue de la raison discursive.

Parmi les premier es dćfinitions de 1’absolu, c’est-a-dire les plus
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essentielles, les Oupanichads donnent sat, l’etre, existant, gui est, 
satya, reel, la rśalitś.

Chandogya, VI, 2, 1-2: „De toutes choses au commencement, 
mon ami, il n ’y avait, seul et sans second, que 1’etre (sat)... En vśrite, 
c’est 1’etre (sat) qu’il y avait au commencement, l’etre, seul et sans 
second” 35.

Brhadaranyaka, V, 4: satyam hy eva brahma — car brahman est 
tout reel. D’apres Brh., II, 1, 20 le nom secret de Vatman est la 
realitó du reel (satyasya satyam), c’est-a-dire la realite supreme, 
le fond de róel.

Taittirlya au commencement de la seconde valli definit le brahman 
comme rśalite, connaissance et comme infini: satyam jndnam anantam 
brahma.

S. Thom as d’A qu in  I, q. 13, a. II, dit que le nom „gui est” 
le est -nom le plus propre de Dieu. — Iłespondeo dicendum ąuod hoc 
nomen, „qui est”, triplici ratione, est mazime, proprium nomen Dei 
etc. — L’etre est l’essence meme de Dieu, ce qui ne convient qu’a 
Dieu seul. — Dans cette vie nous ne connaissons pas Dieu directement 
en lui-meme et toutes les determinations que nous appliquons a Dieu 
sont loin d’etre ce que Dieu est en lui-meme. C’est pourquoi, si quel- 
que nom est moins defini et plus abstrait, plus universel, nous 
l’appliquons plus proprement a Dieu; et precisement ce nom gui est 
n’a aucune dśtermination, mais il est le plus universel.
— Ce nom qui est marque l’existence dans le present et c’est pour

cette raison que nous l’appliquons le plus proprement a Dieu,
dont l’existence ne connait pas le passe ou l’avenir.
Les Oupanichads appellent l’etre absolu conscience (prajnd, 

prajndna), connaissance (jnana, vijnana) et dans quelques Oupani
chads rócentes (p. ex. dans la Nrsimhottaratapaniya) on trouve comme 
nom de l’etre absolu, cit, la pensee.

Aitareya, III, 3 affirme que le fondement de tout ce qui vit, marche, 
vole et est sans mouvement est la conscience: „Tout cela est dirige 
par la conscience (prajnd), est fonde sur la conscience (prajńane); par 
la conscience est dirige le monde, la conscience est base, la conscience36

35 Traduction de Senart.
38 Evidem m ent, si les Oupanichads definissent 1’absolu comme conscience, 

elles entendent la conscience absolue, parfaitem ent simple, conscience sans 
repli ni dualitó intem es.
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est brahman (prajnanam brahma)". Brh., 3, 9, 28 appelle 1’etre absolu 
connaissance (vijnana): mjndnam... brdhma et 4, 5, 13 dit de Vatman 
qu’on n’y peut distinguer ni intórieur ni extśrieur, qu’il n’est que 
connaissance (conscience): anantaro’bahyah krtsnah prajńdnaghana 
eva.

Taittiriya, II, 1 nomme brahman connaissance (jnana): jndnam... 
brahma.

Mdndukya, VII dit de 1’etre absolu qu’il est ekatmapratyayasdra, 
c’est-a-dire que son essence [sarn) est la connaissance certaine (prat- 
yaya) de lui-meme seul (ekatma). Selon saint Thomas l’existence meme 
de Dieu contient en elle la vie et la sagesse, parce qu’aucune des 
perfections de l’existence ne peut manquer a celui qui est existence 
par lui-meme: Ipsum esse Dei includit in se vitam et sapientiam; 
quia nulla de perfectionibus essendi potest deesse ei, ąuod est ipsum 
esse subsistens — I, q. 4, a. 2 ad 3. Les crśatures possedent la con
naissance, la conscience. Or, Dieu est la cause efficiente de toutes les 
creatures. Donc Dieu possede en lui, au plus haut point, les perfections 
de toutes les creatures: Cum ergo Deus est prima causa effectiva 
rerum, oportet omnium rerum perfectiones praeezistere in Deo secundum 
eminentiorem modum — I, q. 4, a. 2, corp. U y a donc en Dieu la 
vie (Unde in Deo maayime est vita... ąuia intellectus eius est perfectis- 
simus et semper in actu — I, q. 18, a. 3, corp.), la conscience (Deus 
se per seipsum intelligit — I, q. 14, a. 2, corp.; seipsum perfecte 
comprehendit — I, q. 14, a. 3, corp.) et intelligere est son essence 
et son existence. (Ex necessitate seguitur ąuod ipsum eius intelligere 
sit eius essentia et eius esse — I, q. 14, a. 4, corp.).

Un autre nom par lequel les Oupanichads dśterminent 1’etre 
absolu est dnanda (masc. ou neut.), la bśatitude.

Kausltaki, III, 9 dit de Faimaw-conscience qu’il est bśatitude: 
prajna-atma-anandah. Brh., III, 9, 28 enseigne que brahman est con
naissance et bśatitude: vijnanam anandam brdhma.
Taittiriya, 3, 6 definit le brahman come bóatitude: dnando brahma.

Saint Thomas dit que la bśatitude convient le plus k Dieu. 
Car par le nom „bśatitude” nous n’entendont que bien parfait de la 
naturę intelligente: Respondeo dicendum ąuod beatitudo maxime Deo 
competit. Nihil enim aliud sub nomine beatitudinis intelligitur nisi 
bonum perfectum intellectualis naturae — I, q. 26, a. 1, corp.

J ’ai choisi seulement trois des diffśrentes śnonciations oupani-
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chadiąues sur 1’etre absolu, a savoir celles qui, dans les Oupanichads 
recentes, se trouvent róunies dans la formule sat-cit-dnanda (saccidd- 
nanda), etre, pensee, bćatitude. On sentait, dans cette formule les 
denominations les plus esentielles et un resume de toutes les autres 
dónominationB de 1’absolu37. Nous n’avons pas encore cette formule 
dans le Oupanichads classiques, mais nous y avons des dónomina- 
tions identiąues ou equivalentós: Au nom cif des Oupanichads rś- 
centes correspondent dans les vielles Oupanichads prajnd, prajndna, 
juana, ińjńdna; sat et dnanda sont identiąues dans les deux groupes 
d’Oupanichads. Dans les Oupanichads classiąues nous avons ąueląues 
combinaisons de ces dśterminations: satya-\-jnana (T a i t t II, 1), 
prajna-\-dnanda (Kaus., 3, 9), vijnana-\-ananda) Bfh., III, 9, 28).

A ce dóterminations de 1’absolu des Oupanichads correspondent 
chez saint Thomas d’Aquin des dóterminati ons de Dieu analogues: 
gui est, ipsum intelligere, beatitudo. Nous pouvons dire qu’il n’y a pas 
de difiference entre les Oupanichads et la Somme theologiąue de saint 
Thom as d’A quin  aussi longtemps qu’elles dćfinissent l’etre absolut 
absolument, sans aucune relation. Les diffórences commencent k appa- 
raitre lorsqu’il est question de l’univers en relation avec l’etre absolu, 
quand les Oupanichads et saint Thomas dśfinissent 1’absolu relative- 
ment, comme cause de l’univers.

Aussi bien selon les Oupanichads que selon saint Thomas l’etre 
absolu est la cause de Turdyers, l’univers est sorti de l’etre absolu.

Yoyons cependant de pres de quelle manierę ils expriment cette 
causalitó.

Les Oupanichads s’expriment ainsi par exemple sur l’origine de 
l’univers, sur la causalitó de 1’etre absolu.

,,C’est justement de cet atman qu’est sorti l’óther, de l’6ther 
l’air, de l’air le feu, du feu l’eau, de l’eau la terre, de la terre les plantes, 
des plantes la nourriture, de la nourriture l’homme” — Taitt., II, 1.

,,C’est dont, justement, ces Stres naissent, ce par quoi, nes, ils 
vivent, ce dans quoi, en mourant, ils entrent, cela cherche a le con- 
naitre, cela est brahman” — Taitt., HE, 1.

„Comme une araignóe sort (d’elle-meme) par son fil, comme du 
feu montent de petites śtincelles, de meme de Ydtman sortent tous les

n  L ’etre, la  penaśe e t la  beatitude ne sont pas rćellement distincts de 
1'absolu; l ’dtre meme est pensie 1’etre meme est bóatitude, la  pensie meme 
est 6tre...
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esprits vitaux, tous les mondes, tous les dieux, tous les etres” — Brh., 
II, 1, 20.

Des expressions des Voyants oupanichadiques il semble s’ensuivre 
que rien n’existe et ne peut exister qui ne soit en quelque manierę 
brahman; de leurs expressions il semble rósulter que si quelque chose 
n’etait pas en quelque maniere brahman, elle serait independante du 
brahman. C’est pourquoi nous trouvons dans les Oupanichads des 
expressions telles que ,,tout ce qui est est brachman”, sarvam khalv 
idam brahma — Ghand., III, 14, 1. ,,Un Seigneur, atman intórieur de 
tout les etres qui developpe une formę en plusieurs” — Katha., V, 12. 
Mais ces differentes formes ne sont que les formes du brahman. C’est 
pourquoi il ne faut pas considerer l’univers comme une chose differente 
du brahman. „La pluralite n’est pas; il court de mort en mort, qui 
croit voir la pluralite dans l’univers” — Brh., IV, 4, 19; cfr. Katha., 
IV, 11, L’univers constitue l’unite en brahman.

Selon les Oupanichads le brahman est immanent a l’univers comme 
moderateur immanent (antaryamin), mais il l’est au point que „celui-l& 
est ton atman, 1’agent interne, immortel”, esa ta dtma-antaryamy- 
-amrtah, Brh., III, 7, 3-23, „toi-meme... tu es cela”, tat tvam asi
-  Chdnd., VL.

Donc selon les Oupanichads le brahman serait non seulement cause 
efficiente, mais aussi cause substantielle, materielle de runivers. C’est 
ainsi du moins que le V6ddnta entend la causahtś des Oupanichads: 
Le brahman est tout ensemble cause efficiente (nimitta karana) et 
cause substantielle, materielle (wpada/na karana) de l’univers.

Selon saint Thomas Dieu est la cause efficiente (causa efficiens) 
de l’univers, la cause finale (causa finalis) et la cause exemplaire 
(causa exempłaris). Mais selon saint Thomas on ne peut pas concevoir 
ni dire que Dieu soit la cause materielle de l’univers. Dans la Somme 
theologiąue on ne peut pas trouver d’expressions qui attestent la 
conception de Dieu comme cause matśrielle de Punivers. E t si nous 
y rencontrons quelques enonciations impliquant la relation de l’univers 
avec l’etre absolu, expressions vraiment ,,oupanichadiques”, ces 
enonciations s’expliquent par la causalite efficiente et nullement par 
la causalite matórielle.

Les Oupanichads disent: sarvam idam brahma — tout ce qui est 
est brahman. Saint Thomas, il est vrai, dit k la suitę du pseudo-Denys 
que Dieu est tout: Deus „non quidem hoc est, hoc autem, non est; sed
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om nia  est, ut omnium causa” — I, q. 4, a. 2, corp. Mais par la il 
entend: Dieu est tout comme la cause efficiente de tout; Dieu est 
tout, parce qu’il contient en lui-meme, au plus haut point, comme la 
cause efficiente de tout, les perfections de tous les etres: Cum ergo 
Deus sit prima causa effectiva rerum, oportet omnium rerwrn perfectio- 
nes praeexistere in Deo secundum eminentiorem modum — I, q. 4,
a. 2, corp.

Les Oupanichads enseignent: neha nandsti kincana, ,,il n’y a ici 
aucune diversitó” — Brh., IV, 4, 19; Katha., IV, 11. L’univers entier 
est un en brahman. Selon saint Thomas aussi, l’univers est un en Dieu — 
par cette meme causalite efficiente: Quae sunt diversa et opposita 
in seipsis, in Deo praeexistunt ut unum absąue detrimento simplicitatis 
ipsius — I, q. 4, a. 2, ad 1; cfr ib. corp.

Les Oupanichads enseignent l’immanence de 1’absolu (cfr antary- 
amin) dans l’univers. Saint Thomas dit egalement de 1’immaneflee 
de Dieu dans l’univers: Dieu est dans toutes les choses et il y  est 
etroitement, interieurement (Oportet quod Deus sit in omnibus 
rebus et intime — I  q. 8, a. 1, corp.); nulle chose n’est eloignee 
de Lui, comme si elle n’avait pas Dieu en elle meme (Nihil est distans 
ab eo, quasi in se illud Deum non habeat — I, q. 8, a. 1, ad 3); Dieu 
est en toutes choses par son essence, par son pouvoir et par sa con- 
naissance (Sic ergo est in omnibus per potentiam, in ąuantum omnia 
eius potestati subduntur; est per praesentiam in omnibus, in ąuantum 
omnia nuda sunt et aperta oculis eius\ est in omnibus per essentiam, 
in quantum adest omnibus ut causa essendi — I, q. 8, a. 3, corp.).

Mais cette causa essendi = causa efficiens (Deus dicitur esse 
in omnibus per essentiam, non ąuidem rerum, quasi sit de essentia 
earum; sed per essentiam suam quia substantia su m  adest omnibus 
ut causa essendi — I, q. 8, a. 3, ad 1. Deus est in omnibus rebus... 
sicut agens adest ei in quod agit — I, q. 8, a. 1, corp.).

Dieu selon saint Thomas est dans toutes choses non pas comme 
une partie de leur essence, parce que Dieu est au-dessus de toutes 
choses par la diffśrence et par la superiorite de sa naturę (Deus 
est in omnibus rebus non quidem sicut pars essentiae — I, q. 8, a. 1, 
corp. Deus est supra omnia per ezcellentiam suae naturae — I, 
q. 8, a. 1, ad 1).

Des ressemblances que nous pouvons constater entre les enoncia- 
tions des Oupanichads et celles de la Somme thóologique de saint
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Thom as d’A quin sur 1’etre absolu il ne s’ensuit pas que saint 
Thomas ait śtó influence par les Oupanichads. Ces ressemblances 
montrent que la notion propre de 1’etre absolu ne peut s’exprimer 
que d’une seule maniere.

Les diffiśrences, d’autre part, qui paraissent entre les Oupanichads 
et la Somme thiólogiąue, quand elles commencent a parler de l’etre 
absolu comme cause de l’univers, tómoignent de cette ótemelle di- 
fBcultó qu’6prouve 1’esprit hu mai n k mettre en accord 1’unitó de 
l’etre absolu avec la pluralitś des choses comme elles apparaissent.



B H A G A W A D G I T  A





Drugą częścią niniejszej publikacji jest Bhagawadgita; zawiera 
ona w sobie nauki upaniszad, rozwija je dalej, a nawet wprowadza 
pewną nowość, mianowicie naukę o bhakti. Rozbita jest na dwie 
części: pierwsza obejmuje ogólne wiadomości o Bhagawadgicie, 
druga wybrane strofy, ich tłumaczenie polskie i objaśnienie. Tłumacze
nie strof Bhagawadgity ma za podstawę wydanie tekstu sanskryckiego 
(w devanagarl) Bhagawadgity wraz z sanskryckim komentarzem 
do niej (Śrldhara): Śrldharlyasahitaśribhagavadglta, Bombaj 1901.

Wszystkie tu  podane wyjątki tłumaczyliśmy razem ze słuchacz- 
/k/ami filozofii indyjskiej na KUL, na seminariach sanskryckich.

Strofy tematycznie pokrewne połączyliśmy w pewne grupy, 
np.: 1) Duch w człowieku wieczny, 2) Działanie bezinteresowne etc. 
Najpierw podane są wstępne wyjaśnienia do danej strofy, następnie 
sama strofa sanskrycka w transkrypcji, dalej pod a) tłumaczenie 
dosłowne strofy, wreszcie pod b) tłumaczenie z zachowaniem ilości 
zgłosek oryginału. Niekiedy wypadnie dołączyć krótki komentarz 
rzeczowy do strofy, a także krótkie objaśnienie leksykalne czy gra
matyczne, lecz z zasady opuszczamy cały ten balast szkolny.

W tłumaczeniach strof wyrazy zawarte w nawiasach są dodane 
dla przejrzystości tekstu lub wypełnienia ilości zgłosek (w b), a nie 
mają odpowiednika w tekście sanskryckim. Powołujemy się na słow
niki: Cappeller, A Sanskrit — English Dictionary, M onier-W il- 
liams, A Sanskrit — English Dictionary, M ayerhofer, Kurz- 
gefasstes etymólogisches Worterbuch des Altindischen.

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Żeby zrozumieć, czym jest Bhagavadgita,1 musimy sobie przy
pomnieć pewne dane z indianistyki.

1 W  języku polskim mówimy i piszemy: Bhagawadgita.
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Jest rzeczą powszechnie znaną, że mamy dwa sławne, wielkie 
eposy indyjskie w sanskrycie: Mahabharatę (Mahabhdrata) i Ramajanę 
(Edmayana). Chociaż tradycja indyjska podaje jednego autora 
Mahabharaty, to jednak indianiści ogólnie sądzą, że Mahabharata 
jest eposem ludowym, narastającym, bohaterskim (Volksepos, Hel- 
denepos), Ramajanę zaś, tak tradycja indyjska jak i uczeni, przypisują 
jednemu autorowi, Valmlki, czyli: Ramajanę uważa się za epos 
kunsztowny (Kunst epos).

Mahabharata grupuje swe opowiadania (w 18 księgach) dookoła 
walki dwóch spokrewnionych rodów królewskich, których proto
plastami byli Kuru i Pdndu. Kuru i Pdndu, jak i ich potomkowie 
(Kauram i Pandava), wywodzili się od wspólnego przodka, Bharaty 
(Bharata); i Kauram i Pandava byli potomkami Bharaty, czyli 
Bharatami (Bharata, m.). Bharata w neutrum może znaczyć:
1) kraj Bharatów (Bharata z domyślnym varsa, dziedzina), czyli 

Indie2,
2) historia, opowiadanie, epos o Bharatach (Bharata z domyślnym 

akhydna, opowiadanie) zwykle z dodaniem „wielki” (mahd-): 
Mahabhdrata, wielki (epos), wielkie (opowiadanie) o Bharatach, 
Magna Bharateis.
W Mahabharacie mamy wiele różnych epizodów, także epizody, 

które nazywamy filozoficznymi. Jednym z tych epizodów filozoficz
nych (może filozoficznie nie najważniejszym, ale najsławniejszym) 
jest epizod zwany Bhagavadgltd, „Pieśń (gita) Wzniosłego Błogo
sławionego” (bhagavat), który to epizod możemy krótko nazywać 
(tylko) Gita. Jak Mahabharata ma 18 ksiąg (więcej niż 110 tysięcy 
dwuwierszy) tak GtUd liczy 18 rozdziałów (pieśni). Bhagawadgita jest 
epizodem VI księgi Mahabharaty. W osobnych wydaniach, jakie 
są powszechnie w użyciu, Bhagawadgita ma 700 dwuwierszy, stąd 
mówimy: wulgata Bhagawadgity zawiera 700 dwuwierszy.

Nawiasem mówiąc Ramajana nie obfituje tak w nauki filozoficzne 
jak Mahabharata. Ten brak odczuwali czciciele eposu Ramy (Rama) 
i starali się ową lukę uzupełnić. Dlatego mamy specjalnie układane, 
filozoficzne Ramajany. Pomiędzy filozoficznymi Ramajanami pierwsze

* Obecnie tę  nazwę BhSrata stosuje do siebie Ind ia  w odróżnieniu od Pak i
stanu.
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miejsce, co do objętości i treści, zajmuje Yogavdsistharamayana (tak 
zazwyczaj nazywana, krótko mówimy Yogarasistha).

Bhagavadgita nie jest więc wyjęta z Wed, z objawienia wedyckiego 
(.śruti), które się kończy na upaniszadach, lecz z eposu Mahdbhdrata, 
konsekwentnie więc należy tylko do tradycji (smrti), która według 
pojmowania hinduizmu nie jest częścią objawienia wedyckiego. 
Bhagawadgita należy do literatury hinduizmu, specjalnie do literatury 
wedantycznej. Upaniszady, Brahmasutry (Brahmasutra) i Bhaga
wadgita — to trzy główne podstawy systemów wedantycznych. 
Chociaż Bhagawadgita nie należy do śruti, lecz do smrti, to jednak 
u wyznawców hinduizmu cieszy się wyjątkową powagą i wywiera 
ogromny wpływ na życie religijne. Wielu Hindusów umie ją całą 
na pamięć i szuka w niej ukojenia w trudnych sprawach życiowych 
i w godzinie śmierci. Bhagawadgitą zajmowali się nie tylko dawni 
komentatorowie wedantyczni, ale i religijni poeci nowożytnych 
czasów (piszący w językach ludowych) i działacze narodowi, jak Gandhi 
czy S. Radhakrishnan3. Bhagawadgita znana jest na całym świecie, 
w r. 1949 podawano, że istnieje 145 jej tłumaczeń. Gita cieszy się 
taką popularnością, bo przemawia językiem poetyckim, prostym 
i łatwym, posiada wielostronność nauk — tak, że każdy może w niej 
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie, panuje w niej duch tolerancji; 
stara się objąć naukę upaniszad w jedną całość i rozwija ją dalej; 
jako nie należąca do śruti była dostępna dla wszystkich, a nie tylko 
dla potrzeb wyższych kast (kast aryjskich).

Tło Gity jest następujące: Wojska Pando/oa, i Kaurava stoją 
już naprzeciwko Siebie, gotowe do walki. (Pamiętać należy z treści 
Mahabharaty, że Kaurava postąpili niesprawiedliwie nie chcąc oddać 
zabranego królestwa, są stroną krzywdzącą). Po stronie Pdndava 
występuje jako dowódca rycerz Arjuna (wym. Ardżuna). Ardżuna 
widzi po przeciwnej stronie swoich krewnych i mistrzów. Upada 
na duchu i nie chce rozpoczynać walki. Woźnicą jego rydwanu wojen
nego jest Kriszna (Krsna), sprzymierzony z Pandawami król, który 
wraz ze swymi rycerzami przybył na pomoc Pandawom, by bronić

s Mamy wspaniałe wydanie Bhagawadgity S. R a d h a k r is h n a n a ,  The 
Bhagavadgita. with an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation 
and Notes by S . Radhakrishnan, London, first published in  1948,fourth impression 
1956, zadedykowane: To Mahatmd Gandhi.
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słusznej sprawy; sam jest woźnicą rydwanu Ardżuny. Kriszna przy
pomina Ardżunie o obowiązku walczenia (bo przecież Ardżuna należy 
do kasty Icsatriya, rycerzy, których obowiązkiem jest walczyć) i przy 
tej okazji daje mu (przez 18 pieśni) różne nauki metafizyczne i moralne. 
Kriszna jest tym „Wzniosłym”, „Błogosławionym”, który wypowiada 
te nauki, deklamuje je, „śpiewa”, stąd nazwa Bhagawdglta — „Pieśń 
Błogosławionego” . Kriszna jest „Wzniosłym”, „Błogosławionym”, 
bo — jak dowiadujemy się w ciągu Gity — jest on wcieleniem 
(a/oatdra) Najwyższej Istoty, bytu absolutnego, uosobionego jako 
Wisznu (Visnu).

Punktem kulminacyjnym Gity jest pieśń (rozdział) XI, gdzie 
Kriszna objawia się Ardżunie w swej boskiej naturze, daje mu widzenie 
bytu absolutnego, źródła i końca wszystkiego, co poza absolutem 
istnieje. W tej XI pieśni strofa 55 jest według Śankary — esencją 
całej nauki Gity.

Może kogoś zdziwić fakt, że Kriszna, wcielenie Najwyższej Istoty, 
Boga (lśvara, Iśa), zachęca Ardżunę do walki i to do walki z jego 
spokrewnionymi. Na to można dać taką odpowiedź: Kriszna staje 
na stanowisku, że Ardżuna należy do Icsatriya, których obowiązkiem 
jest walczyć. Przeciwna strona, strona Kaurawów, postępuje nie
sprawiedliwie i samym swym postępowaniem już i tak zasłużyła na 
zagładę. Kriszna zachęca zatem Ardżunę do działania, do walki. 
Ale też poucza go, jak należy działać, jak walczyć; ma to być działanie 
bezinteresowne, z miłości ku Bogu, w zjednoczeniu z Nim, a nie 
samolubne, namiętne, wypływające z różnych przywiązań. Gdy ktoś 
jest tak nastawiony na działanie, jak poucza Kriszna, wówczas 
działanie to jest właściwie boskie, przez tak działającego człowieka 
działa Bóg, a człowiek jest tylko narzędziem działania boskiego. 
Jeśli ktoś mimo wszystko jest przeciwny wszelkiej wojnie, może 
sobie całą tę sytuację, w której Kriszna daje Ardżunie nauki, tłuma
czyć alegorycznie (na co znajdzie zresztą potwierdzenie w samej 
Gicie). Człowiek, by dojść do wyzwolenia, połączyć się z bytem 
absolutnym, z Bogiem, musi działać, walczyć, musi staczać bój, 
i to ze swymi, z „moimi” (ma/malca), bardziej swymi niż krewnymi, 
bo z własnym ciałem, z własną krwią. Człowiek ziemski bowiem uważa 
swoje ciało, swoje żądze za coś najbardziej swojego, za swoje właściwe 
„ja”. W Bhagamdglta (III, 36 -43) Kriszna przedstawia Ardżunie, 
że żądze, namiętności są wrogami człowieka, bo go pchają do złego,
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do walki z wrogami (w. 43):
evarnbvddheh param buddhva 
samstabhydtmdnam atmana 
jahi śatrum mahdbaho 
kdmarupam durdsadam

a) T łum aczenie dosłowne:
W ten sposób poznawszy to, co jest wyższe ponad rozum, umoc
niwszy jaźń (twoje niższe ,,ja”) Jaźnią (wyższą), bij wroga, o po- 
tężnoramienny (bij wroga występującego), w formie żądzy, trud
nego w spotkaniu (trudno dostępnego, którego trudno dosięgnąć).

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek oryginału:
Tak znając wyższe nad rozum,
Umocniony w jaźni Jaźnią 
Bij wroga, wielkoramienny,
Co w formie żądzy, trudnego.
W Bhag. (VIII, 7 a, b) Kriszna naucza Ardżunę, że ma zawsze 

mieć go w pamięci i walczyć:
Tasmdt sarmęu Icdlesu 
mamanusmara yudhya ca.

Dlatego po wszystkie czasy 
Mnie miej w pamięci i wojuj.
Nie może tu być mowy tylko o konkretnej walce z Kaurawami, 

lecz także o walce z namiętnościami, z mocami ciemności, bo walka 
z Kaurawami nie jest sarvesu Icdlesu — po wszystkie czasy. Pole 
bitwy w Gicie służy zatem tylko za tło, do niego nawiązano nauki 
Gity. Możliwe, że pierwotnie były jakieś wiersze, które się odnosiły 
do sytuacji na polu bitwy i do tych wierszy nawiązano i rozszerzono 
nauki, których udziela Kriszna. Ale cały utwór (Bhagavadgltd), 
który się ciągnie przez 18 pieśni, zdaje się po prostu zapominać
o sytuacji na polu bitwy5, a przenosi się na arenę ogólnoludzką, 
do walki człowieka z mocami ciemności, z namiętnościami, które 
mu przeszkadzają w połączeniu się z Bogiem, w wyzwoleniu.

4 Cfr G la se n a p p , Die Philosophie der Inder, zweite Auflage, 1958, s.
481, nota 26.

6 Mówimy „zdaje się zapominać” , nie zaó, żeby nigdy do niej nie wracał, 
bo np. cfr Bhag., X I, 32, 33, 34. T aka wzmianka o walce, jaką mam y pod koniec 
G ity (X V III, 59), może się odnosić również i do walki z trudnościam i w w y
zwoleniu.
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Zdaje się być pewne, że dzisiejsza migała, Gity (700 dwuwierszy) 
znalazła uznanie dopiero po upływie czasu, bo wiemy o innych po
staciach Gity (więcej dwuwierszy niż 700 czy też i więcej wierszy
i inaczej ułożonych). W każdym razie tekst dzisiejszej Wulgaty 
służył za podstawę komentarza Śankary (ok. 800 r. po Chr.); czy 
jest on komentarzem samego Śankary, czy któregoś z jego uczniów, 
nie ustalono. Więc, jak widzimy, obecny tekst Gity przeszedł różne 
zmiany.

Jakiego czasu sięga Gita, a przynajmniej jej najstarsza część, 
trudno dokładnie określić. Wiąże się to z kwestią powstania Mahab- 
haraty. G lasenapp podaje6: kann sie (Gita,) kaum friiher ais im I. 
Jahrkhundert v. Chr. entstanden sein. Możemy zatem ogólnie po
wiedzieć: najstarsza część Gity może pochodzić z ostatnich stuleci 
przed Chr., ale narastanie nauk zawartych w Gicie mogło się prze
ciągnąć na pierwsze wieki po Chrystusie.

Bóg, Wzniosły (Bhagamt), występuje w Gicie w ludzkiej postaci 
jako Krsna (można wymawiać tak, jak de facto wymawiamy w języku 
polskim: Kriszna). Temat sanskrycki lersna odpowiada naszemu 
„czarny” i znaczy: ciemny, czarny (schwarz, dunkel, blach, dark). 
Kriszna w hinduizmie uchodzi za wcielenie (avatara)7 Najwyższej 
Istoty, bytu absolutnego uosobionego jako Visnu. Wyraz avatara 
oznacza zstąpienie, ale odnosi się też i do tego, który zstąpił.

Najwyższa Istota, byt absolutny uosobiony jako Vięnu, Bóg 
Bhagawadgity nie zstąpił raz, ale zstępuje pod różnymi postaciami, 
ilekroć Dharma (odwieczne Prawo moralne) upada na świecie. Bóg 
Bhagawadgity jest obrońcą, podporą Dharmy:

Tvam awyayah śdśvatadharmagoptd
Tyś wiecznej Dharmy obrońca niezmienny — mówi Ardżuna
w jedenastej pieśni8 w widzeniu Boga.
O tych zstąpieniach celem przywrócenia równowagi Dharmy 

mówi sam Kriszna9:
Yadd yada hi Dharmasya gldnir bhavati Bhdrała. 
Abhyutthdnam adharmasya tadatmanam srjamy dham,.

6 Die Philo8ophie der Inder, 1958, s. 171.
7 Cfr M a y rh o fe r , Kurzgefasstes etymologisches Wórterbuch des Alłindischen, 

Heidelberg 1956, s. 264.
• Bhag., X I, 18 c.
9 Bhag., IV . 7.
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a) T łum aczenie dosłowne:
Bo kiedykolwiek następuje słabnięcie Dharmy, o potomku Bharaty,
Podnoszenie się adharmy, wtedy wydaję (wcielam) Siebie Ja.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek oryginału sans- 
kryckiego:

Bo ilekroć spadek Dharmy następuje, o Bharato,
Wzmaganie się adharmy, wtedy Siebie Ja  wyłaniam.
Chociaż Gita mówi o wcieleniu się Vięnu w Kręna, to jednak 

Gita nie jest sektaryczna, bo nie zwalcza innych sekt, które czczą 
byt absolutny uosobiony np. jako Śiva. Wszystkie te kulty odnoszą 
się do jednej jedynej istoty Najwyższej, jednego Boga, pod jakąkol
wiek postacią by go czczono. Gita nie jest też przeciwna czci oddawa
nej deva, bogom, tj. istotom pod pewnym względem wyższym od 
człowieka. Wszyscy <łeva pochodzą również — jak cały wszechświat — 
z bytu absolutnego, wyłonili się z bytu absolutnego10. Czciciele dera 
otrzymają swoją, odpowiednią nagrodę.

Systemu metafizycznego wyrażonego w Gicie nie nazywamy jednak 
panteizmem, lecz panenteizmem (7tfiv ev Secp, wszystko w Bogu), bo 
chociaż wszystko, co jest poza Bogiem, wyszło z Boga i Bóg wszystko 
to przenika, to jednak Bóg nie przeszedł cały w świat, świat nie 
wyraża go całkowicie, lecz Bóg pozostaje w swej nieskończoności ponad 
światem, Bóg nie równa się naturze, światu; nie można tu  stosować 
formułki: 7tav =  Seóę, wszystko =  Bóg11.

Bhagawadgita naucza o różnych drogach dojścia do Boga (podobnie 
jak upaniszady), m. in. przez poznanie. Ale specjalnością Bhagawad- 
gity (przez co rozwija ona dalej myśl upaniszad) jest to, że naucza 
także najłatwiejszej drogi do Boga, drogi przystępnej i dostępnej dla 
wszystkich ludzi, niezależnie od kasty, t j . naucza drogi do Boga przez 
miłość (bhakti). Już w niektórych wedyckich, klasycznych upani
szadach (Kathaka, Iśa) mamy uosobienie bytu absolutnego (atman, 
brahman, atman-brahmari), mamy odnoszenie się do niego jako do 
osoby, Najwyższej Istoty, Pana i Boga (Iia), ale dążenia do połączenia 
się z Bogiem przez miłość (bhalcti) naucza wyraźnie dopiero Bhagawad
gita. W tym jest w Bhagawadgicie pewna nowość. Przez naukę o bhalcti 
wywarła Gita wpływ na buddyzm mahayana.

10 Cfr np. X I, 38, 39.
11 Cfr Bhag., V II, 7; V II, 6 c,d.; V H , 12; IX , 4; IX , 6.
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Bhagawadgitę — podobnie jak upaniszady — interpretujemy 
realistycznie, tak jak to czyniła stara wedanta: świat jest rzeczywisty, 
bo wyszedł z bytu absolutnego przez rzeczywistą przemianę (parinarna) 
absolutu. Trzeba jednak o tym wiedzieć, że Śankara (i ci, którzy 
w tym względzie za nim idą) tłumaczy Bhagawadgitę, podobnie jak
i upaniszady, w sposób idealistyczny — czy też wypada powiedzieć 
(dla odróżnienia go od buddyzmu mahajany) semiidealistyczny: świat 
według wyższej wiedzy jest nierzeczywisty, bo wyszedł z bytu absolut
nego, niezmiennego nie przez jego rzeczywistą, lecz iluzyjną przemianę 
(vivarta); świat jednak nie jest czystą iluzją, jak w m ahajan ie , ani 
też bytem, ani niebytem, lecz czymś niewyrażalnym (anirm- 
canlya).

W tych wstępnych uwagach o Bhagawdgicie podaliśmy już przy 
okazji tłumaczenie dwu całych strof (Bhag., III, 43, IV, 7), połowy 
strofy (VIII, 7 a,b) i jedną czwartą strofy (XI, 18 c). Osobno, w rozdz. 
2, podamy jeszcze tłumaczenie pewnych dalszych, wybranych strof 
Gity.

Jeśliby ktoś chciał się zapoznać z jej całością, a nie znał sanskrytu, 
poleca mu się wydanie Gity Radhakrishnana. Obecnie przytaczamy 
jeszcze tłumaczenie jednej całej strofy (XI, 55), która, według Śankary, 
jest streszczeniem wszystkich nauk Gity.

Bhag., XI, 55 (Mówi tu Najwyższa Istota, wcielony Bóg, Visnu- 
-Krsna do Ardżuny):

Matkarmakrn matparamo madbhaktah sańgavarjitah 
Nirvairah sarvafohute.su yah sa mam eti Pandava

a) T łum aczenie  dosłowne:
Kto dla mnie spełnia (swe) czyny, kto mnie ma za najwyższego 
(najwyższy cel),
kto mnie miłuje, wyzbyty przywiązań, 
kto nie (jest) wrogi dla wszechstworzeń, 
ten we mnie wchodzi (wejdzie), o potomku Pdndu.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Kto mnie czynami ma za cel,
kto mnie miłuje, wyzbyt żądz,
Kto wszechstworzeniom nie jest wróg,
Ten we mnie wchodzi, Pandawo.
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2. WYBRANE STROFY

1) „DUCH W  CZŁOW IEKU W IECZN Y ”

Ardżuna na widok swoich krewnych i mistrzów stojących po 
przeciwnej stronie i gotowych do walki upada na duchu i mówi: 
„nie będę walczył” — na yołsya iti (II, 9). Kriszna, żeby go podnieść 
na duchu i zachęcić do walki, poucza go, że wprawdzie ciało można 
uśmiercić, ale nie można uśmiercić ducha: duch w człowieku jest 
wieczny.

Bhag., U ,  12:
Na tv evahamjatu ńasam na tvam neme janddhipah 
Na caiva na bhamsyamah sarve vayam atah 'param.

a) T łum aczenie dosłowne:
Ja, zaiste, kiedykolwiek nie nie byłem
nie (nie byłeś) ty, nie (nie byli) ci władcy ludzi
I  nie nie będziemy istnieli wszyscy my odtąd nadal.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek (w formie ne
gatywnej):

Ja w ogóle nie nie byłem, ni ty, ni ci władcy ludu
I nie nie będziemy istnieli my wszyscy od teraz nadal.

Lub w formie pozytywnej:
Zaiste, wciąż istniałem ja (i) ty, (i) ci władcy ludu
I również istnieć będziemy my wszyscy odtąd na przyszłość. 

K om entarz
Filozofowie wedantyczni różnie rozumieją i tłumaczą tego rodzaju 

strofę. Sankara naucza, że najgłębszy pierwiastek w człowieku (atman) 
jest identyczny z pierwiastkiem wszechświata {brahman). „Jeden i ten 
sam więc jest pierwiastek duchowy w tobie, w tych władcach ludu, 
we wszystkich nas” . Jest tylko różnica ciał, podłoża — nierzeczy
wistych ze stanowiska prawdy absolutnej. Po śmierci wyzwolony 
zatraca świadomość indywidualną, istnieje tylko świadomość abso
lutna. Według R am anudży  i N im bark i dusze indywidualne nie są 
identyczne z bytem absolutnym, lecz podobne do niego. Są wieczne, 
rzeczywiste, wielkości atomu (iskierki Boże). Po śmierci wybawiony 
zachowuje świadomość indywidualną. Według pojmowania chrześci
jańskiego 12 a,b tak można rozumieć: wszyscy istnieliśmy odwiecznie—
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w myśli Bożej, zaś 12 c,d (wspólne pojmowanie): duch nasz będzie 
istniał wiecznie.

Gramatycznie eva (tv eva, caiva = ca-\-eva) można uważać za ex- 
pletivum lub tłumaczyć np. „zaiste” .

Duch w człowieku jest wieczny, więc go nie można zniszczyć — 
naucza Kriszna.

Bhag., II, 23:
Nainarn chindanti śastrani nainam dahati pavakah 
Na cainam kledayanły apo na śoęayati marutah

a) T łum aczenie dosłowne:
Nie przecinają go (różne) bronie (różne rodzaje broni), 
nie spala go oczyściciel-ogień
I nie zwilża go woda, nie wysusza wiatr.

b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
Nie zranią go (żadne) miecze,
nie spali ogień (nie spiecze),
Także woda nie zwilży go, 
nie wysuszy wiatru powiew.
Bhag., II, 24:

Acchedyo’ yam adahyo’yam akledyo’śosya eva ca 
Nityah sarvagatah sthanur acalo’yam sanatanah.

a) T łum aczenie dosłowne:
Nie dający się zranić ten, nie dający się spalić ten, 
nie dający się zwilżyć i nie dający się wysuszyć:
Trwały, wszechobecny, mocny, niezachwiany on, wieczny.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Wolny od rany, niepalny, nie da się zwilżyć, zasuszyć,
Trwały, wszechobecny, mocny, niezachwiany on (i) wieczny.

K om entarz
Ad 24 c: sanagatah, wszechobecny. W systemie Ram anudży, 

N im barki, W allabhy nie można o duchowym pierwiastku w czło
wieku (jlva) powiedzieć, że jest wszechobecny, bo w tych systemach 
ten pierwiastek duchowy jest wielkości atomu. Natomiast w systemie 
Śankary najgłębszy i jedynie (według wyższej prawdy) rzeczywisty 
pierwiastek w człowieku (atman) jest identyczny z pierwiastkiem 
wszechświata, z bytem absolutnym (brahman) i jest wszechobecny.
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Ale autor tej strofy może ma na myśli takie pojmowanie, jakie spoty
kamy w dualistycznych systemach, w klasycznym sdrfikhya i w nydya - 
-miśesika, gdzie pierwiastek duchowy człowieka jest wszechobecny. 
Jak rozumieć reinkarnację, gdy system indyjski nie przyjmuje sub- 
stancjalności duszy (buddyzm) lub naucza, że dusza człowieka jest 
wszechobecna (sdmhhya), o tym wspominamy przy omawianiu po
szczególnych systemów indyjskich.

Człowiek mądry nie da się zwieść fałszywemu mniemaniu, że duch 
ludzki zamiera przy śmierci człowieka. Według nauki Kriszny (i w ogóle 
według systemów indyjskich uznających odwieczne Prawo moralne, 
Dharma, panujące nad światem), jak dusza ożywiająca obecne ciało za 
tego jednego, cielesnego życia przechodzi trzy etapy, mając najpierw 
wiek dzieciństwa, później wiek młodzieńczy, wreszcie wiek starości, 
tak ta sama dusza nie umiera przy śmierci tego ciała, lecz przyjmuje 
coraz to nowe ciała, reinkarnuje się (podobnie jak człowiek zamienia 
zużyte ubrania na nowe).

Bhag.,11, 13:
Dehino’smin yathd dehe kaumaram yauvanam jard 
Tathd dehdntarapraptir dhlras tatra na muhyati.

a) T łum aczen ie  dosłow ne:
Jak duszy w tym ciele (jest) dzieciństwo, młodość, starość,
Tak (jest) przyjmowanie innych ciał; mądry (lub mężny, dhlra) 
tutaj (w tym punkcie) nie popada w zamieszanie.

b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
Jak duszy w tym (oto) ciele (jest) dzieciństwo, młodość, starość, 
Tak przyjmowanie innych ciał; mądry w tej sprawie nie błądzi.

lub:
Jak dusza w tym (oto) ciele,
(ma) dzieciństwo, młodość, starość,
Tak przyjmuje inne ciała; mądry w tym nie ma zamieszań. 
Bhag., II, 22:

Vdsdmsi jłrnani yathd mhaya 
navani grhnati naro’parani 
Tathd śarlrani mhaya jlrnany 
anyani samyati tumani dehł.
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a) T łum aczen ie  dosłow ne:
Jak porzuciwszy stare (tj. znoszone) ubrania 
człowiek bierze inne, nowe (sc. ubrania)
Tak porzuciwszy stare ciała
dusza wchodzi do innych, nowych (ciał).

b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
(tutaj ilość zgłosek: 11 +  11 =  22 11 +  11=22)
Jak odrzuciwszy wytarte ubrania 
człowiek ubiera (znowu) inne, nowe.
Tak wyzbywszy się starych (zniszczonych) ciał 
dusza przechodzi do (ciał) innych, nowych.
Nawet jeśliby Ardżuna sądził, że dusza ciągle umiera i ciągle 

na nowo wraz z ciałem się rodzi, nie powinien z tego powodu 
upadać na duchu, trapić się (II, 26), bo przecież takie jest stałe 
prawo, że ten, kto się narodził, umiera, a kto umarł, znowu się 
odradza.

Bhag.,11, 27:
Jatasya hi dhruvo mrtyur 
dhruvam janma mrtasya ca 
Tasmat aparihdrye’rthe 
na tvam śocitum arhasi.

a) T łum aczenie dosłow ne:
Bo zrodzonego pewna (stała) śmierć, a zmarłego pewne narodziny. 
Dlatego w sprawie nieuniknionej (gdy sprawa jest nie do od
wrócenia) tyś nie powinien się trapić.

b) T łum aczenie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
Bo zrodzonego pewna śmierć, a zmarłego narodzenie,
Stąd w sprawie nieodwracalnej tyś się trapić nie powinien.

K om entarz
Takie jest ogólne, stałe prawo. Ale według Kriszny, jak i według 

pojmowania systemów indyjskich, które uznają odwieczne Prawo 
moralne i wolny moralny czyn (kriya), jest z tego ogólnego prawa 
wyjście i przerwanie raz na zawsze tego rodzenia się i umierania, jest 
możliwe osiągnięcie wyzwolenia (moksa). Następuje to wtenczas, 
kiedy człowiek wyniszczy w sobie skutki wszelkich czynów, 
karmę (karman). Na czym polega strona pozytywna wyzwolenia 
w danym systemie, o tym wspominamy osobno, przy omawianiu
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poszczególnych systemów indyjskich (cfr F. Tokarz, Problem 
duszy).

2) DZIAŁANIE BEZIN TERESO W N E

W różnych miejscach Bhagawadgity poucza Kriszna Ardżunę, 
by spełniał uczynki bezinteresownie. Uczynki należy spełniać w po
czuciu obowiązku nie oglądając się na owoce, które zresztą nie są 
w naszej mocy, lecz zależą również od innych okoliczności. A więc nie 
należy się kierować w spełnianiu uczynków korzyścią materialną, 
wdzięcznością, sławą etc. Z drugiej strony człowiek nie powinien, 
w skrajnej obawie, że może się w spełnianiu uczynków powodować 
osobistymi korzyściami, zaniedbywać ich spełniania, oddawać się bez
czynności.

Przytaczamy tutaj dwie strofy z Bhagawadgity (11,47 i IX, 27). 
Pierwsza strofa wyraża stronę negatywną spełniania uczynków 
(=  nie spełniać czynów dla ich owoców), druga pozytywną (=  czyny 
należy spełniać ze względu na Boga, z miłości ku Bogu).

Bhag., IIj 47:
Karmany evddhikaras te md phaleęu kadacana 
Md karmaphalahetur bhur md te sango’stv akarmani.

a) T łum aczenie dosłowne:
Do czynu tylko (ma być) twe prawo, nigdy do owoców (sc. czynu). 
Nie powoduj się owocami czynu (ale też), niech nie będzie twoje 
przywiązanie do bezczynności.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Do czynu tylko twe prawo, nigdy do (jego) owoców,
Nie kieruj się skutkiem czynu, nie lgnij (też) do bezczynności. 

K om entarz:
O tej strofie (II, 47) mówi R a d h a k rish n a n  (in h. 1.): Tliis 
famom verse.
Bhag., IX, 27:

Yat lcaroęi yad aśnasi yad juhosi daddsi yat 
Yat tapasyasi Kaunteya tat kurusva madarpanam.

a) T łum aczenie dosłowne:
Co czynisz, co spożywasz, co składasz w ofierze, co dajesz,
Jaką spełniasz pokutę, o synu Kunti, to spełniaj ofiarując Mnie.
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b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze, rozdajesz, 
W czym się umartwiasz, Kauntejo, to spełniaj dla Mnie w ofierze. 

K om en tarz
Kaunteya, metron od Kuntł.

3) PANENTEIZM

Wszystko, cokolwiek istnieje, wychodzi periodycznie od bytu 
absolutnego, uosobionego w Gicie jako Bóg Wisznu (Visnu) i perio
dycznie wraca do niego przez zanikanie (pralaya) w nim. Chociaż 
świat wychodzi z Boga i Bóg go na wskroś przenika, tak że wszystko 
jest w Bogu (rtav śv 9e<5), to jednak Bóg pozostaje transcendentnie w 
swej nieskończoności, Bóg nie równa się światu (ji&v#9eóę). Bóg jest 
w świecie, ale nie jest cały zawarty w nim. Stworzenia są wprawdzie 
w Bogu, ale Bóg przekracza je nieskończenie, tak że możemy z pew
nego punktu widzenia powiedzieć, iż stworzenia nie są w Bogu, tj. 
nie są w całym Bogu, nie obejmują Go całego. Takie pojmowanie 
Bhagawadgity właściwe starej wedancie, za którą pójdą później inni 
(np. Ramanudża, Nimbarka...), indianiści nazywają obecnie nie pan- 
teizmem lecz panenteizmem.

BJiag.,Yn., 6:
Etadyonini bhutdni sananlty upadhdraya
Aharą krtsnasya jagatah prdbhavah pralayas tathd.

a) T łum aczenie  dosłowne:
To (mają) za żywot (źródło) stworzenia wszystkie — tak (o tym) 
wiedz:
Ja  (jestem) wszystkiego świata źródłem (a) także zanikiem.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Oto (jest) źródło dla stworzeń wszelakich — tak zapamiętaj:
Ja  (jestem) całego świata źródłem, również rozwiązaniem.
Bhag., IX, 7:

Sarvabhutani Kaunteya pralcrtim yanti mdmikdm 
KalpaJcsaye punas tani kal/padau wsrjamy aha/m.
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a) T łum aczenie dosłowne:
Wszystkie byty, o synu Kunti, wchodzą do mojej natury 
Przy zaniku (końcu) epoki (ery); znowu je na początku 
(nowej) epoki wyłaniam Ja.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek 
Wszystkie byty, o Kauntejo, wchodzą do mojej natury 
Na końcu ery; znowu je na wstępie ery wyłaniam.
Bhag., VII, 7:

Mattah parataram nanyat kimcid asti dhanamjaya 
Mayi sarvarn idam protam sutre manigana iva.

a) Tłum aczenie dosłowne:
Nade mnie nic innego wyższego nie ma, o zdobywco bogactw 
(łupów);
Na mnie wszystko to (cały ten wszechświat) nanizane, jak na nitce 
rzędy pereł.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Nade mnie czegoś innego wyższego nie masz, zdobywco,
Na mnie wszechświat nanizany, jak na sznurku rzędy pereł. 

K om entarz
Sanom idam =  wszystko to — wszechświat.

Bhag., IX, 4:
Maya tatam idam sarvam jagad avyaktamurtind 
Matsthani sarvabhutani na cdham tesv avasthitah.

a) T łum aczenie dosłowne:
Mną (jest) rozciągnięty cały ten świat niedostrzegalną formą; 
We mnie istnieją wszystkie stworzenia, a Ja  nie (jestem) zawarty 
w nich.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Mną rozciągnięty cały ten świat niedostrzegalną formą;
We mnie stoją wszystkie byty, jednak Jam nie zawarty w nich.

K om entarz
Tatam, rozciągnięty, od tan-, tanoti, ravucn, rsivco, tendo, dehnen; 

cfr Mayrhofer Śrldhara rozumie tatam jako vyaptam (tatam vyaptam), 
przeniknięty; vi-\-ap =  perrade, occupy, reach up to (Cappeller), 
a R a d h a k rish n a n  tłumaczy IX, 4 a,b: By Me all this universe is 
permded trough My unmanifested form. Dlatego, na ich odpowiedział-



ność, można by tłumaczyć IX, 4 a,b „Mną przeniknięty cały ten świat 
niedostrzegalną formą”.

Bhag., IX, 5:
Na ca matsthdni bhutdni paśya me Yogam aiśvaram 
Bhutabhrn na ca bhutastho ma/matma, bhutabhavandh.

a) T łum aczenie dosłowne:
Wszakże nie w (całym) mnie mieszkają byty — 
patrz, jak nadzwyczajna moc:
Utrzymująca byty, a nie zawarta (cała) w bytach 
moja istota (jest) powodująca (istnienie) bytów.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Lecz nie we Mnie stoją byty — podziwiaj moją boską moc, 
Trzyma twór, nie objęta nim, Ma Jaźń każąca tworom być.
Bhag., X, 42:

Ałhava bahunaitena kim jnatena tavarjuna 
Vistabhyaham idarn krtsnam ekamśena sthito jagat.

a) T łum aczenie  dosłowne:
Wszakże, co ci, o Ardżuno, po tym obszernym poznaniu?
Ja, utwierdziwszy cały ten świat, jedną częścią znajduję się (w nim).

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Lecz po cóż ci, o Ardżuno, obszerniej tę rzecz poznawać? 
Ustaliwszy cały ten świat Ja jedną cząstką (w nim) stoję.

4) P IE ŚŃ  X I -  APOGEUM BHAGAWADGITY

Punkt kulminacyjny Bhagawadgity stanowi pieśń XI, gdzie 
Kriszna objawia Ardżunie swoją boską naturę. Ardżuna dostępuje 
tutaj oglądania bytu absolutnego, widzenia brahmana (brdhmajńdna), 
źródła wszystkiego, co istnieje.

Mówiliśmy już, że w wedyckich, klasycznych upaniszadach jest 
mowa o jakimś mistycznym, ponadintelektualnym widzeniu brahma
na. W Bhagawadgicie, w pieśni XI, mamy to widzenie opisane. 
W ostatniej, 55 strofie tejże pieśni mamy streszczoną, jak zauważa 
już Śankara, naukę Gity. Tłumaczenie tej strofy jest podane w części
II, rozdz. 1 niniejszej pracy.
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Polskie tłumaczenie całej XI pieśni znajduje się w Wielkiej Lite
raturze Powszechnej, tom V, Antologia, część pierwsza (nakładem 
Trzaski, Everta i Michalskiego, 1932, s. 56 - 58). Gdy będziemy się 
w opracowaniu powoływali na tę literaturę, będziemy się posługiwali 
skrótem TEM. Tutaj podane jest seminaryjne (KUL — filozofia) 
tłumaczenie niektórych strof XI pieśni.

W trzeciej strofie pieśni XI Ardżuna objawia życzenie zobaczenia 
Kriszny w jego boskiej postaci: drastum icchdmi te rupam aiśmram
— oglądać pragnę Twoją postać boską.

W czwartej strofie Ardżuna prosi o tę łaskę zobaczenia Kriszny 
w jego boskiej postaci, o ile to jest możliwe.

Bhag., XI, 4:
Manyase yadi tacchakyam maya drastum iti prabho 
Yogeśvara tato me tvam darśaydtmanam avyayam.

a) T łum aczenie dosłowne:
Jeśli uważasz to za możliwe, mianowicie oglądanie przeze mnie, 
o Panie,
Tedy, o Ty Panie czarownej mocy, okaż mi Siebie nieprzemija
jącego.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Jeśli możliwym mniemasz być widzenie moje, o Panie,
Tedy, Boże dziwnej mocy, okaż mi (Twą) wieczystą Jaźń.

K om entarz
Przy tej strofie należy zauważyć, że tu  nie chodzi o godność Ar- 

dżuny do oglądania Boga, lecz o możliwość. Wyraźnie o tym mówi wy
raz sanskrycki tekstu śahya, od sak, móc. Widzenie to jest łaską Boga, 
jak to jest wyraźnie zaznaczone w tejże XI pieśni, w strofie 47: 

maya prasannena tavarjunedarn rupam param darśitam, 
za łaską Moją została ci pokazana, Ardżuno, ta Najwyższa postać 

(cfr także XI, 48 i 52).
Dlatego, salva reverentia, nasze tłumaczenie strofy XI, 4 a,b różni 

się od wspomnianego tłumaczenia w wydaniu Trzaski, Everta, Mi
chalskiego, gdzie mamy: „Jeśli niegodnym mniemasz być ujrzenia Cię,
o Panie mój” . Tłumaczenie to należałoby tak plus minus dostosować do 
tekstu oryginalnego: „Jeśli możliwym mniemasz być bym ujrzał Cię,
o Panie mój” .
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Że chodzi tutaj nie o godność, lecz o możność oglądania, mamy 
jeszcze na to dowód w strofie 8, gdzie Kriszna użycza Ardżunie boskie
go oka, boskiego wzroku, by mógł oglądać jego boską naturę; inaczej 
to oglądanie nie jest możliwe:

Bhag., XI, 8:
Na tu mam śakyase draętum anenaiva svacaksusd 
Divyam dodatni te caksuh paśya me Yogam aiśvaram.

a) T łum aczenie  dosłowne:
A nie możesz (śalcyase\) mię zobaczyć tym to swoim wzrokiem: 
Użyczam ci boskiego wzroku, podziwiaj moją boską moc.

b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
Lecz nie możesz zobaczyć mnie tym to twoim (ludzkim) okiem: 
Boskie daję tobie oko, podziwiaj moją boską moc.
Ardżuna otrzymał już widzenie Boga, bytu absolutnego. Zobaczył 

taką jasność, taki blask absolutny, który nie da się zrównać, utożsa
mić z żadnym stworzonym blaskiem. Można by tylko (niedoskonale) 
porównać ten blask z blaskiem tysiąca słońc, które by nagle zajaśnia
ły na niebie.

Bhag., XI, 12:
Divi suryasahasrasya bhaved Yugapad utłhitd 
yadi bhah sadrśl sd syad bhasas tasya mahatmanah.

a) T łum aczenie dosłowne:
Jeśliby na niebie powstał jednocześnie blask tysiąca słońc, 
byłby on (blask) podobny do blasku tej Wielkiej Jaźni.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Gdyby na niebie tysiąc słońc od razu wydało jasność,
Podobna byłaby ona jasności tej Wielkiej Jaźni.

K om en tarz , tłumaczenie w wydaniu TEM brzmi:
Gdyby przejasnych tysiąc słońc 
W niebiosach zapłonęło wraz,
Żar by się taki stał i blask,
Jakim rozelśnił się Wszechduch.
Salva reverentia zastrzeżenia mamy co do wyrazów: „Żar by się 

taki stał i blask” . Jest tu  zrównanie nieskończonego blasku bytu ab
solutnego ze skończonym blaskiem tysiąca słońc: „taki” . Tymczasem 
tekst oryginału brzmi: bhah sadrM — blask podobny (nie taki!).
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Śridhara komentuje: hathamcit sadrśl sydt, jakoś, poniekąd, zaledwie 
(kathamcit) byłby (sydt) podobny (sadrśl).

Należałoby tak plus minus skonstruować tę część strofy wspomnia
nego tłumaczenia: „Podobny byłby żaru blask” .

Strofę Bhagawadgity XI, 44 uważamy za szczególnie ważną w nau
ce o bhalcti; jak człowiek powinien się odnosić do Boga przez miłość. 
W IX, 17 a,b powiedział Kriszna do Ardżuny: Pitdham asya jagato 
mata dhdta pitamahah — Ojcem ja (jestem) tego świata, matką, zało
życielem (albo: podporą), dziadkiem. W strofie XI, 44 Ardżuna w tym 
widzeniu Boga upada na twarz przed Panem i prosi Go, by miał cier
pliwość, by się litował nad nim, grzesznym człowiekiem, jak się lituje 
ojciec nad synem, przyjaciel nad przyjacielem, miły nad umiłowaną. 
Więc stosunek człowieka do Boga powinien być jak syna do ojca, 
jak przyjaciela do przyjaciela, jak oblubienicy do oblubieńca.

Bhag., XI, 44:
Tasmdt pranamya pranidhaya lcayam 
prasadaye tvam aharn Iśam Idyam 
Pitem putrasya salchem sakhyuh 
priyah priydydrhasi deva sodhum.

a) T łum aczenie dosłowne:
Dlatego chyląc (się), rzucając (na ziemię) ciało 
ja proszę o łaskę Ciebie, Boga godnego uwielbienia:
Jak ojciec dla syna, jak przyjaciel dla przyjaciela, 
jak miły dla miłej racz, Panie, mieć cierpliwość 
(dla mnie, racz znosić mnię cierpliwie).

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
11 + 11=22
11 +  11 =  22

Dlatego komie uniżając ciało proszę o łaskę ja, Czcigodny Boże, 
Jak ojciec syna, jak druh przyjaciela, (jak) miły miłą, racz zno
sić (mię) Panie.

Lub 44 c,d.:
Jak Ojciec synowi, jak druh druhowi, 
jak miły miłej racz wybaczyć, Panie.

K om entarz
Nawet dla zachowania ilości zgłosek nie powinno się nic opuszczać 

w tak ważnej strofie, zwłaszcza że tu  chodzi o to, jaki ma być stosunek 
człowieka do Boga według Bhagawadgity. Tłumaczenie w TEM zu
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pełnie pomija wyrazy tekstu sdkheva sakhyuh — jak przyjaciel do 
przyjaciela:

Chyląc swe czoło i tarzając w prochu,
Korzę się przed twym wielkim majestatem,
Jako dziecięciu ojciec, jak miłośnik 
Swej miłośnicy, daruj mi, o Panie.
Sądzimy, że można by przy zachowaniu wszystkich wyrazów 

tekstu oryginalnego i ilości zgłosek tak oddać 44 c,d w tłumaczeniu 
z TEM:

Jak synowi ojciec, jak druhowi druh,
Ulubienicy miły — daruj Panie.
Że widzenie Wisznu-Kriszny w jego boskiej postaci jest łaską,

o tym wyraźnie mówi strofa XI, 47 (jak to już zaznaczyliśmy wyżej). 
Przyjrzyjmy się dokładniej całej tej strofie, która (naszym zdaniem) 
daje wiele w zrozumieniu nauki Gity o widzeniu Boga i o bhakti. 

Bhag., XI, 47:
Maya, prasannena tavdrjunedam 
rupam param darśitam dtmayogat 
Tejomayam viśvam anantam ddyam 
Yan me tvadanyena. na drstapurvam

a) T łum aczenie dosłowne:
Przeze mnie łaskawego (została) tobie, Ardżuno,
pokazana moim sposobem (uzdolnieniem) ta  najwyższa (wyższa)
postać: Świetlista cała.
lub:
Świetlista (wszystko) przenikająca, bez końca, początkowa, która 
(to) moja postać przez innego niż ty  nie była widziana przedtem.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Za łaską moją (i) moim sposobem ujrzałeś, Ardżuno, tę wyższą 
postać:
Świetlistą, wnikliwą, bez końca, pierwotną; jej to różny tobie nie 
widział przedtem.

K om entarz
„Za łaską moją”, maydprasannena-, prasanna od pra-\-y/sad -  .. .być 

łaskawym, be gracious or favourable (Cappeller); prasanna =  łaskawy, 
gracious-, prasada =  łaska. Atmayogat =  moim sposobem, uzdolnie
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niem, środkiem. Przypomnijmy sobie z XI, 8, że Wisznu - Kriszna 
uzdolnił Ardżunę do oglądania swej boskiej natury boskim okiem.

Tejomayam viśvam można albo łączyć razem: świetlistą całą, 
albo tłumaczyć oba te wyrazy osobno: tejomayam — pełną świa
tłości, viśvam — uniwersalną, (wszędzie) przenikającą od Jvis  (cfr 
M onier-W illiam s — sub viśva).
Yan me tmdcmyena na drstapurvam tłumaczymy: „która mnie 

(=  moja =  która to) przez innego niż ty  (=  niepodobnego do ciebie, 
różnego od ciebie) nie (była) widziana przedtem”, to znaczy: „nikt 
inny, który by nie był podobny do ciebie, sc. w twojej miłości (bhakti) 
ku Mnie, nie oglądał tej mojej wyższej, boskiej postaci” , tj. konie
cznym warunkiem do oglądania Boga jest miłość. „Kto jej nie miał 
tak jak ty ją masz, chociażby studiował Wedy, ćwiczył się w srogiej 
ascezie, nie dostąpił tego oglądania mojej boskiej postaci” .

A więc tvadanyena na drętapurvam nie należy rozumieć w ten spo
sób, że do tego czasu nikt inny z ludzi nie otrzymał tego widzenia 
boskiej natury (jak to ma tłumaczenie w TEM: „Której krom Ciebie, 
nie zna nikt z żyjących”), bo przecież Bhagawadgita nie zaprzecza 
nauki upaniszad, lecz je suponuje i rozwija dalej. A upaniszady we- 
dyckie wprawdzie nie mówią jeszcze wyraźnie o bhakti, ale nauczają, 
że byt absolutny mogą oglądać w sw y m  sercu, w kontemplacji, 
asceci, którzy wyzbyli się żądzy i uspokoili swe serce. Bhagawadgita 
nie zaprzecza tego, ale głosząc specjalnie naukę o bhakti jako najpros
tszym i przystępnym dla wszystkich sposobie do połączenia się z Bo
giem, w tej ogólnie wspomnianej koncentracji upaniszad widzi
i bhakti, akcentuje (może nawet retorycznie) bhakti.

Następne strofy XI, 48, 53, 54, potwierdzają to. W XI, 48 (XI, 
53 jest tylko pewnym powtórzeniem XI, 48) Gita głosi, że tego widze
nia boskiej natury nie można dostąpić przez Wedy, ofiary, daniny, 
srogą ascezę zewnętrzną (XI, 54), ale można je osiągnąć przez bhakti 
(bhaktyd tu).

Śridhara komentuje tvad anyena jako tvadr śdd bhalctad anyena — 
przez innego jak ty czciciela, przez innego niż twego rodzaju czciciela, 
czyli: który nie ma tego oddania się Mnie przez miłość, co ty  Ardżuno. 

Bhag., XI, 48:
Na vedayajnadhyayanair na ddnair 
na ca kriyabhir na tapóbhir ugraih
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Evamrupah śahya dham nrloke 
drastum tvadanyena Kurupravłra.

a) T łum aczen ie  dosłowne:
Nie przez Wed (i) ofiar studia, nie przez dary
i nie przez ceremonie (obrzędy), nie przez srogie umartwiania
(ta/pas)
W takiej (boskiej) postaci możliwy (jestem) na świecie ludzkim 
do oglądania przez różnego od ciebie, przewyższający Kuru 
bohaterze.

b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
(11 + 11=22)
(11 + 11= 22)

Nie przez Wed (czy) ofiar studium ni dary, 
nie przez obrzędy i srogą ascezę 
W takiej postaci może mię na świecie 
Widzieć inny niż ty, Kuru — herosie.

Bhag., XI, 53:
Naham vedair na ta/pasa na ddnena na cejyayd 
Śakya evamvidho drastum, drętaudn asi mam jatha.

a) T łum aczenie  dosłowne:
Nie przez Wedy, ja, nie przez ta/pas, nie przez dary, nie przez ofiary, 
Mogę być oglądany takim (w tej boskiej postaci) jak widziałeś 
Mnie.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Nie przez Wedy mię ni ta/pas, nie przez dar (czy) przez ofiarę 
Można widzieć w tej postaci, jak widziałeś Mię (Ardżuno).

Bhag., XI, 54:
Bhdktya tu ananyayd śakya aham evamvidho’ rjuna 
Jnaturą drastum ca tattvena pravestum ca paramłapa.

a) T łum aczen ie  dosłowne:
Lecz przez miłość nie mającą drugiego (przedmiotu, lub: skon
centrowaną) można mię w tej postaci, Ardżuno,
Poznać i widzieć prawdziwie
i wejść (we Mnie), o uciskający wroga.
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b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Lecz przez miłość niezrównaną (przez miłość skoncentrowaną) 
można mię takim, Ardżuno,
Poznać i widzieć prawdziwie 
także wejść we Mnie, pogromco.

K om entarz
W systemie Śankary atman człowieka właściwie nie wchodzi do 

bytu absolutnego (brahman), ale okazuje się być identyczny z bytem 
absolutnym, jak eter ograniczony szklanką okazuje się być identyczny 
z ogólnym (kosmicznym) eterem po rozbiciu szklanki. W systemie 
Ramanudży i Nimbarki dusza indywidualna, wielkości atomu, wchodzi 
do bytu absolutnego, łączy się z nim najściślej, ale zachowuje swoją 
indywidualność.

Strofa XI, 54 nie mówi nic o ogarnięciu (comprehendere) Boga, 
co mogłoby mieć sens w systemie Śankary. Tłumaczenie w TEM wkła
da wyrazy, których nie ma w tekście sanskryckim i mówi też o ogarnię
ciu Boga:

Czystej, jak serca twego głąb, miłości jeno wielki żar 
Zdoła, Ardżuno, istność mą przeniknąć i ogarnąć wraz.

Oprócz tego w tym tłumaczeniu strofy w TEM wyraz „jeno” wy
kluczałby dojście do widzenia bytu absolutnego przez poznanie,
o czym nauczają upaniszady, a czego Bhagawadgita nie ma zamiaru 
wykluczać.
K om entarz  do Bhag., XI, 55:

Tłumaczenie tej strofy, ostatniej w pieśni XI, podaliśmy już 
poprzednio w części II, rozdz. 1 (s. 82) niniejszej pracy.

Strofa ta  ma być streszczeniem nauk Gity, gitaiastrasya sdra- 
bhuto’rthah (cfr wydanie Gity Radhakrishnana, s. 289, nota 3.) Wy
danie TEM takie podaje tłumaczenie tej strofy:

Kto próżen żądz, miłuje mnie, najwyższy we mnie kładąc cel,
Kto czyn swój iści gwoli mnie, Ten, Pandów synu, we mnie trwa. 
W tym tłumaczeniu zupełnie pominięto tekst sanskrycki strofy, 

mianowicie całe XI, 55 c: nirvairah sarvabhułesu (8 zgłosek) — Kto nie 
jest wrogi dla wszechstworzeń (a z ilością zgłosek — Kto wszechstwo- 
rzeniom nie jest wrogi). Oprócz tego to tłumaczenie (w TEM) mówi 
w 55 d: „Ten, Pandów synu, we mnie trwa” . W tekście oryginalnym 
natomiast jest mowa o ostatecznym połączeniu się z Bogiem w wyzwo
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leniu: sa mam eti — ten we Mnie wchodzi (ełi od V i, cfr ire) lub:
— ten we Mnie wejdzie (jeśli praesens uważamy tutaj za futurum).

5) „NALEŻY STRZEC SIĘ LUDZI DIABELSKICH ”

Strofy Gity, które w dotychczasowych rozważaniach objaśni
liśmy, pokazują nam drogę świetlistą ludzi dobrych, zdążających do 
Boga przez miłość, bhalcti.

Na zakończenie przytoczymy jeszcze kilka strof z pieśni XVI, 
które ostrzegają przed krętymi ścieżkami ludzi złych, ciemnych, 
demonicznych. Kriszna tak ostrzega przed nimi Ardżunę:

Bhag., XVI, 6:
Dvau bhutasargau loke’smin 
daiva asura eva ca 
Daivo mstaraśah prokta 
asuram Pdrtha me śrnu

a) T łum aczenie dosłowne:
Dwa wydania stworzeń (znajdują się) na tym świecie: 
boskie i demoniczne (diabelskie);
0  boskim szeroko opowiedziano,
o demonicznym usłysz ode mnie, o Partho (Pdrtha, metronymioum 
od Prtha).

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Dwa typy stworzeń w tym świecie: boski a także diabelski;
0  boskim szerzej podano, o diablim słuchaj mnie, Partho.
Bhag., XVI, 7:

Pravrttim ca nimttim, ca jana na vidur asurdh 
Na śaucam na,pi cacdro na sałyam tesu mdyate.

a) T łum aczenie dosłowne:
1 postępowania (działania według Dharmy)12 i zaniechania 
(wycofania się od adharmy) ludzie demoniczni nie znają,
Nie uczciwość i nie (należyte) prowadzenie się (postępowanie), 
nie prawda znajduje się w nich.

11 Cfr Śrldhara (in. h. 1.): Dharme praorttóm, adharman nwrttim  — postępo 
wanie w Dharmie, wycofanie się od adharmy.
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b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Ni działania, wycofania ludzie diabelscy nie znają;
Nie uczciwość, zachowanie, nie prawda znajduje się w nich. 
Następna strofa (XVI, 8) jest trudna do interpretacji. Jednak nie 

pomijajmy jej, bo przedstawia ona pogląd na świat ludzi demonicz
nych. Tym poglądem ci ludzie demoniczni chcą usprawiedliwić swoje 
postępowanie.

Bhag., XVI, 8:
Asałyam apratistham te jagad ahur anlśvaram 
Aparasparasambhutam kim anyat kamahaitukam

a) T łum aczenie dosłowne:
Bez prawdy, bez oparcia, bez Boga — powiadają ci (ludzie demo
niczni, jest) — świat.
Nie powstał (przez) jedno z drugiego; (lub): Nie powstał (jako) 
jedno dla drugiego; czym (jest) innym (niż) sprawą żądzy?

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Bez prawdy (i) bez oparcia, bez Boga — ci mówią — (jest) świat; 
Nie powstał jednym przez drugie, (lub): Nie powstał jednym dla 
drugich; czym innym (niż) sprawą żądzy?

K om entarz
A-satyam — bez prawdy, nie posiadający prawdy, tj. nie ma 

prawdy na świecie, nie mieszczą w sobie prawdy śruti (objawienie 
wedyckie) czy (tradycja) smrti — tak objaśnia Śrłdhara: ndsti satyam 
ve<Mpuranódipramdnam Yasmims tddrśam jagad ahur; asałyam — 
można by też rozumieć jako: nieprawdziwy, nierzeczywisty; Radha- 
krishnan tak tłumaczy: They say that the world is unreal apratistham
— nie mający (świat) oparcia, bazy. Przez tę bazę można tu 
rozumieć odwieczne Prawo moralne (Dharma). Śrłdhara: ndsti 
dharmddharmarupd pratistha vyavasthdhetur yasya tat.

Radhakrishnan komentuje apratistham: without a basis, without 
a morał basis.
— aparasparasambhutam można rozumieć:
1) nie powstał przez jedno z drugiego (cfr np. Taittirłya, 2, 1): Z tego 

to właśnie atmana powstał (sambhutah) eter, z eteru powietrze, 
z powietrza ogień, z ognia woda, z wody ziemia, z ziemi rośliny, 
z roślin pokarm, z pokarmu człowiek;



2) nie powstał mając jedno dla drugiego, z jednym dla drugiego, 
tj. nie powstał celowo.

— kdma-haituka; haituka od hetu, impuls, motyw, przyczyna, racja; 
lcdmdhaituka można również w dwojaki sposób rozumieć:

1) jako o przyczynie sprawczej: (świat powstał samoistnie) spowodo
wany (własną) żądzą — kama, (własną) wolą. Różnorodny świat 
powstał spontanicznie i rozwija się przez wzajemne działanie na 
siebie różnych składników zaopatrzonych w różne skłonności, 
dążenia, pożądania, kama;

2) jako o przyczynie celowej: świat, taki jaki jest, nie ma innego celu, 
jak używanie rozkoszy miłosnej (karna); cytat Radhakrishnana, 
in h. 1.: This is the mew of the Lokdyatikas thał the sexual passion 
is the sole cause of all living creatures.

Bhag., XVI, 9:
Etdm drętim avastabhya ndstdtmano’lpabuddhayah 
Prabhavanty ugrakarmanah kęayaya jagato’hita,h

a) T łum aczenie dosłowne:
Opierając się na takim zapatrywaniu, bankruci w sobie, małej 
inteligencji,
Powstają, okrutni w czynach, na zgubę świata nieszczęśni.

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Wywiesiwszy taki pogląd, stratni w sobie, mali duchem, 
Powstają, okrutni w czynach, na zgubę świata — wrogowie. 
Człowiek demoniczny opanowany pychą, żądzą zmysłową i chci

wością (pożądliwością oczu, ciała i pychą żywota) usuwa z drogi 
każdego, kto mu się wydaje przeszkodą na jego drodze. On tylko ma 
prawo używać, być szczęśliwym. Robi z siebie nadczłowieka, wprost 
uważa się za najwyższego Pana, za Boga. Tak mówi:

Bhag., XVI, 14:
Asau maya hatah śairur hanisye cdpardn api 
Iśvaro’ham aham bhogl siddho’ham balavdn sukhl.

a) T łum aczenie  dosłowne:
Tamten wróg zabity przeze mnie, nadto zabiję innych.
Jam (jest) Bogiem, ja używaczem, ja doskonały (w pełni powodze
nia), potężny, szczęśliwy.
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b) T łum aczen ie  z zachow aniem  ilości zgłosek:
Tamtego wroga zabiłem i innych jeszcze zabiję,
Jam (jest) Bogiem, ja użyciem, powodzeniem, siłą, szczęściem. 
Przez takie demoniczne postępowanie ci diabelscy ludzie ciągle 

spadają na dół w sansarze rodząc się jako demony i nie dochodząc do 
Boga. Dlatego Ardżuna powinien trzymać się nauki ksiąg, które mu 
oznajmiają, co należy czynić, a czego unikać — i według tych wska
zówek ma postępować w życiu.

Ehag., XVI, 24:
Tasmdc chdstram pramdnam te kdrydkaryavyavasthitau 
Jndtva śastravidhdnoktam Icarma kartum iha/rhasi.

a) T łum aczenie dosłow ne:
Dlatego Księgi (śruti i smrti) nie będą dla ciebie (Ardżuno) powagą, 
w decyzji czynienia (i) nieczynienia (co należy czynić, czego za
niechać).
Poznawszy wypowiedzianą ustawę Ksiąg 
powinieneś spełniać czyn tutaj (na ziemi).

b) T łum aczenie z zachow aniem  ilości zgłosek:
Stąd Księgi tobie powagą
w czynieniu (i) zaniechaniu:
Poznawszy (tych) Ksiąg wskazówkę 
spełniaj czyn tutaj (na ziemi).





T E M A T Y  B U D D Y J S K I E





Na trzecią część Kwestii wybranych składa się siedem krótkich 
opracowań dotyczących filozofii buddyjskiej:

1. Dane dotyczące Buddy i Nauki buddyjskiej
2. Istota i specyficzność buddyzmu
3. Buddyjskie prawo zależnego powstawania (pratłtyasamutpada)
4. Cztery prawdy buddyjskie (z kanonu palijskiego)
5. Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój
6. Systemy buddyzmu — Mnaydna i mahdydna
7. Teoria poznania Dharmakirtiego.
Opracowania te (z wyjątkiem 5 i 7) nie były jeszcze nigdzie druko

wane. Teoria poznania Dharmakirtiego (referat wygłoszony na jednym 
ze zjazdów Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego) była wpraw
dzie drukowana w „Rocznikach Filozoficznych” Towarzystwa Nauk. 
KUL (t. V, z. 4, s. 259 - 270, Lublin 1957 r.), zostało jednak wiele 
rażących błędów (nie z winy autora, lecz dlatego, że nie dostarczono 
mu obiecanej ilości korekt), więc po usunięciu ich, wprowadzeniu po
prawek i uzupełnień umieszczamy ją w obecnej publikacji. Wobec 
tego pracę o Dharmakirtim drukowaną tutaj można uważać za nowe 
wydanie, poprawione i uzupełnione.

Artykuł Nauka samego Buddy czy późniejszy jej rozwój był druko
wany — i to zadowalająco — w „Rocznikach Filozoficznych” Tow. 
Nauk. KUL (t. XVI, z. 1, Lublin 1968).

Tematy buddyjskie nie zawierają wszystkiego, co do tego czasu 
autor powiedział o buddyzmie. Jeśli czytelnik chce mieć całość tej 
wypowiedzi, musi się zaznajomić jeszcze z następującymi publi
kacjami: 1

1 Terminologia dotycząca Indii w tej publikacji jest przejściowa. N a całość 
Półwyspu Indyjskiego mówi się tu  Ind ia  (sing.). Obecnie w Polsce mówimy 
Indie (plur.), jeśli m am y na  myśli cały Półwysep Indyjski (a więo z Pakistanem ),
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1. Problem duszy w systemach indyjskich, jest to specjalnie zro
biona, poprawiona i uzupełniona odbitka artykułu ze „Znaku”, 
(czerwiec 1959, nr 60, „Znak”, Kraków 1960r.). Czytelnik znajdzie tu 
podstawowe rzeczy o buddyzmie na tle innych systemów indyjskich.

2. Święte Księgi starych religii indyjskich,-, „Przegląd Orientalisty- 
czny” nr 2 (58) 1966 (i specjalnie, w większej ilości zamówiona odbitka) *.

3. W kwestii ateistycznych” i „ateistycznych” systemów indyjskich', 
dłuższa praca drukowana w „Bocznikach Filozoficznych” Tow. 
Nauk. KUL (t. XV, z. 1, Lublin 1967 r.)s. Praca ta  jest nie tylko 
owocem długich studiów indianistycznych, ale w ogóle wszystkich 
studiów autora. Znajdzie w niej czytelnik kwestię specjalną dotyczącą 
buddyzmu, tj. kwestię „ateizmu” w buddyzmie, opracowaną na tle 
innych systemów indyjskich.

O ile będzie to możliwe, autor zamierza te trzy prace przedrukować 
poprawnie w planowanej IV części Kwestii wybranych. Wtenczas 
studium filozofii indyjskiej należałoby zaczynać od IV części.

W artykułach drukowanych obecnie pewne rzeczy powtarzają się 
(bo są to osobne artykuły), ale je tak zostawiono (z tymi powtórze
niami), ponieważ jeśli się je powtarza przy różnych okazjach, utrwalają 
się one w pamięci.

1. DANE DOTYCZĄCE BUDDY
I NAUKI BUDDYJSKIEJ

Postać Gautamy Buddy jest w źródłach buddyjskich tak opleciona 
mitologią, że byli nawet poważni uczeni, którzy sądzili, że Budda 
nie był osobą historyczną, lecz postacią mitologiczną (np. znani
zaś Ind ia  (sing.), jeśli mam y na  myśli Republikę Indii (w odróżnieniu od Paki
stanu). Patrz  W EP, t. V, s. 7 i 18.

* O świętych Księgach b u d d y z m u  m a tam  czytelnik na s. 118 - 123. 
W  tym  druku (właściwie zadowalającym) został tylko zauważony jeden błąd, 
mianowicie n a  s. 120 w. 15 od góry m a być: Abhidharmapifaka (nie: Abhidhar- 
napifaka).

8 T a sam a praca w wersji angielskiej autora była drukowana w „Folia 
Orientalia’ ’ (PAN. Oddział w  Krakowie, „Komisja Orientalistyczna” , t. IX , 
1968).
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indianiści S en a rt i Kern). Ogólnie jednak przyjmuje się w nauce 
istnienie historyczne Gautamy Buddy.

Według źródeł buddyjskich Gautama Budda żył i działał w północ
no-wschodnich Indiach. Przynajmniej cztery miejscowości dotyczące 
Buddy należy tu  wspomnieć. Miał się urodzić w Kapilavastu (dokład
niej, w jednym gaju koło Kapilavastu), stolicy państewka, z którego 
pochodził. Ka/pilavastu prawdopodobnie było położone na terenie 
dzisiejszego Nepalu (cfr Helmuth von G lasenapp: Heilige Stałten 
Indiens, Miinchen 1928, s. 141 i Der Buddhismus, Berlin u. Zurich 
1936, I, 1). Poznanie Prawdy buddyjskiej, czyli przebudzenie (bodhi) 
osiągnął w miejscowości indyjskiej, która się nazywa Buddha-Gaya 
(albo Bodh Gayd, z bodhi-Gayd, Gayd przebudzenia). Puścił w ruch 
koło Nauki, czyli rozpoczął nauczanie Prawdy buddyjskiej w pobliżu 
miasta, które się obecnie nazywa Benares. Umarł i ciało jego spalono 
na stosie w miejscowości, która się nazywała Kuśinagara (przypusz
czalnie znowu bardziej na północ, na granicy Nepalu, cfr G lasenapp, 
Heilige Stdtten Indiens, s. 146).

Dokładna data śmierci Buddy nie jest pewna. Uczeni przeważnie 
przyjmują, że Budda umarł około r. 480 przed Chrystusem. Ponieważ 
Budda miał żyć 80 lat, więc data jego życia zawarta byłaby w latach 
ok. 560 - 480 przed Chrystusem. Buddyści, którzy przed kilkunastu 
laty obchodzili wielki jubileusz, 2500 lat od śmierci (nirwany) Ga
utamy Buddy, przyjmują wcześniejszą datę jego życia. Dla nas wy
starczy wiedzieć, że Budda żył na przełomie VI i V wieku przed 
Chrystusem.

Budda miał pochodzić ze stanu rycerskiego (ksałriya), z klanu 
Śakya, stąd Gautamę Buddę nazywa się Śdkyamuni — ascetą, mędr
com (klanu) Śakya. Jego rodzina miała się wywodzić od przodka 
Gotamy (Gotama), stąd nazwa sanskrycka Gautama Buddha, palijska 
Gotama Buddha-, Budda Gołamides, Budda, potomek Gotamy. Jego 
imię osobiste podają Siddhartha (S wymawiaj tutaj twardo jako s, 
a nie jako 4), co znaczyłoby dosłownie: ten, którego cel (artha) jest 
osiągnięty (siddha), tj. ten, który osiągnął cel. Buddha (w sanskrycie
i w pali, po polsku przyjęło się mówić i pisać Budda) nie jest imieniem 
własnym postaci, o której mówimy, t j . ascety z klanu Śakya. Dlatego 
w językach, w których się używa rodzajnika, np. w języku francuskim
i niemieckim, przy nazwie Buddha kładzie się rodzajnik: le Buddha, 
der Buddha. Buddha jest to nazwa, którą się odnosi do wielu istot.
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Oczywiście my, ludzie Zachodu, kiedy mówimy „Budda”, rozumiemy 
przez to zazwyczaj Gautamę Buddę.

Wyraz buddha pochodzi od sanskryckiego pierwiastka czasowniko
wego (mającego odpowiednik w języku polskim), mianowicie budh-, 
którego pierwszym znaczeniem jest: budzić się, budzić. Buddha jest 
to imiesłów przeszły bierny i znaczy: przebudzony, obudzony, 
budh+ ta (końcówka ppf., cfr łac. -tus w ama-tus, gr. -xóę w jiaiSeo-tóę) 
po odpowiednich przemianach fonetycznych (widocznych dla każdego, 
co zna podstawy językoznawstwa indoeuropejskiego) daje buddha. 
Wyraz buddha tłumaczą nieraz „oświecony”, ale właściwie należy go 
tłumaczyć „przebudzony”, „obudzony”; Budda dochodzi do poznania 
prawdy przez rozwarcie się własnego umysłu, a nie przez jakieś 
światło przychodzące do umysłu z zewnątrz.

Według pojmowania ogółnobuddyjskiego w pewnych okresach 
czasu przychodzi na świat taki człowiek, który się staje przebudzonym, 
buddą, poznaje Naukę Buddów, która poszła w zapomnienie i głosi 
ją na nowo. Gautama Budda jest jednym z nich, ostatnim ze względu 
na nas i na nasze czasy, ale nie ostatnim bezwzględnie. Po nim przyj
dzie kiedyś Maitreya Buddha, a potem inni.

Podobne pojmowanie spotykamy w dwu innych, starych religiach 
indyjskich: dżinizmie (pojawianie się takich ascetów — zwycięzców, 
jlna, co głoszą Naukę dżinistyczną, a których się nazywa tirthańkara, 
torującymi drogę) i w hinduizmie (różne wcielenia, zstępowania, 
avatara, Najwyższej istoty Visnu).

Jakie pojmowanie rzeczy zastał Budda w Indiach, a do czego 
dążył i co wreszcie odkrył w przebudzeniu (bodhi)f

Budda zastał w Indiach ogólnoindyjskie pojmowanie rzeczy, 
wspólne starym rełigiom indyjskim: bytowanie empiryczne w od
wiecznie powtarzających się wcieleniach (samsara), którymi rządzi 
nieugięte prawo czynu (karman), jest bolesne i należy dążyć do 
zlikwidowania go, do przerwania reinkarnacji, do wyzwolenia (moksa).

Źródła buddyjskie przedstawiają Siddharthę, jak przejęty do 
głębi tą  prawdą o bolesności istnienia opuszcza dom i rodzinę, staje 
się ascetą, mnichem wędrownym i udaje się na poszukiwanie środka
— nie do zdobycia jakiegoś lepszego wcielenia po śmierci, ale radykal
nego środka do przerwania raz na zawsze pasma bolesnych wcieleń. 
Spotyka na swej drodze różnych ascetów, którzy również są przejęci 
prawdą o bolesnym bytowaniu w powtarzających się wcieleniach
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i dążą na swój sposób do wyzwolenia. Do paru z nich udaje się Gau- 
tama na naukę, ale nie znajduje u nich radykalnego rozwiązania 
problemu. Próbuje zatem rozwiązać ten problem przez oddawanie 
się postom i innym surowościom pokutnym (na wzór innych ascetów), 
ale przez to doprowadza się tylko do zupełnego wyniszczenia organizmu 
bez osiągnięcia właściwego celu. Zatem znowu przyjmuje pokarm, 
wzmacnia nadwyrężone siły, oddaje się rozmyślaniom i wreszcie 
własnym wysiłkiem dochodzi do poznania zagadki bolesnego istnienia. 
Poznaje warunki, które to istnienie podtrzymują, wykrywa poszcze
gólne fazy, etapy w tym bytowaniu, które to etapy warunkują na
stępne etapy; przejrzał całą strukturę, wiązadła tej budowy, przejrzał 
fieri (stawania się) tego perpetum mobile wraz z całym łańcuchem 
przyczyn. Tym samym wykrył radykalny sposób na zlikwidowanie 
tego bolesnego bytowania: wystarczy zlikwidować jeden warunek, 
jeden etap tego bytowania, a nie powstanie już następny. Budda 
postawił trafną diagnozę sansary, konsekwentnie będzie mógł podać 
skuteczny środek na jej przerwanie. Na tym polega owo przebudzenie, 
to specyficzne poznanie Buddy.

W Dhammapada, dziełku wchodzącym w skład starszego kanonu 
buddyjskiego, tj. kanonu palijskiego (z języka pali na język polski 
przetłumaczył je St. Michalski) znajdują się słowa, które można 
uważać za formułę przebudzenia buddyjskiego. Słowa te w języku pali 
brzmią: Gehakaraka dittho’si, puna geham na kdhasi (Dh. 154), a tłu
maczymy je: „Budowniczy domu, przejrzałem cię, więcej domu budo
wać nie będziesz”. Tym domem jest bolesne bytowanie powtarzające 
się w różnych wcieleniach, budowniczym tego domu są przyczyny, 
ściślej warunki, pewne wiązadła, etapy tego bytowania warunkujące 
inne etapy. Gdy się przejrzy te warunkujące etapy, wystarczy zli
kwidować jeden z nich, dostępny dla naszego zasięgu, by tym 
samym zlikwidować powstawanie następnych etapów: puna geham 
na kanasi, „więcej domu budować nie będziesz” .

To poznanie Buddy jest zasadniczą prawdą w buddyzmie. Jest to 
poznanie tzw. prawa „zależnego powstawania” (terminologię bud
dyjską w j. polskim ustalili już przed ostatnią wojną S. S chayer 
i C. Rćgam ey), pratltyasamutpdda, w pali: paticcasamuppada. To 
prawo wyraża się zazwyczaj w formule o dwunastu członach, które 
odpowiadają dwunastu warunkom (nidana), etapom bytowania 
w sansarze. Dla większej wyrazistości rozkłada się te 12 członów
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na więcej (3) wcieleń. Nie zamierzamy tutaj przedstawiać szczegółowo 
12 niddna (o nich osobno), wymienimy tylko niektóre dla objaśnienia.

Weźmy człowieka w obecnym życiu. Przez zetknięcie się (sparśa) 
zmysłów z przedmiotami zmysłowymi powstaje uczucie (vedand). 
Uczucie warunkuje żądzę (trsnd). Żądza warunkuje (upadano) branie, 
chwytanie przedmiotu, przywłaszczanie sobie, grzęźnięcie w przed
miotach zmysłowych. Kto grzęźnie jeszcze w rzeczach, nosi w sobie 
podstawę do nowego bytowania (bhava) etc. A więc, jeśli ktoś jest 
jeszcze przywiązany do empirycznego bytowania, ten nosi w sobie 
nasienie przyszłego bytowania empirycznego (względnie przyszłych 
bytowań); empiryczne bytowanie będzie jeszcze jego udziałem po 
śmierci. Jeśli zaś zniszczy w sobie bez reszty to przywiązanie, już 
się więcej odradzać nie będzie. Z tych kilku wyszczególnionych czło
nów zależnego powstawania widać, że m. in. żądza jest warunkiem 
nowego wcielania się. Stąd wynika: by zlikwidować bolesne bytowanie, 
należy zlikwidować żądzę, co leży w zasięgu naszych możliwości i jest 
dla nas dostępne.

Z nauką o niddna łączą się (są jej korolarium) cztery praktyczne 
prawdy buddyjskie prowadzące do wyzwolenia (o nich osobno):
1) Istnienie empiryczne jest cierpieniem. Chociaż ta  prawda jest 

tak akcentowana w buddyzmie, nie jest jednak specyficznie buddyj
ska, lecz ogólnoindyjska.

2) To bolesne bytowanie jest uwarunkowane przez żądzę. Ta prawda 
jest również wspólna innym systemom indyjskim. Specjalnie 
buddyjska jest o tyle, o ile ma swoje umotywowanie w prawie 
zależnego powstawania, o ile z niego wynika.

3) Żeby zlikwidować cierpienie, trzeba zlikwidować, i to bez reszty, 
żądzę. Jest to prawda również wspólna innym systemom indyjskim. 
Konieczność zniszczenia żądzy będzie nauką specjalnie buddyjską,
0 ile ma umotywowanie w prawie zależnego powstawania. Ta 
prawda o wyniszczeniu żądzy jest umieszczona w czterech praw
dach buddyjskich o cierpieniu, bo żądza jest nam bardziej znana
1 bardziej przystępna dla naszego zasięgu niż inne niddna, np. 
niewiedza (amdyd). I  chociaż prawo zależnego powstawania za
zwyczaj zaczynamy (w przeszłym żywocie) od niewiedzy, to jednak 
do czterech praktycznych prawd włączono żądzę.

4) Do zniszczenia żądzy i usunięcia cierpienia prowadzi tzw. droga 
szlachetnego środka, złożona z ośmiu członów, ośmiu ścieżek:
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słuszny, należyty pogląd, należyte postanowienie, należyte słowo, 
należyty czyn etc., czyli uczciwość w myślach, słowach, uczynkach 
i odpowiednie techniki medytacyjne.
Nauka Buddy jest więc oparta na podłożu ogólnoindyjskim i ma 

być jednym ze sposobów rozwiązania ogólnoindyjskiego problemu, 
problemu wyzwolenia z bolesnego kołowrotu wcieleń; ma być środkiem 
radykalnym, przykładającym siekierę do korzenia, lekarstwem 
skutecznym, bo opartym na trafnej diagnozie choroby — sansary, 
na poznaniu fieri (stawanie się) sansary (i to jest jej specjalność) 
drogą sz lachetnego  środka, unikającą nieszlachetnych i bez
celowych ekstremów, tj. życia w rozkoszach czy też niepotrzebnego 
zamęczania się surowościami zewnętrznymi. D roga sz lachetnego  
środka wynika również w nauce buddyjskiej z trafnej diagnozy 
sansary. Ponieważ znamy warunki sansary, wystarczy zlikwidować 
jeden z nich, by przeciąć sansarę, nie potrzeba się uciekać do jakichś 
nadzwyczajnych, a bezcelowych środków, jak np. zamęczanie się 
ostrościami pokutnymi.

Chociaż w autorytatywnych Księgach buddyjskich wszystkie 
nauki przypisuje się Buddzie, który, według tych Ksiąg, poznał 
absolutną prawdę, to jednak praw o zależnego pow staw an ia  
i związany z tym prawem sposób zahamowania p rocesu  bolesnego 
by tow ania  są wyczuwane w buddyzmie jako właściwe Buddzie 
i stanowiące istotę jego nauczania. Na końcu manuskryptów bud
dyjskich, a także na wielu statuach Buddy spotyka się stancę, która 
ma wyrażać istotę nauczania Buddy, a zaczynającą się od słów: 
Fe dharma hetuprabhavd, w pali: Ye dhammd hetuppabhava. Treścią 
tej stancy jest: ten wielki mnich wędrowny, mahaśramaiia, tj. Gau- 
tama Budda, podał przyczyny rzeczy powstających w zależności 
oraz sposób wstrzymania (nirodha) tych rzeczy (cfr L ’Inde clas- 
sique, II, s. 2280).

Kanon palijski opowiada (cfr Mahdvagga, I, 5, 1 - 6, 22; Sei- 
denstucker, Pali-Texte, s. 3-10), jak Budda po przebudzeniu 
udaje się w pobliże miasta Bardnasi (Benares), gdzie przebywało 
owych pięciu wędrownych mnichów, którzy kiedyś byli świadkami 
jego wysiłków zmierzających do odkrycia bolesnego bytowania przez 
posty i umartwienia zewnętrzne. Kiedy Budda porzucił tę drogę 
ascetycznych umartwień jako nieprowadzącą do celu, mnisi ci od
sunęli się ze zgorszeniem od niego. Obecnie Budda oznajmia im,
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że zdobył całkowite przebudzenie, absolutną prawdę i zaczyna głosić 
po raz pierwszy Naukę buddyjską, którą odkrył. I właściwie już 
tam głosi trzy prawdy o cierpieniu i czwartą prawdę o środkowej 
drodze do usunięcia cierpienia, czyli głosi im cztery prawdy buddyjskie, 
które są bezpośrednim wnioskiem, konsekwencją, zastosowaniem 
praktycznym praw a zależnego pow staw ania .

Ostatnie słowa Buddy przed jego śmiercią skierowane do otacza
jących go uczniów miały być przypomnieniem znikomości wszystkie
go co powstaje i wezwaniem do czujności w sprawie wyzwolenia. 
Indianiści sądzą, że problemy spekulatywne, metafizyczne mają 
miejsce w buddyzmie tylko o tyle, o ile są związane ze sprawą wyz
wolenia. Pisma buddyjskie obfitują w takie teksty, które przedsta
wiają, jak Budda uchyla pytania natury spekulatywnej, wzbrania 
się przed odpowiadaniem na zagadnienia metafizyczne, trzyma się 
z dala od takiego czy przeciwnego zapatrywania, zaznaczając, że 
jemu chodzi nade wszystko o wyzwolenie. Samo praw o zależnego 
pow staw an ia  nie jest wytłumaczeniem filozoficznym rzeczy w sobie, 
lecz raczej diagnozą, analizą, i to analizą odnoszącą się do pow staw a
n ia  bolesnego by tow an ia .

2. ISTOTA I SPECYFICZNOŚĆ BUDDYZMU

Powszechnie wiadomo, że istnieją trzy stare religie indyjskie: 
h induizm , buddyzm  i dżinizm  (lub dżainizm). Wszystkie trzy 
to mają wspólne, że uznają odwieczne Prawo moralne (Dharma) 
panujące nad światem, a wyrażające się w kołowrocie wcieleń (sam- 
sara), uwarunkowanym wolnymi, moralnymi czynami (kriyd) istoty 
żyjącej. Religie te i ich systemy filozoficzne są kriyavadin — wyzna
jącymi naukę o wolnym, moralnym czynie. Prawo moralne (Dharma) 
h indu izm u  jest wyrażone w objawieniu wedyckim, w Wedach 
(śruti), buddyzm u w Nauce (Dharma) buddyjskiej, a dżiniz'mu 
w Nauce (Dharma) dżinistycznej. Wszystkie te systemy dążą do 
przerwania raz na zawsze reinkarnacji, do wyzwolenia (moksa)

Na czym zatem polega różnica między tymi systemami? Nie 
w celu wyzwoleńczym, lecz chyba tylko w sposobach, środkach,
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jakie każdy — według swej Nauki (Dharma) — podaje jako drogę 
do przerwania reinkarnacji, do wyzwolenia. A i pod tym względem 
są podobieństwa. We wszystkich trzech religiach spotykamy np. 
twierdzenie, że niewiedza (avidyd) wikła nas w kołowrót wcieleń, 
że tę niewiedzę należy usunąć przez właściwe danemu systemowi 
poznanie. Podobnie też we wszystkich trzech religiach i ich systemach 
filozoficznych spotykamy stwierdzenie, że żądza (trsna) jest zarodkiem 
reinkarnacji, że należy ją zniszczyć. Na czym więc będzie polegała 
specyficzna różnica danej religii indyjskiej?

W naszych obecnych rozważaniach (przy omawianiu buddyzm u) 
chodzi nam o specyficzną różnicę buddyzmu od innych systemów 
indyjskich.

Buddyzm  ma najgruntowniej opracowaną naukę dotyczącą 
przerwania reinkarnacji. Nie dość, że podaje środki do przerwania 
sansary, ale przeprowadza jej gruntowną diagnozę, objaśnia szczegóło
wo jak się to dzieje, że samsara ciągle się przedłuża, podaje fieri (sta
wania się) sansary (wyrażenie autora). Buddyzm nie tylko naucza, 
że np. żądza jest nasieniem reinkarnacji, ale cofa się wstecz i wykazuje, 
w jaki sposób dochodzi w człowieku do tej żądzy. Wymienia warunki, 
etapy reinkarnacji, cały ten łańcuch, ze swymi wiązadłami, ogniwami, 
które ją wywołują i które będą ją wiecznie wywoływały, jeśli nie 
przetniemy przynajmniej jednego wiązadła. Jeśli przetniemy jedno 
ogniwo, nie powstanie nowe ogniwo i cały łańcuch reinkarnacji 
będzie na zawsze przecięty.

Tych warunków (niddna) reinkarnacji, tych ogniw sansary pełna 
formuła podaje 12. I to właśnie praw o zależnego pow staw an ia  
w reinkarnacji, to zależne powstawanie (joratltya-samutpdda, w pali — 
paticcasaniuppada) jest (zdaniem autora) specyficznością buddyzm u. 
Nie odnosi się bezpośrednio do powstania czy ewolucji świata ze
wnętrznego, ale jest prawem powstawania reinkarnacji zależnych 
od wolnych czynów człowieka.

Pośrednio oczywiście odbija się to i w ewolucji świata zewnętrznego. 
Tego rodzaju prawa nie spotykamy w innych systemach indyjskich, 
należy je uznać za specyficzną własność buddyzm u a zarazem 
istotę nauki buddyjskiej. Można by także powiedzieć, że specyficzność 
buddyzm u polega na właściwym mu poznan iu  prawa zależnego 
powstawania w sansarze.

Powiedzieliśmy już, że to prawo za leżnego  pow staw ania
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w sansarze, konsekwentnie — podanie trafnych środków do przecięcia 
jej — „uważamy” za specyfikę, a zarazem za istotę Nauki buddyjskiej 
(zdanie autora), opartej na tradycji buddyjskiej i przemyśleniu 
buddyzmu na tle różnych systemów indyjskich; czytelnik może 
się też spotkać z innym zdaniem, np. że cztery prawdy buddyjskie 
są specyficzne dla buddyzmu i stanowią istotę jego nauczania.

To praw o zależnego pow staw an ia  w sansarze omawiane 
jest szczegółowo w osobnym, następnym rozdziale mniejszej części 
(Buddyjskie prawo zależnego powstawania, pratUyasamutpdda). Można 
by je zacząć od któregokolwiek ogniwa, ale zazwyczaj zaczynamy 
je od ogniwa niewiedzy (amdya). Mówi się czasem, że cztery prawdy 
są specyfiką i istotą buddyzmu. Sądzę jednak, że cztery prawdy 
buddyjskie są wnioskiem, konsekwencją tego prawa, praktycznym 
zastosowaniem, są jego wycinkiem, wycinkiem praktycznym w dążeniu 
do wyzwolenia według Nauki buddyjskiej.

3. BUDDYJSKIE PRAWO ZALEŻNEGO POWSTAWANIA
(P B  A T  I T  Y A S  A M  U T PAD A)

Dwunasto członowa „formuła zależnego powstawania” , die zwolf- 
gliedrige Ursachenkette, die Lehre vom abhdngigen Entstehen, 1’enchaine- 
ment des conditione de la Doiileur, production en consścułion, opis 
kołowrotu wcieleń, fieri sansary.

W kanonie palijskim znajdują się różne warianty tej formuły, 
ale w tekstach buddyjskich najbardziej się przyjęła formuła zawiera
jąca 12 terminów, etapów, warunków (niddna) tego zależnego powsta
wania. Ta formuła o dwunastu członach jest wzięta z Vinayapiłaka 
(a więc z I kosza kanonu), z części Małwmagga.

Formułę tę rozkłada się na kilka (3) wcieleń, żeby wyróżnić 
w nich za każdym razem inne aspekty:

1) Życie daw niejsze — obejmuje 2 niddna
2) Życie obecne — obejmuje 8 niddna
3) Życie p rzysz łe  — obejmuje 2 niddna.
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1) Ż Y C IE  D A W N I E J S Z E

W zależności od — 1°, niewiedzy (sanskr. cmidya, palijskie amjja) 
powstają — 2°, dyspozycje (samskara, w pali sańkhdra). 
O bjaśn ien ie

Nieznajomość warunków, które nas wikłają w to empiryczne 
bytowanie i nieznajomość praktycznych prawd do możliwości uwolnie
nia się z tego bolesnego bytowania, słowem nieznajomość zbawiennych 
prawd sprawia, jest okazją, że w życiu tak postępujemy, iż przez 
nasze postępowanie wytwarzają się w nas pewne dyspozycje (samskara). 
Tutaj przez samskara, dyspozycje („Gestaltungen”, latente Eidriiclce, 
„karmische Krdfte”, constructions psychiąues), należy rozumieć bud
dyjski odpowiednik ogólnoindyjskiego pojęcia karman.

Czyli: wskutek niewiedzy (aiMya) w dawniejszym naszym 
żywocie wytworzył się w nas karman, wytworzyła się w nas karma, 
która, jak wiemy z ogólnoindyjskiej nauki, prowadzi do nowego 
wcielenia się, wymaga nowej reinkarnacji i — następuje obecne 
życie.

2) Ż Y C IE  O B E C N E

W zależności od dyspozycji powstaje — 3°, świadomość (vijnana, 
p. wnnana).
O bjaśnien ie

Przez świadomość (vijndna, Erkennen, pensie) należy rozumieć 
nie tylko jakąś czynność psychiczną, ale przede wszystkim podkład 
psychiczny (psychisches Organ, le psychisme), odpowiadający subtel
nemu ciału (sukęma śarira), znanemu nam z nauki o systemach 
indyjskich.

Dyspozycje (samskara), czyli karman, są okazją powstania tego 
organu psychicznego już za poprzedniego żywota. Tutaj chodzi 
nie tylko o wytworzenie się tego organu psychicznego, ale także
o spowodowanie, że ten organ psychiczny przechodzi od osoby, 
która zmarła do żywota jakiejś matki. Vijndna więc, organ psychiczny, 
należy w momencie powstania właściwie do poprzedniego życia, 
ale ten organ psychiczny przechodzi do nowego życia i zaliczamy go
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do nowego życia. Jak już powiedzieliśmy, ten organ psychiczny 
nazywa się vijndna, świadomość, bo jest mu właściwe pewne poznanie, 
pewien instynkt, mocą którego czuje się pociągnięty do takiego 
a takiego żywota matki.

W tekstach kanonicznych mamy także stare pojmowanie vijnana, 
mianowicie jako rodzaj istoty duchowej, zwanej gandharva (p. gan- 
dhabba). która to istota nie będąc oczywiście czymś stałym, substancją, 
przechodzi od człowieka zmarłego do żywota jakiejś matki, powoduje 
w nim nowy zarodek (ndmarwpa) i zanika.

W zależności od świadomości powstaje — 4°, zespół psycho
fizyczny (dosłownie: imię i forma, namarupa).
O bjaśnien ie

Przez namarupa należy rozumieć psychiczny i fizyczny organizm, 
który się wytwarza w łonie matki, kiedy tam wejdzie vijnana. Na- 
marupa oznacza zatem ziemską osobowość człowieka w swych istot
nych częściach składowych (możemy więc powiedzieć ndmarwpa 
albo osobowość, le nom-et-forme ou personnaliti, jak nazwę namarupa 
oddaje L ’Inde classiąue, I I  § 2284), wraz z jego imieniem (oczywiście 
w łonie matki jeszcze potencjalnym), które oznacza jego jedność 
iluzoryczną. Mówimy „iluzoryczną” , bo wiemy z nauki buddyjskiej, 
że ta osobowość nie jest trwała, nie jest substancjalna, czy to pod 
względem psychicznym czy fizycznym. Dusza w buddyzmie nie jest 
substancją, lecz potokiem przelotnych dharm psychicznych. Również 
ciało nie jest substancją, lecz skupiskiem przelotnych dharm fizycz
nych. Wiemy, że według nauki buddyjskiej człowiek jest skupieniem 
pięciu agregatów (skandha, p. khandha) dharm i że te pięć agregatów 
dzielimy na psychiczne i fizyczne. Namarupa jest właśnie połączeniem 
tych pięciu agregatów dharm stanowiących człowieka wraz z jego 
imieniem.

W zależności od zespołu psychicznego powstaje — 5°, sześć pod
staw (saddyatana, p. salayatana).
O bjaśn ien ie

Sześć podstaw, sześć dziedzin, sześć pól. Rozumie się tu  sześć 
podstaw zmysłowości, pól sześciu zmysłów, pięciu zmysłów (władz 
zmysłów) zewnętrznych i jednego zmysłu wewnętrznego (die sechs 
Sinnesbereiche, le groupe des six domaines sensoriels).

Te podstawy sześciu zmysłów są już właściwie zawarte w na
marupa (bo przecież ndmarwpa oznacza ziemską osobowość człowieka
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w swych istotnych częściach składowych), które to ndmarupa powstaje 
w zależności od mjndna. Jeśli w tej formule o 12 niddna wymienia 
się je — te sześć podstaw — specjalnie (jako powstałe w zależności 
od na/marwpa), to może dlatego, że zmysły odgrywają bardzo ważną 
rolę, jeśli chodzi o uwikłanie się w sansarze.

W zależności od sześciu podstaw powstaje — 6°, spostrzeżenie, 
sparśa (p. phassa), właściwie kontakt (Beruhrung, la prise de contact). 
O bjaśn ien ie

Chodzi o kontakt zmysłów z przedmiotami zmysłów, o akt spostrze
gania. Jesteśmy ciągle w obecnym życiu, chociaż jeszcze w łonie 
matki, ale z szóstym nida/na, tj. gdy jest mowa o sparśa, człowiek 
jest już narodzony, wyszedł już z łona matki i zaczyna się stykać 
ze światem zewnętrznym.

W zależności od spostrzeżenia powstaje — 7°, uczucie, wrażenie, 
vedana (die Empfindung, la sensation).

Natomiast w zależności od uczucia powstaje — 8°, żądza, tręrui 
(p. tanka), la soif, der Durst (das Verlangen nach den Gegenstanden 
der sechs Sinne, der Lebensdurst, die sinnliche Begierde, namentlich 
der Geschlechtstrieb).

Z kolei w zależności od żądzy powstaje — 9°, chwytanie, upaddna. 
O bjaśnienie

Upa-d-y/dd-na> upada/m,, taking, appropriating to one’s self, ... 
grasping at or clinging to ezistance, das Ergreifen der Sinnenwelt, 
Daseinshang, Va/ppropriati<m. Żądza (;trsnd) doprowadza do tego, że 
człowiek chwyta pożądane przedmioty zmysłowe, używa ich, czepia 
się ich, lgnie do nich.

W zależności od chwytania powstaje — 10°, bytowanie, bharn, 
l’existence, das Werden, karmisches Werden, der Beginn eines neuen 
Daseins.
O bjaśn ien ie

Upaddna, chwytanie, branie, używanie rzeczy zmysłowych, 
lgnięcie do nich powoduje powstanie dyspozycji (samskara), czyli 
inaczej karmy (karman). Posiadać zaś karmę znaczy tyle, co mieć 
w zarodku nowe wcielenie nowe bytowanie (bharn). Z aktualnym 
nastaniem nowego wcielenia rozpocznie się przyszłe życie. W dziesią
tym niddna, którym jest bhava, wracamy więc do niddna 2 i 3 (sam- 
skdra i vijnana), czyli bhava jest i samskara i mjndna. Bhava uważa
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my za nidana obecnego życia (=  samskara), cbociaż bhava, jako 
przechodzące od zmarłego człowieka (tj. jako vijńdna), można by 
zaliczyć już do następnego życia.

3) Ż Y C IE  P R Z Y S Z Ł E

W zależności od bytowania powstają — 11°, narodziny, jdti, 
la naissance, die (neue) Geburt.

W zależności od narodzin powstaje — 12°, starość i śmierć, jara- 
marana, Alter, Tod usw. Rozumie się tu  nie tylko starość i śmierć, 
ale wszystkie bolesne rzeczy powstałe w zależności od narodzin; 
starość i śmierć są tylko reprezentantami tych bolesnych rzeczy.

Pratityasamutpdda uchodzi w buddyzmie za rzecz bardzo trudną; 
dodajmy od siebie: jest rzeczą zawiłą. Odnosi się do powstania koło
wrotu wcieleń, podaje stawanie się sansary, nie jest bezpośrednio 
nauką o powstaniu rzeczy czy o ewolucji rzeczy w ogólności, bo 
buddyzm jest przede wszystkim nauką o wyzwoleniu, a nie nauką 
która tłumaczy powstanie i ewolucję świata. Ten łańcuch warunków 
(nidana) powtarza się bez końca na nowo, chyba że go przerwiemy, 
że zniszczymy jedno ogniwo tego łańcucha, np. niewiedzę lub żądzę.

Serię dwunastu nidana można też wymieniać w odwrotnym 
porządku: starość i śmierć (jara/marana) powstaje w zależności od 
narodzin (jdti), narodziny powstają w zależności od bytowania 
(bhava)... etc. aż dojdziemy do avidyd.

Praw o zależnego pow staw an ia  jest wspólne dla h inajany  
i m ahajany , tylko że w h inajan ie  to powstawanie jest rzeczywiste, 
bo i dharmy są rzeczywiste, w m ahajan ie  zaś to powstawanie, 
według wyższej prawdy, jest nierzeczywiste.

W opracowaniu nauki o pratityasamutpada, oprócz oryginalnych 
tekstów kanonu palijskiego, uwzględniono następujących autorów: 
E. F rauw allner, Geschichte der indisćhen Philosophie I, 1953, s. 197 
H. von G lasenapp, Entioicklungsstufen des indisćhen Denkens Max 
Niemayer Verlag, Halle (Saale) 1940, s. 354 - 358; Brahma u. Buddha, 
Berlin 1926; L’Inde classigue, t. II, (1953), § 2283-4 (Filliozat); 
C. Rćgam ey, Nauka Buddy, „Zet” , Rok IV, nr 10/82, 15 październik 
1935 r.; S. Schayer. W: „Przegląd Filozoficzny” 32 (1929).
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4. CZTERY PRAWDY BUDDYJSKIE 
(Z KANONU PALIJSKIEGO)

Z Mdhćmagga (I, 6, 19-22 — z kosza I, Vinayapitaka).
Pierwsze kazanie Buddy wygłoszone zostało koło Benaresu do 

pięciu ascetów, którzy kiedyś razem z nim oddawali się umartwie
niom, lecz opuścili go, kiedy Budda zrozumiawszy bezcelowość zew
nętrznych umartwień, zaczął na nowo dbać o swoje potrzeby cielesne 
(odżywiać się itp.).

CZTERY PRAWDY O CIERPIENIU

(tłum. autora)

Idarn kho pana bhikkhave dukham 
ariyasaccam: Jati p i dukkhd, ja 
ra/pi dukkhd vyadhi pi dukkhd, 
maranam pi dukkham, appiyehi 
sampayogo dukkho, piyehi vippa- 
yogo dukkho, yarn p'iccham na la- 
bhati tam pi dukkham, samkhittena 
panc'updddnakkhandhdpi dukkhd.

Idam kho pana bhikkhave dukkha- 
samudayam ariyasaccam: Ydyam 
tanhd punobhamkd nandiragasa- 
hagatd tatratatrabhinandinl, sey- 
yath'ldam'. kdmatanha bhavatanha 
vibhavatanhd.

A to, mnisi, szlachetna prawda
o cierpieniu: narodzenie bolesne, 
starość bolesna, śmierć bolesna, 
połączenie z niemiłymi bolesne, 
rozłączenie z miłymi bolesne, 
że się nie osiąga życzenia (tego, 
czego się pragnie), to też bolesne, 
słowem pięć grup (elementów) 
tkwienia bolesne (pięć grup ele
mentów, z których się składa 
człowiek, a które to pięć grup 
można zredukować do dwóch: 
fizyczne i psychiczne, czyli można 
tak powiedzieć: słowem, całe ży
cie, bytowanie empiryczne jest 
bolesne).

A to, mnisi, szlachetna prawda
o powstawaniu cierpienia: Oto ta 
żądza powodująca nowe wciele
nia, połączona z rozkoszą i przy
wiązaniem, szukająca zaspokoje
nia to tu, to tam, jako to: żądza 
rozkoszy miłosnych, żądza byto-
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Idam kho pana bhikkhave dukkha- 
nirodham ariyasaccam: Yo tassd 
yeva tanhaya asesaviraganirodho 
cdgo patinissaggo mutti analayo.

Idam kho pana bhikkhave dukkha- 
nirodhagamini patipada ariyasac
cam, ayam era ariyo atthańgiko 
maggo seyyath’idam: sammadit- 
thi sammasamkappo sammavaca 
sammakammanto sammdajwo sa- 
mma/udydmo sammasati sammd- 
samadhi.

wania, żądza rozwijania się — po
tęgi (lub vibhavatanha można ro
zumieć: żądza nieistnienia, która 
też jest zgubna i prowadzi do 
reinkarnacji).
A to, mnisi, szlachetna prawda
o wyniszczeniu cierpienia: wy
niszczenie bez śladu, bez reszty 
tej to właśnie żądzy, zaniechanie, 
odrzucenie, odczepienie, wypę
dzenie.

A oto, mnisi, szlachetna prawda, 
ścieżka prowadząca do znisz
czenia cierpienia, ta właśnie szla
chetna, ośmioczłonowa droga, 
mianowicie: należyty pogląd, na
leżyty zamiar, należyta mowa, 
należyte działanie, należyty za
wód, należyty wysiłek, należyta 
jasność myśli, należyta koncen
tracja (czyli można to tak streś
cić: uczciwe myśli, słowa i uczyn
ki oraz odpowiednie praktyki 
medytacyjne).

Te cztery prawdy o cierpieniu znajdują się także w tłumaczeniu 
polskim S. S chayera  w Wielkiej Literaturze Powszechnej (t. 5. 
Antologia, s. 63).

5. NAUKA SAMEGO BUDDY 
CZY PÓŹNIEJSZY JE J  ROZWÓJ

Prawowierni buddyści, tak h in a ja n y  jak i m ahajany , nauki 
zawarte w ich świętych Księgach odnoszą do samego Buddy, uważają 
je za objawienie Buddy. Bo chociaż np. w kanonie palijskim Pieśni
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mnichów (Theragatha) i Pieśni mniszek (Therigdtha) podają innych od 
Buddy autorów (czy autorki) tych Pieśni, to jednak prawowierni 
buddyści tak to rozumieją, że ci dani autorzy głoszą prawdy, których 
nauczał sam Budda. Zazwyczaj jednak Nauka buddyjska zawarta 
w Księgach buddyjskich jest włożona w usta samego Buddy.

Powstaje teraz kwestia, czy rzeczywiście wszystkie te nauki na
tury metafizycznej i praktycznej, które znajdują się w Księgach bud
dyjskich pochodzą od samego Buddy, czy może tylko niektóre z nich, 
inne zaś, zwłaszcza natury metafizycznej, są późniejszym elaboratem 
(np. mnichów na Cejlonie) i w kanonie palijskim włożono je w usta 
Buddy. A Budda — przypominamy — żył na przełomie VI i V wieku 
przed Chr., kanon palijski ustalono ustnie w III  w. przed Chr., a na 
piśmie, w j. pali, w I  w. przed Chr. na Cejlonie.

Jeśli stawiamy kwestię czy rzeczywiście wszystkie nauki zawarte 
w świętych Księgach buddyjskich pochodzą od samego Buddy, czy też 
tylko niektóre, inne zaś są późniejszym ich rozwojem, lecz włożono je 
w usta Buddy, nie chcemy przez to ranić prawowiernych buddystów. 
Ich stanowisko zostanie pod pewnym względem słuszne. Bo przypuść
my nawet, że pewne nauki buddyzm u są późniejszym rozwojem 
nauk samego Buddy, to jednak tego rozwoju dokonano w duchu nau
czania Buddy, a więc te późniejsze, wydedukowane nauki są w zarodku 
naukami Buddy.

Kwestia, czy wszystkie nauki zawarte w Księgach buddyjskich 
pochodzą od samego Buddy, czy też tylko niektóre, a inne są ich póź
niejszym ewolutem, jest trudna do rozwiązania. Na tak postawioną 
kwestię (która de facto istnieje w indianistyce) nikt jeszcze nie 
podał zadowalającego rozwiązania i nie wiadomo czy je ktoś będzie 
mógł podać.

Zdając sobie z tego sprawę, przy naszym omawianiu buddyzm u 
nie omawialiśmy nauki samego Buddy (bo skąd możemy na pewno 
wiedzieć, czego nauczał sam Budda?), lecz systemy buddyjskie 
h inajany  i m ahajany ; wykazaliśmy czego dany system buddyjski 
naucza, bo to możemy wiedzieć na pewno, opierając się na źródłach 
h in a jan y  czy m aha jany . Jeśli w kanonie palijskim widzimy pewną 
ewolucję, to możemy mówić o ewolucji w łonie h in a jan y , a nie o ewo
lucji samego Buddy. Gdy mówimy, że jeśli coś pochodzi od samego 
Buddy, to chyba prawo zależnego powstawania w sansarze, diagnoza 
sansary, konsekwentnie — trafne podanie środków do przecięcia jej
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(co uważamy za specyfikę, a zarazem za istotę Nauki buddyjskiej, 
za istotę bodhi), to dodajemy zaraz, że według świadectwa, według 
świadomości całego buddyzmu, a nie twierdzimy, iż tak jest rzeczy
wiście, absolutnie. I jeżeli ktoś utrzymywał, że i pratltyasamutpada 
jest późniejszym elaboratem buddyjskim, a nie pochodzi od samego 
Buddy, nie możemy tego ani przyjąć za pewne, ani przeczyć temu.

W kwestii tej, co jest nauką samego Buddy, a co jej późniejszym 
rozwojem, chodzi zwłaszcza o naukę o niesubstancjalności rzeczy. 
Wiemy, że naukę o niesubstancjalności rzeczy, tak psychicznych 
jak i fizycznych, wyznają ogólnie wszystkie podziały, wszystkie szko
ły buddyzm u. Tym — jeśli chodzi o filozofię — różni się głównie 
buddyzm  od innych systemów indyjskich, że nie przyjmuje substan
cji. Niesubstancjalność jest specjalnością buddyzm u. Nie twier
dzimy, że jest ona istotą buddyzm u, lecz specjalnością buddyzmu, 
bo według naszego przekonania (a nie według ogólnego przekonania 
systemów buddyjskich) do wyzwolenia według recepty buddyjskiej 
można by dojść przyjmując substancjalność duszy, byle tę duszę 
oczyścić od wszelkiej karmy, byle w sobie wyniszczyć bez reszty 
wszelką rządzę. Tak samo prawo zależnego powstawania w sansarze 
jeszcze łatwiej można pojąć przyjmując substancjalność duszy. 
Poszczególne etapy, warunki (niddna), będą etapami tej samej sub
stancji — duszy. Systemy buddyjskie nie przyjmują substancji, ani 
w rzeczach fizycznych, ani substancji duszy. Wszystko składa się 
ostatecznie z przemijających elementów (fizycznych czy psychicznych), 
z których poprzednie warunkują wyłonienie się następnych.

Te ostateczne elementy (dharma), choć są przelotne, są jednak 
według systemów h in a ja n y  rzyczywiste, konsekwentnie — świat 
w h in a ja n ie  jest rzeczywisty. W m ah a jan ie  rozwój poszedł dalej, 
te przelotne istnienia (dharma) zredukowano do zera i uznano je za 
nierzeczywiste, konsekwentnie — świat w m ahajan ie  jest nierzeczy
wisty. Taki jest rozwój faktyczny, historyczny. Ale nie to stanowi o po
dziale buddyzm u na h in a jan ę  i m ahajanę  i o ich nazwach. Sta
nowi o tym dążenie, cel, jaki sobie te dwie kariery (ydna) wytyczają: 
nirvana w h in a jan ie , bodhisattva w m ahajan ie.

Dawniej, kiedy indianiści Zachodu zapoznali się z buddyzm em  
(a najpierw zapoznali się dokładniej z buddyzm em  hinajany), 
nie poruszano kwestii, co może być nauką samego Buddy, a co jej póź
niejszym rozwojem. Indianiści stali na tradycyjnym stanowisku.
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Sądzono więc, że np. nauki podane w kanonie palijskim są naukami 
samego Buddy. A ponieważ w kanonie palijskim jest wyrażona nauka
0 niesubstancjalności duszy, więc uważano, że rzeczywiście sam Budda 
nauczał o niesubstancjalności duszy. Wierzono tradycji indyjskiej 
(a wiemy, jak wiernie przekazywano w Indiach nauki dawnych wiesz
czów wedyckich czy późniejszych mistrzów). Nie przypuszczano, żeby 
w tak ważnym punkcie zmieniono w całym buddyzmie nauczanie Bud
dy, że mianowicie Budda nauczał o substancjalności duszy, a późniejsi 
buddyści, np. mnisi na Cejlonie, zmienili to na niesubstancjalność
1 kazali samemu Buddzie głosić w kanonie palijskim niesubstancjal
ność duszy. Budda, według źródeł buddyjskich, głosił po przebudzeniu 
Naukę buddyjską przez około 44 lata. Wśród jego uczniów byli i tacy, 
co mieli przygotowanie filozoficzne bramińskie. Byli też wśród nich
i tacy mnisi, którzy umieli na pamięć powiedzenia i nauki Buddy, byli 
żywymi manuskryptami, chodzącą biblioteką. Trudno przypuszczać, 
żeby w tak ważnej sprawie, jak substancjalność czy niesubstancjalność 
duszy, nie zrozumiano Mistrza lub by zmieniono jego naukę z substan
cjalności na niesubstancjalność, zwłaszcza że nauka buddyjska o nie
substancjalności była ostro atakowana przez inne systemy indyjskie.

Stanowisko to, że nauka o niesubstancjalności duszy jest nauką 
samego Buddy, przetrwało wśród indianistów do dnia dzisiejszego, 
jak się można o tym łatwo przekonać, gdy się przejrzy dzieła, wydane 
już po drugiej wojnie światowej, takich indianistów jak Helmuth von 
G lasenapp, F illio za t, F ra u w a lln e r  oraz z kontaktów osobistych
i rozmów autora ze znanymi indianistami, R egam ey’em (obecnie 
w Lozannie) i F rau w alln e rem  (w r. 1959 w Wiedniu).

W okresie międzywojennym spotykało się odmienne stanowisko, 
mianowicie, że sam Budda, czyli buddyzm „pierwotny”, przedkano- 
niczny, przyjmował substancjalną duszę, a niesubstancjalność duszy 
wprowadzono do buddyzmu dopiero później, że wprowadzili ją mnisi 
na Cejlonie i umieścili w kanonie palijskim. Dlaczego to zrobiono? 
Zgodnie z tym stanowiskiem w buddyzmie zrodziło się takie przekona
nie: według Buddy nie można dojść do wyzwolenia, jeśli się nie wynisz
czy bez reszty wszelkiej żądzy — co było prawdą w buddyzmie od 
początku. Otóż (sądzili mnisi) nie można dojść do całkowitego wynisz
czenia żądzy, jeśli się jest przekonanym o substancjalności duszy, 
własnego „ja” . Bo chociażby się człowiek oderwał od rzeczy sobie zew
nętrznych, jeśli zatrzyma przeświadczenie o substancjalności swej
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duszy, czyli o substancjalności samego właściwego podmiotu pożąda
nia, zawsze nosi w sobie źródło pożądania, nosi tego, dla kogo pożąda; 
jeśli zaś człowiek wyzbędzie się przeświadczenia o substancjalności 
duszy, o trwałości własnego „ja”, nie ma już dla kogo pożądać. Może
my to pojmowanie tak objaśnić: Jak temu, co ma rodzinę, dzieci, 
nie podobna się wyzbyć zabiegów o rzeczy doczesne, by tę rodzinę 
utrzymać i zapewnić jej przyszłość, tak temu, kto ma przeświadczenie
o trwałości własnej duszy nie podobna się całkowicie wyzbyć wszel
kiego pożądania; trzeba rzucić na stos sam podmiot pożądania.

Więc naukę o niesubstancjalności duszy mieli wprowadzić do 
buddyzmu mnisi na Cejlonie dla celów „soteriologicznych”, jak się 
wyrażał prof. S. Schayer, który reprezentował to krytyczne stano
wisko w Polsce (nie będziemy tutaj przytaczać całego aparatu argu
mentów, którymi się posługiwała ta  teoria). Opierano się na pewnych 
powiedzeniach czy porównaniach Buddy w kanonie palijskim (które 
zdają się wskazywać na to, że jednak sam Budda przyjmował substa- 
cjalność duszy), powoływano się na istnienie w łonie wczesnego bud
dyzm u sekty vdtsiputrlya, która to sekta usiłowała połączyć naukę
0 elementach (dharma) z nauką o osobowości (pudgala, w pali — pug- 
gala). Profesor Schayer powoływał się też na prace badawcze fran
cuskiego indianisty (polskiego pochodzenia) Jeana Przyluskiego. 
Schayer przedstawia to swoje krytyczne zapatrywanie w książce 
zbiorowej pt. Religie Wschodu (wydanie: Trzaska, Evert i Michalski), 
gdzie pisze o buddyzm ie. Rozróżnia buddyzm  pierwotny (samego 
Buddy), buddyzm  hlnaydna i buddyzm  mahdyana. Na stronie 196 
czytamy: „wyrzec się musimy optymizmu Oldenberga, Geigera, Win- 
temitza, Szczerbackiego i innych znakomitych uczonych, jakoby to, 
co w sutrach palijskich czytamy, z grubsza chociażby mogło uchodzić 
za naukę Buddy” . Według Schayera podstawową doktryną buddyz
mu pierwotnego był dualizm substancji fizycznej i psychicznej: 
„Tak więc u podstaw doktryny prabuddyjskiej leży swoisty dualizm 
psycho-fizyczny, pojęty jako antyteza dwóch rodzajów substancji: 
mniej subtelnej, podległej zniszczeniu i dostępnej poznaniu zmysło
wemu, oraz drugiej, bardziej subtelnej, nie podlegającej zniszczeniu
1 niedostępnej poznaniu zmysłowemu” (ib., s. 205). Schayer przedsta
wia to zapatrywanie dość śmiało i sądzi, że podziela je już większość 
uczonych. ,,W buddyzmie pierwotnym, jak już wiemy, przyjmowano 
istnienie nietrwałych elementów grubomaterialnych (rupa) oraz wiecz
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nego, trwałego elementu psychicznego, subtelnej duszy (czitta, widż- 
niana)” (s. 217 - 218). „Buddyzm pierwotny uczył oczyszczenia du
szy pojętej jako trwały i niezmienny element psychiczny” (s. 221). 
„Kto wraz z większością uczonych przyjmuje, że negacja indywi
dualnej duszy obca była pierwotnemu buddyzmowi...” (s. 222).

To stanowisko Schayera jest kuszące, bo tłumaczyłoby rozwój 
buddyzm u — sam Budda (buddyzm pierwotny), chociaż przyjmo
wał substancje fizyczne i psychiczne, akcentował znikomość świata, 
dawał podstawę do oderwania się od niego.

Przypomnijmy sobie, że według świadectwa b u d d 3rzmu ostatnie 
słowa Buddy, przed jego śmiercią, skierowane do otaczających go 
uczniów miały być przypomnieniem znikomości wszystkiego, co pow
staje i wezwaniem do czujności w sprawie wyzwolenia. Idąc dalej po 
tej linii h in a ja n a  pogłębiła tę znikomość wszystkiego, co powstaje: 
wszystko jest nie tylko znikome, przemijające, ale i niesubstancjalne, 
nie ma substancji fizycznych i psychicznych, są tylko przelotne 
elementy — dharmy, które powstają w zależności i znikają; a cho
ciaż te dharmy są rzeczywiste, konsekwentnie i świat jest rzeczy
wisty, to jednak ten świat jest tak zmienny i przemijający, jak 
obrazy kinematograficzne: nie ma się zatem do czego przywiązywać!

M ahajana posunęła tę przelotowość świata jeszcze dalej. Zreduko
wała przelotność dharm do zera i powiedziała: dharmy są nierzeczy
wiste, konsekwentnie świat jest nierzeczywisty; do czego się tu  przy
wiązywać, czego pożądać? Iluzji? Złudzenia? I gdy się czyta sutry 
mahajanistyczne, jak Budda głosi iluzyjność dharm, iluzyjność świata 
(i to ten sam Budda, który w kanonie palijskim suponuje rzeczywistość 
dharm, rzeczywistość świata), to człowiekowi przychodzi na myśl, 
że iluzyjność dharm i świata w m ah a jan ie  można by nazwać nauką 
Buddy, ale już wydedukowaną, „wyśrubowaną”. Nauka ta  w swej 
wyśrubowanej formie iluzyjności nie jest już dosłownie, formalnie 
nauką samego Buddy. Dalej przychodzi człowiekowi myśl, że jak tę 
wyśrubowaną naukę iluzyjności świata wkłada się w usta Buddy 
w sutrach mahajanistycznych, tak samo może włożono w kanonie 
palijskim w usta Buddy naukę o niesubstancjalności rzeczy i nawet 
samej duszy4.

4 A utor przez jakiś czas był także pod wpływem tej kuszącej teorii, które
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Jednak stanowisko podtrzymywane u nas przez Schayera nie 
przyjęło się, argumenty tego stanowiska nie przekonały indianiastów. 
Pomimo to Schayer jest benigne interpretandus.

O teorii tej, jej historii i obecnym stanie pisze K. Regamey 
w artykule pt. Le probleme du bouddhisme primitif et les demiers 
travaux de St. Schayer („Rocznik Orientalistyczny”, XXI, War
szawa 1957).

Regamey, dawny uczeń S. Schayera, tłumaczy swego profesora, 
że pojmował on to stanowisko tylko jako hipotezę.

6. SYSTEMY BUDDYZMU 
-  H lN A Y A N A  I M AHAYANA

Wszystkie systemy buddyjskie mają wspólne filozoficzne założenie, 
że nie przyjmują substancji w świecie fizycznym i psychicznym, lecz 
ostateczne, przelotne elementy — dharmy, z których się wszystko, 
co fizyczne i psychiczne składa.

Lecz później systemy buddyjskie rozchodzą się w swej filozofii 
(która jednak nie stanowi podstawy do ich podziału na Mnaydna
i mahdydna) na systemy Mnaydna i mahdydna. Systemy Mnaydna 
nie przyjmując substancji przyjmują jednak rzeczywistość ostatecz
nych elementów — dharm, konsekwentnie rzeczywiste powstawanie 
dharm w zależności i rzeczywistość świata; systemy mahdydna nie 
przyjmując substancji nie przyjmują również rzeczywistości dharm, 
konsekwentnie rzeczywistego powstawania dharm w zależności i rze
czywistości świata.

Filozofowanie buddyjskie będzie się więc obracało około filozo
fowania o dharmach, ich opisywania i podziałów.

W niniejszym punkcie omówimy krótko najważniejsze systemy 
buddyzmu hinajanistycznego; o systemach mahajanistycznych niech

to  stanowisko autora skrytykował w dyskusji prof. Schayer, twierdząc że 
autor jest naiwny, o ile przyjmuje, że to, co czytamy w sutrach palijskich, 
mogłoby chociaż z grubsza uchodzić za naukę Buddy.

6 W opracowaniu tego tem atu  autor najwięcej korzystał z artykułów 
C. R e g a m e y ’a umieszczonych w „Zet”
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wystarczy to, cośmy o nich powiedzieli w Problem duszy w systemach 
indyjskich.

Należy zaznaczyć, że w systemach buddyjskich nie przyjmujących 
substancji, tylko elementy — dharmy, których zasadniczą cechą jest 
odrębność, nie może być mowy o przyczynowości w tym znaczeniu, 
w jakim ją przyjmują systemy uznające substancje. W systemach 
elementów -dharm nie może być mowy o przyczynowości przez trans
formację, przemianę jednych dharm w drugie (bo skutek nie może być 
zawarty pierwotnie w przyczynie wobec odrębności dharm), czy o przy
czynowości sprawczej, przez wytwarzanie jednych dharm przez drugie. 
Mamy tu tylko koordynację elementów następujących po sobie w nie
przerwanym potoku, którą to koordynację można wyrazić sanskrycką 
formułą: asmin sati — idam bhavati (gdy się ta rzecz znajduje — ta 
występuje), dharma nie wyłania się w potoku przypadkowo. W syste
mach m aha jany  to wyłanianie się potoku dharm jest nierzeczywiste, 
iluzyjne. Hinajaniści, którzy przyjmują rzeczywistość dharm, omijają 
trudność działania na siebie odrębnych, ale rzeczywistych dharm, nie 
określają bliżej istoty działania na siebie dharm. Dharmy występujące 
w poprzednim momencie nie są właściwie przyczynami dharm następ
nego momentu, lecz tylko oparciem (dlambana) czy też nieprzeszka- 
dzaniem pojawiania się dharm w następnym momencie.

Systemy hinajanistyczne nie nauczają o bycie absolutnym, który 
byłby przyczyną sprawczą i materialną dharm. Jednak — ogólnie mó
wiąc — w' systemach tych jest mowa o tym, że obok dharm, które są 
przemijające, „przyczynowo” przez inne dharmy zdeterminowane 
(samskrta), są także dharmy (przynajmniej jedna dharma) wieczne, 
nie manifestujące się, niezmienne, przez inne dharmy przyczynowo 
niezdeterminowane (asamskrta). Ale nie możemy hinajanistom zarzu
cać, że popadają w herezję substancjalności (przyjmując takie wiecznie 
trwające dharmy), odpowiedzą nam bowiem, że dharma (asamskrta) 
nie wchodzi w skład świata fizycznego i psychicznego, w świat empirii, 
że jest niepoznawalna dla rozumu, a oni zajmują się dharmami empi
rycznymi.

Spośród wielu szkół hinajany wymienimy tu trzy główne:
1) sarvdstivddin-vaibhasika lub krótko: vaibhasika,
2) sautrantika.
3) theravadin.

Pierwsze dwie, sławne niegdyś szkoły (mibhdsika i sautrantika),
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opierające się na kanonie sanskryckim sarwastiwadinów, mają obecnie 
raczej znaczenie historyczne (ważne dla historii filozofii buddyjskiej), 
trzecia (theravdda) jest jedyną żywą dotąd szkołą hinajanistyczną; 
do niej należy kanon palijski, jest ona szkołą buddyzmu obecnie 
południowego.

i) s a r v a s t i v A d i n - v a i b h A s i k a

Nazywają się sarvdstivadin od twierdzenia (^/vad: mówić, utrzymy
wać), że wszystko (sarva, tj. dharmy) istnieje (asti). A przecież wszyst
kie systemy hinajanistyczne to samo utrzymują, więc skądże ta 
nazwa specjalnie dla tej szkoły? Bo szkoła ta nie tylko utrzymuje, 
że dharmy istnieją, ale że istnieją zawsze (sarradd), we wszystkich 
czasach, czyli że każda dharma istniała w przeszłości — chociaż nie 
była widoczna — istnieje, manifestując się, w teraźniejszości i będzie 
nadal istniała w przyszłości, choć znowu niewidzialnie. Więc właściwie 
doktryna ta powinna by się nazywać sarmddstwada, a jej zwolennicy 
sarvadastivadin, tj. utrzymujący istnienie tych samych dharm we 
wszystkich trzech czasach. I tak należy rozumieć termin sarvdsłivddin 
(jakby skrót z sarvaddstivadin, tj. z sarvada-asti-vadin), jeśli chodzi
o zwolenników tej specjalnej szkoły. Z punktu widzenia buddyzmu 
rozumiemy, że takie stanowisko trąci herezją i że za herezję uznaje 
już takie stanowisko kanon palijski w trzecim koszu, w siódmej księdze, 
zwanej Kathdmłthu. Bo jeśli ta sama dharma samskrta zawsze istnieje, 
to będzie jakąś trwałą monadą, substancją. Cóż tu pomoże rozróżnia
nie między manifestowaniem się dharmy (dharmą-znakiem), a jej 
stanem utajonym (dharmą-substratem), dharma-substrat także 
istnieje.

Sarvastivddin istnienie (manifestowanie się) dharm w teraźniej
szości rozkładają na cztery fazy: powstawanie, trwanie, mijanie i zni
kanie dharmy.

Sarwastiwadinowie opierają się zasadniczo na trzecim koszu kano
nu sanskryckiego (Abhidharmapitaka). Ci zaś spośród sarwastiwadinów, 
którzy opierają się specjalnie na wielkim komentarzu (Mahdinbhasa) 
do Abhidarmy, nazywają się sarvd8tivadin-vaibhdsxka (i na trzecim
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stopniu samogłoskowym: vibhdęd^vaibhdęika), lub krótko vaibha 
sika, wajbhaszikowie.

Dla przykładu podajemy, że wajbhaszikowie znają 75 dharm. 
Wśród tej liczby przeważają oczywiście dharmy kontyngentne, przy
czynowo uzależnione (samskrta), podlegające stawaniu się, dlatego 
bolesne; jest ich 72, zaś pozostałe 3 dharmy to niekontyngentne. 
przyczynowo nieuzależnione (asamskrta). Niekontyngentnymi dhar- 
mami według nich są:

a) przestrzeń (dkasa), b) nindna,
c) „niepowstawanie skutków przy braku przyczyn” (wymieniamy

i tę trzecią dharmę niekontyngentną waibhaszików, żeby przygoto
wać zajmujących się filozofią indyjską i na takie pojmowanie, z jakim 
się jeszcze spotkają, mianowicie na pojmowanie niebytu jako osobnej 
kategorii).

2) S A U T B A N T IK A

Sautrantikowie również opierają się na kanonie sanskryckim na
leżącym do sarwastiwadinów, ale z tego kanonu uznają za autoryta
tywne tylko dwa pierwsze kosze, nie przyjmują natomiast Abhi- 
dharmy jako późniejszej, nie zawierającej słów Buddy; teksty Abhi- 
dharmy są o tyle słowami Buddy, o ile składają się z terminów i tez 
znajdujących się w Siitrapitaka. Układ jednak tych terminów i tez 
jest dziełem ludzkim późniejszym, dlatego trzeba się przede wszyst
kim opierać na Sutrapitaka, gdzie są zawarte prawdziwie i bezpośred
nio słowa Buddy. Więc, jeśli chodzi o filozofię, sautrantikowie opie
rają się na Sutrapitaka i stąd ich nazwa (sutrdnta to inna nazwa na 
buddyjskie sutra; z sutrdnta, po przejściu u na trzeci stopień samo
głoskowy, mamy sautrantika, trzymający się sutrdnta, a więc ten, co 
przyjmuje powagę Sutrapitaka, a nie przyjmuje jako słów Buddy 
Abhidharmapitaka). Dodajmy, że sautrantikowie opierają się w swych 
tezach na sutra, interpretując zresztą te sutra swobodnie, a nie 
trzymając się sylaby.

Sautrantikowie wyszli z sarwastiwadinów i również odnoszą do 
siebie nazwę sarvastivddin, ale tę nazwę w odniesieniu do sautranti- 
ków tak należy rozumieć: nauczają, że wszystkie dharmy istnieją, 
że są rzeczywiste, ale nie tak jak waibhaszikowie, że każda dharma
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istnieje w trzech czasach (sarvadd). Według sautrantików każda dhar
ma istnieje tylko w teraźniejszości; nie istniała w przeszłości i nie będzie 
już istnieć w przyszłości. Każda dharma ginie, przemija w momencie 
powstania, jest jakby momentalnym wybuchem jakiejś energii. 
Sautrantikowie nie rozróżniają pomiędzy dharmą - substratem, a dhar- 
mą-znakiem, lecz zwalczają to rozróżnienie. Manifestowanie się 
dharmy nie różni się od jej substratu, od jej istoty. Dharma jest pew
nym działaniem, pewnym momentem dynamicznym. Dharma istnie
je =  działa. Sautrantikowie nie rozróżniają między powstaniem, 
trwaniem, mijaniem i zanikaniem dharmy; cała rzeczywistość empi
ryczna to, według nich, potok momentalnych rozbłysków energii 
(dharm). Mówią oni też, że dharmy istnieją w trzech czasach, ale w in
nym znaczeniu niż waibhaszikowie. Według sautrantików dharmy 
istnieją w przeszłości, istnieją w teraźniejszości i będą istniały w przy
szłości, ale inne były dharmy, które istniały w przeszłości, inne istnieją 
w teraźniejszości, inne będą istniały w przyszłości, a nie te same dhar
my istnieją w trzech czasach. W tej pozycji sautrantików unika się 
niebezpieczeństwa substancji, ujmuje się radykalnie buddyjską tezę
o nietrwałości wszystkiego, ale z drugiej strony łatwiej jest wpaść 
w idealizm, bo dharmy wybuchające niewiadomo skąd jako dynami
czne momenty i ginące w samym momencie powstania łatwo można 
zredukować do zera. Ale pozycja sautrantików tylko metodycznie 
prowadzi do idealizmu, nie chronologicznie; historycznie idealizm 
buddyjski już istniał w czasie, w którym kwitły spekulacje sautranti
ków. Sautrantikowie zasadniczo zostali realistami, chyba że któryś 
z nich przeszedł, „nawrócił się” , na m ahajanę.

V a su b an d h u 6, jeden z największych filozofów buddyjskich, napi
sał epitome wspomnianego wyżej wielkiego komentarza (Mahdmb- 
hasa) do Abhidharmy pt. Abhidharmakośa (czyli Skarbiec Abhid- 
harmy) oraz komentarz do swego dzieła. Abhidharmakośa to jeden 
z podstawowych podręczników filozofii buddyjskiej, to jakby Suma 
buddyjska. Choć Vasubandhu w swoim dziele sam stoi na stano
wisku sautrantilca, to jednak tak w Abhidharmakośa, jak i w komenta
rzu do tego dzieła referuje także, i to obiektywnie, zapatrywania waib- 
haszików, dostarczając nam wiadomości o obu szkołach i zaznajamiając

® Należy pamiętać o tym , że sławny indianista Frauwallner, z którym 
liczą się inni indianiści, rozróżnia dwóch Vasubandhu.
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nas z najważniejszymi problemami buddyjskimi jego epoki. Nieży
jący już indianista belgijski, Louis de la V allśe Poussin , przełożył 
Abhidharmakośę z tłumaczenia chińskiego na język francuski i wydał 
pt. Abhidharmakośa, traduit et awnotó par L. de la Vallee Poussin, 
6 vols., Paris 1923 - 1931.

Sautrantikowie są więc realistami, ale znów nie tak wielkimi jak 
waibszikowie, żeby wszędzie widzieć rzeczywiste dharmy, nawet tam, 
gdzie wystarcza sama nazwa. Sautrantikowie redukują znacznie listę 
dharm samskrta waibhaszików i negują w ogóle dharmy asamskrta, 
które uważają po prostu tylko za nazwy negatywne; np. przestrzeń 
(dkdśa), to nie coś pozytywnego, jakaś asamskrta-dharma, ale nazwa 
negatywna: brak przeszkody, oporu; nirvdna — to nie osobna dharma 
przyczynowo nieuwarunkowana, wieczny, pozytywny element, ale 
to stwierdzenie faktu niepowstawania dharm, to ,,niepowstawanie’’. 
Takie ujęcie nirwany sautrantików byłoby najbardziej negatywnym 
ujęciem, jakie spotykamy w systemach buddyjskich, bo nawet w ma- 
hajan ie  przy nierzeczywistości dharm prawdziwa nirwana nie jest 
nazwą negatywną, lecz realnością absolutną, niedostępną rozumowi 
dyskursywnemu.

3) TH ERA VADIN

Therawadinowie opierają się zasadniczo na kanonie palijskim, 
jeśli chodzi o kwestie, które my uważamy za filozoficzne, to oczy
wiście — głównie na trzecim koszu {Abhidhammapitaka), zwłaszcza 
na 7 księdze tego kosza, Kathavatthu, której autorstwo tradycja przy
pisuje czcigodnemu, starszemu (thera) mnichowi Tissie (Tissa, I II  w. 
przed Chr.).

Kathavatthu wylicza tezy heretyckie, które odrzuca oraz tezy 
ortodoksyjne, które należy przyjąć. Do najznaczniejszych mistrzów 
therawadinów należy Buddhaghosa, mnich buddyjski działający 
na Cejlonie w V w. po Chr., komentator par excellence kanonu palij
skiego, a także autor systematycznego dzieła o nauce Buddy.

Therawadinowie uważają się za najbardziej prawowiernych bud
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dystów, za zwolenników nauki autentycznej przekazanej przez czci
godnych starszych, za „zwolenników (nauki) starszych” (thera w j. 
pali jako przymiotnik =  stary, czcigodny; jako rzeczownik =  stary, 
starszy człowiek, u buddystów zwłaszcza, starszy w zakonie; thera od
powiada sanskryckiemu sthavira; vada, vadin, tak samo w pali, jak
i w sanskrycie).

Jeśli chodzi o pojmowanie dharm, to zrozumiałą jest rzeczą, że 
theravada nie przyjmuje istnienia tych samych dharm w trzech cza
sach jak waibhaszikowie, lecz realność dharm tylko w teraźniejszości, 
a więc podobnie jak sautrantikowie — z tą  różnicą, że sautrantikowie 
sprowadzają istnienie dharm do momentu, jakby do punktu matema
tycznego, a therawadinowie tę teraźniejszość dharm rozkładają na 
trzy fazy: powstanie, trwanie, zanik.

Therawadinowie nie zgadzają się z sautrantikami w pojmowaniu 
tylko negatywnym nirwany jako meprzejawiania się dharm, ale nir
wanę uważają za coś pozytywnego, wiecznego, niezmiennego, jednego, 
dla rozumu niepoznawalnego. Czyli uważają nirwanę za dharmę nie- 
kontyngentną, przyczynowo od innych dhaxm nieuwarunkowaną, 
co oznaczał termin sanskrycki asamskrta-dharma, palijskim odpo
wiednikiem jego jest dhamma asamkhata, czyli że therawadinowie 
zgadzają się w tym punkcie nauki z waibhaszikami.

W nieco odmienne pojmowanie nirwany u Buddhaghosy (który 
uważa wprawdzie nirwanę za coś pozytywnego, ale nie za „rzecz”), 
jak i w inne punkty nauki therawadinów wdawać się nie będziemy, 
zwłaszcza że teksty należące do ich szkoły nie przedstawiają doktryny 
całkowicie jednolitej.

Jeśli chodzi o teorię poznania tych trzech głównych systemów 
h in a jan y , zaznaczamy krótko: systemy hinajanistyczne przyjmujące 
rzeczywiste istnienie dharm, rzeczywiste istnienie rzeczy zewnętrz
nych, przyjmują i poznawalnośó świata zewnętrznego.

Waibhaszikowie i therawadinowie przyjmują, że świat zewnętrzny 
jest poznawalny wprost. Sautrantikowie zaś sądzą, że świat zewnętrz
ny może być tylko wydedukowany. Rzeczy zewnętrzne wpływają 
(w nieznany nam sposób) na powstanie naszych wyobrażeń i na ich 
różnorodność, dlatego jesteśmy uprawnieni wnosić o istnieniu rzeczy 
zewnętrznych, choć nie takich, jakimi je sobie wyobrażamy.

Inne szkoły hinajanistyczne w naszych rozważaniach pomijamy. 
Wspomnimy tylko jeszcze o istnieniu szkoły hinajanistycznej, której
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zwolenników nazywają vdtsiputrlya. Istnienie tej szkoły świadczy, 
że w buddyzmie były trudności związane z nieprzyjmowaniem sub
stancjalnego ,,ja” , osobowości. Bo właśnie ta  szkoła usiłowała po
łączyć naukę o dharmach z nauką o osobowości (pwlgala, w j. pali: pug- 
gala): osobowość nie jest ani identyczna, ani różna od dharm tworzą
cych potok — podobnie jak o ogniu nie można powiedzieć, że jest 
tym samym, co palące się drewno, ani że jest czymś różnym od palą
cego się drewna, tak i osobowość jest czymś nie dającym się bliżej 
określić. Ca/piat qui potest (niech pojmie, kto potrafi).

7. TEORIA POZNANIA DHARMAKIRTIEGO

Teoria poznania Dharmakirtiego, filozofa buddyjskiego z VII w. 
po Chr., nie tylko jest ważna jako podstawa filozofii buddyjskiej, 
lecz jest również dla nas o tyle ciekawsza, że przypomina i samą 
teorię poznania Kanta w ogólnych zarysach (na co zwracano już 
uwagę od czasu kiedy poznano Dharmakirtiego w Europie) i po
dobne drogi, którymi obaj filozofowie doszli do swych teorii.

Dharmakirti należy do tzw. sześciu ozdób buddyzm u mahaydna. 
Tymi ozdobami byli: Nagdrjuna (czyt. Nagardżuna), Aryadeva 
(Deva), Arydsańga (Asanga), Vasubandhu, brat Asangi, Digndga, 
Dharmakirti. Chronologicznie Dharmakirti jest ostatnim w tej liście; 
według zgodnego świadectwa źródeł chińskich, tybetańskich i indyj
skich należy on do VII w. naszej ery.

Pewne dane o życiu i działalności Dharmakirtiego zawdzięczamy 
Taranacie (Tdrandtha), historykowi tybetańskiemu (XVI - XVII w.). 
Dharmakirti pochodził z południowych Indii, z rodzili}' bramińskiej. 
Posiadał nadzwyczajne zdolności i wcześnie przyswoił sobie wielo
stronne duchowne i świeckie wykształcenie braminów. Z własnego 
popędu nawrócił się na buddyzm ; najpierw był świeckim wyznawcą, 
a potem mnichem buddyjskim. Jako buddysta studiował filozofię, 
zwłaszcza logikę, pod kierunkiem dwu nauczycieli, uczniów Dignagi,
i wkrótce przewyższył wszystkich w zrozumieniu filozofii tego sław
nego mistrza. Żeby jeszcze gruntowniej poznać zasady przeciwnych 
buddyzm ow i systemów, Dharmakirti, buddysta, był przez jakiś
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czas uczniem (incognito, jak to było w zwyczaju) najsławniejszych 
ówczesnych nauczycieli bramińskich południowych Indii. Dalsze 
losy Dharmakirtiego to podróże po Indiach, połączone z dysputami
i kazaniami na rzecz buddyzmu, oddawanie się koncentracji na 
samotności, dokąd się wycofał na jakiś czas, i życie osiadłe w klasztorze, 
gdzie napisał 7 traktatów logicznych, które po dziś dzień są 
teoretyczną podstawą filozofii buddyjskiej. Mimo wielkiego powodzenia 
w kazaniach i dysputach nie potrafił jednak Dharmakirti powstrzymać 
skutecznie upadku buddyzmu, który się wówczas dokonywał w sa
mych Indiach.

Spośród dzieł Dharmakirtiego najważniejsze są jego traktaty 
logiczne. Działalność Dharmakirtiego na polu logiki polegała na wy
jaśnieniu, poprawkach, uzupełnieniu i obronie nauki Dignagi (ok. 
r. 500 po Chr.). Dzieła logiczne Dignagi, ułożone w sanskrycie, za
ginęły (z wyjątkiem fragmentów i cytatów), zachowały się jedynie 
w tłumaczeniach, w języku tybetańskim, a po części w chińskim. 
Do niedawna mówiliśmy, że z owych siedmiu traktatów logicznych 
Dharmakirtiego zachował się w oryginalnym, sanskryckim języku 
tylko jeden krótki traktat (Nydyabindu), a pozostałe jego traktaty 
logiczne zachowały się w przekładzie tybetańskim. Obecnie podają 
(L’Inde classięue, II, Paris 1953. § 2023), że posiadamy w sanskrycie 
dwa traktaty logiczne Dharmakirtiego. Z tych dwu ważny jest dla 
nas wspomniany traktat pt. Nydyabindu — Krótki traktat logiki, 
dosłownie: kropla (bindu) logiki (nydya). Do Nydyabindu mamy też 
komentarz sanskrycki (tikd) D h a rm o tta ry  (Dharmottara, V III- 
IX  w. naszej ery). Należy jeszcze zaznaczyć, że mistrzem Dignagi 
w logice był — według T a ra n a th y  — V asubandhu. Może więc 
podstawy późniejszej logiki buddyjskiej nie pochodzą dopiero od 
Dignagi, ale jeszcze od Vasubandhu, a może nawet są wcześniejsze.

Niniejszy rozdział opiera się zasadniczo na tym zachowanym 
sanskryckim tekście Nydyabindu D harm akirtiego  wraz z Nydya- 
bindułikd D h a rm o tta ry  (Kashi-Sanskrit-Series, Benares 1924). 
Żeby jednak móc dokładniej przedstawić teorię poznania Dharma
kirtiego, trzeba wyjść poza Nydyabindu i komentarz Dharmottary
i oprzeć się na odpowiedniej literaturze, a przede wszystkim na 
Buddhist Logic F. Szczerbackiego, który korzystał także i z przy
stępnych mu źródeł tybetańskich.
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Nydyabindu uznaje tylko dwa źródła poznania (pramana): po
znanie bezpośrednie, czyli spostrzeżenie (jpratyaksa) i poznanie po
średnie (anumdna), które w logice buddyjskiej me oznacza tylko 
wnioskowania, jak w innych systemach indyjskich, ale ma szersze 
znaczenie, jest synonimem myślenia. Innych źródeł poznania, które 
przyjmowano w różnych systemach indyjskich, logika buddyjska, 
przynajmniej od czasu Dignagi (cfr L ’Inde classiąue, II, § 2351), 
nie uznaje albo je sprowadza do tych dwóch.

Systemy bramińskie uznają powagę objawienia wedyckiego 
(veda) i widzą w nim wiarogodne świadectwo, źródło prawdziwego 
poznania; owszem, systemy veddnta i mimdmsd widzą w nim źródło 
prawdy, które przewyższa swą powagą wszystkie inne. Buddyści, 
podobnie jak dżiniści (jaina) i materialiści indyjscy, czarwakowie 
(cdrvdka) — czyli systemy ze stanowiska hinduizmu nieprawowierne 
(ndstika) — nie uznają powagi Wed. Owszem, u logików buddyjskich 
jest dążność, żeby wszystko oprzeć na wolnej krytyce ludzkiego 
poznania nie powodując się żadną dogmatyczną doktryną, nawet 
buddyjską. A więc rzeczy, których nie można poznać spostrzeżeniem 
ani rozumowaniem opartym na spostrzeżeniu są metafizyczne, ponad- 
zmysłowe (atindriya) i nie można o nich wydawać żadnego sądu.

I tak np. buddyzm  mahdydna wyznaje wprawdzie, że Budda 
jest wszechwiedzący, ale tego nie można dowieść metodami logicznymi. 
Wszechwiedza, jak mówi Dharmakirti (Nydyabindu, III, sutra 97) 
jest niedostępna, dosłownie: odciągnięta (sc. od doświadczenia), 
mprakarędt, czyli, jak objaśnia Dharmottara in h. 1., wszechwiedza 
jest czymś nadzmysłowym (atindriyatvał), metafizycznym. Jednak 
z faktu, że nie mamy środka do poznania jakiejś rzeczy, nie można 
twierdzić, że ta  rzecz nie istnieje (pramdnanivrttav a/py arthdbhdva- 
siddeh, ib., II, sutra 49).

Filozofowie buddyjscy sam buddyzm  tłumaczą zasadami swych 
teorii poznania. Na przykład w systemie mddhyamikavddin, inaczej 
zwanym śunyavddin (którego kodyfikatorem był Ndgdrjuna, jeden 
z najsławniejszych filozofów i największych świętych buddyzm u 
mahdydna, I I  w. naszej ery), wszystko poza absolutem, który się 
nie da pozytywnie zdefiniować, jest irrealne, jest iluzją, pustką 
(śunya), a więc całe nasze bytowanie na ziemi, i samsara (kołowrót 
wcieleń) i nirvana, i sami Buddowie przychodzący dla zbawienia 
ludzkości.
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Zacieśnienie poznania do rzeczy dosięgalnych spostrzeżeniem 
bezpośrednim, doświadczeniem, było u Dharmakirtiego wynikiem 
filozoficznej analizy poznania. To jego nastawienie do przedmiotu 
poznania harmonizuje zresztą z nauką głosiciela buddyzm u, o ile 
możemy o tym wnosić np. z kanonu palijskiego, gdzie Budda uchyla 
się od odpowiedzi na pytania: czy świat jest wieczny, czy niewieczny, 
skończony, czy nieskończony, czy święty żyje w nirwanie, czy nie itp.

Chociaż wyraz pratyaksa jest wzięty od nazwy organu zmysłu ze
wnętrznego, oka (aksan), to jednak wyraz ten rozciąga się nie tylko 
na spostrzeżenie wszystkimi zmysłami zewnętrznymi, ale i na spo
strzeżenie rzeczy zewnętrznych zmysłem wewnętrznym (manas), na 
samoświadomość wszelkich stanów psychicznych i na poznanie 
bezpośrednie właściwe joginom (yogin) — na te bowiem cztery rodzaje 
spostrzeżenia dzieli Nydycibindu spostrzeżenie {pratyaksa). Praty
aksa7 zatem oznacza wszelkie poznanie, które dosięga przedmiotu 
wprost, bezpośrednio. My, ludzie Zachodu, znamy pospolicie tylko 
jeden rodzaj spostrzeżenia, tj. spostrzeżenie zmysłami zewnętrznymi
i takie tylko spostrzeżenie mamy zazwyczaj na myśli, gdy mowa
o spostrzeżeniu (Wahrnehmung, perception).

Dignaga i Dharmakirti wprowadzają ścisłe rozgraniczenie w spo
strzeżeniu między elementem czysto zmysłowym, pasywnym (czyste 
spostrzeżenie), a elementem aktywnym, pochodzącym od naszego 
myślenia, które to myślenie określają terminem kalpanas, kalpana- 
podham... pratyaksam — spostrzeżenie (jest tym), co się różni (dosł. 
jest odwiedzione, odsunięte, apa+wah) od myślenia (Nyayabindu, I, 
sutra 4). To rozgraniczenie jest rzeczą zasadniczą i charaktery
styczną w ich teorii poznania9. Uprzytomnijmy sobie, że takie np. 
systemy bramińskie realistyczne, jak nydya, vaiśesika nauczały, że

7 O pratyaksa trak tu je  I  z trzech rozdziałów Nyaybindu.
• W yraz Icalpana można by oddać przez wyrazy: imaginatio, formatio, 

constructio. Dignaga i D harm akirti przez kalpana rozumieli myślenie wyraźnymi 
wyobrażeniami, które ze stanowiska pozaempirycznego jest czystą konstrukcją, 
urojeniem.

s Gały kierunek systemu Dharmakirtiego wskazuje na  to, że to nie tylko 
dwa aspekty, ale dwie rzeczy odrębne: The whole trend of Dharmakwti’s system 
reąuire us to admit here two entities, two moments, and the first is clearly the cause 
which produces the second, i f  we understand causality in  the Buddhist sense as a 
consecution of disorete moments in  an uninterrupted flu x  (S zcze rb ao k i, Buddhist 
Logic, I I , s. 43, n.).
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ogół (samdnya) istnieje w rzeczach i że my poznając przez kontakt 
zmysłów garnek stojący przed nami poznajemy i ogół tkwiący 
w garnku, „garnkowatość”. Ten ogół tkwi w rzeczy jednostkowej 
za pomocą osobnej kategorii, którą w tych systemach przyjmowano, 
kategorii inherencji (samavaya). Według Dignagi i Dharmakirtiego 
poznanie zmysłowe jest czysto pasywne; stawia ono przed nami tylko 
samą rzecz istniejącą jako „coś”, jako coś niewyraźnego, niczym 
bliżej nieokreślonego10, nie daje nam żadnego wyobrażenia o rzeczy. 
Wszelkie zaś wyobrażenia o rzeczy są konstrukcją naszego myślenia. 
Te skonstruowane przez myślenie wyraźne wyobrażenia, jak garnek, 
gamkowatość, biały, niebieski, wół etc. są zawsze ogółami (choć 
się je odnosi do rzeczy jednostkowej) i mogą być wyrażone odpo
wiednią nazwą.

Widzimy na przykład przed sobą płat niebieski. Zmysłami pozna
jemy tylko obecność czegoś istniejącego przed nami, a poznanie, że 
to coś jest koloru niebieskiego pochodzi już od konstrukcji myślowej 
przy udziale pamięci, jest już wynikiem syntezy, porównania myślo
wego z przedmiotami, które nie są niebieskie, i z przedmiotami o tym 
samym kolorze. Zmysły dają nam poznanie płatu niebieskiego, ale 
nie jako niebieskiego, lecz jako ,,czegoś” istniejącego przed nami. 
Pomagając sobie sanskrytem powiemy:

Przez zmysły mamy tylko nilamjndnam =  nUasya11 vijndnam 
„rzeczy niebieskiej poznanie”, nie zaś nilam12 iti vijndnam, „rzecz 
niebieska” — (takie) poznanie.

Według systemów buddyjskich czas nie jest jakąś trwałą sub
stancją, jak to nauczają np. systemy bramińskie nyaya i vaiśesika. 
Buddyzm w ogóle nie uznaje substancji; nie ma substancjalnej duszy, 
jak to przyjmują systemy realistyczne bramińskie, tylko szereg, 
potok (samtdna) wewnętrznych momentów, momentów świadomości; 
nie ma substancji na zewnątrz nas (o ile system buddyjski przyjmuje 
istnienie rzeczy poza świadomością), tylko potok momentów ze

10 D a s g u p ta  (A  History of Indian Philosophy, I , s. 409-410 n.) inaczej 
rozumie i tłum aczy Dharmakirtiego w ty m  punkcie niż Szczerbaeki, na  którym  
się opiera O tto S t r a u s s  w  Indische Philosophie. K rótko, według D asgupty 
the presentatwe element o f the first moment... is not characterless, though we 
ccmnot express its character.

11 NUasya, genetivus od nila, n. kolor lub rzecz niebieska.
** N ilam  — nominativus; iti odpowiada naszemu cudzysłowowi.
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wnętrznych: cały świat jest jakby obrazem kinematograficznym. 
Momenty, które przyjmują buddyści13, to nie cząstki czasu istniejące 
poza przedmiotami, ale to sam przedmiot istniejący w danej chwili 
(coraz inny w każdym momencie), jakbyśmy się po niemiecku wy
razili: Augeńblicksobjekt, Augenblickswesen1*. Według Dharmakir- 
tiego zmysłami możemy uchwycić tylko takie poszczególne momenty, 
bez żadnej syntezy. Przed nami nie ma garnka jako czegoś stałego, 
substancjalnego, tylko następujące po sobie momenty. Utworzenie 
z momentów czegoś jednego, substancjalnego, zdeterminowanego 
jako garnek jest rzeczą myślenia (kalpana).

Myślenie tworzy kategorie substancji i przypadłości przymiotu, 
przez które poznajemy rzecz. Spostrzeżenie odnosi się do jednego 
momentu, do rzeczy indywidualnej; myślenie tworzy zawsze tylko 
pojęcia, wyobrażenia ogólne przez syntezę momentów. W ten sposób 
utworzone pojęcia ogólne odnosimy do rzeczywistości poza nami 
mówiąc: to jest garnek (sąd spostrzeżony). Rzecz nieokreślona, 
afirmowana przez nieokreślone (nie mające określonej treści) „to jest”, 
jest rzeczywistym momentem, prawdziwym bytem (paramarthasat, 
sutra 14), rzeczą indywidualną, mającą w sobie to, co jej tylko jest 
właściwe (svalaksana) a nie innej, zaś pojęcie „garnek” jest tworem 
myślowym, syntezą momentów, substancją z jej przypadłościami, 
ogółem, który odnosimy do rzeczy samej w sobie jako do realnego 
substratu; orzekamy o rzeczy samej w sobie. Rola substancji w tym 
przypadku orzekania przypada momentowi, rola przypadłości wy
obrażeniu. Ale to pojęcie nie jest czymś rzeczywistym, nie odpowiada 
temu pojęciu rzeczywistość1B. Stąd wynika, że w spostrzeżeniu czysto

18 W  systemach b u d d y z m u  mahdydna (vijnanavadin i sunyavadin) neguje 
się nie tylko rzeczywistość substancji, ale i rzeczywistość momentów.

14 W  systemie, w którym  się nie przyjmuje substancji, tylko aktywne 
mom enty, nie może być mowy o przyczynowości w tym  znaczeniu, w jakim 
ją  przyjm ują systemy uznające substancje. W  systemie momentów nie może 
być mowy o wytwarzaniu czy o wpływaniu, lecz mamy tylko koordynację 
momentów następujących po sobie w nieprzerwanym potoku. Przyczynowość 
buddyjską można wyrazić formułą: ctsmin sałi—idam bhauati (gdy się ta  rzecz 
znajduje — ta  występuje).

15 Nie należy mieszać tego sposobu pojmowania (pojęcie — czysta kon
strukcja  myślowa, nierzeczywistość, anartha) z pojmowaniem arystotelesowskim, 
8cholastycznym: unwersale jest w  rzeczach quoad id  ęfuod, zaś quoad tnodum 
quo tylko w umyśle. Również, jeśli mówimy o pojęciach, wyobrażeniach w logi-
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zmysłowym jest prawda, bo mu odpowiada przedmiot rzeczwisyty, 
„to jest”, ale o rzeczy samej w sobie to spostrzeżenie czysto zmysłowe 
nic nam nie mówi, tylko wskazuje samo jej istnienie. Wyobrażenie
0 rzeczy, choćby najprostsze, mamy przez myślenie. Poznanie myślo
we, i to nie tylko wnioskowanie za pomocą terminu średniego (lińga), 
ale każdy prosty sąd16, jest skonstruowane (oikalpita) i zawiera 
w sobie nierzeczywistość (anartha). Stąd cała nasza wiedza uzyskana 
przez myślenie jest subiektywna, względna, iluzyjna: jej bezpośrednim 
przedmiotem są wyobrażenia skonstruowane przez myślenie; rzeczy
wistą, prawdziwą jest w przenośnym znaczeniu, indirecte, o tyle że 
jej bezpośredni przedmiot, pojęcia ogólne, są skonstruowane na 
podstawie spostrzeżeń, które dotyczą rzeczy istniejącej, i że te wy
obrażenia odnosimy do rzeczy istniejącej: rzeczywistość niepozna
walna jest substratem (adhara) — nie przyczyną — naszego poznania 
myślowego.

Bliższe omówienie nauki Dharmakirtiego o procesie myślowym za 
pomocą terminu średniego, czyli o wnioskowaniu dla samego siebie17 
(svdrthdnumdnam), które jest źródłem poznania, wymagałoby osob
nego rozdziału. Przybranie tego procesu w propozycje — co już nie 
jest źródłem poznania (chyba metaforycznie), ale metodą wyrażenia 
uzyskanego już poznania w słowach, środkiem dowodowym dla prze
konania kogoś drugiego (pararthanumanam)18, plus minus naszym 
sylogizmem — należy do logiki formalnej. Naszym zadaniem było 
tylko przedstawić ogólnie i krótko teorię poznania Dharmakirtiego.

Z powyższego przedstawienia teorii poznania Dharmakirtiego wy
nika, że Dharmakirti nie jest czystym idealistą, bo przyjmuje istnienie 
rzeczywistości zewnętrznej poza świadomością, choć ta rzeczywistość 
nie jest poznawalna oprócz faktu swego istnienia. Wprawdzie Dhar
makirtiego rozumiano także i tłumaczono jako czystego idealistę
1 zaliczano go, konsekwentnie, do vijnanavadin, do zwolenników 
nauki o (jedynej) rzeczywistości świadomości, inaczej zwanych

ce buddyjskiej, nie należy się trap ić  o ich naturę  metafizyczną: duchowe czy 
zmysłowe.

1# W  logice buddyjskiej nie m a zasadniczej różnicy między sądem, a  wnio
skiem (wniosek jest również wyobrażeniem — choć złożonym — które odnosimy 
do rzeczy jednostkowej) i każdy sąd można sprowadzić do sylogizmu.

17 I I  rozdział Nyaydbindu.
18 I I I  rozdział Nyaydbindu.

139



yogacdra, zwolennikami chodzenia, postępowania w jodze. Nie prze
czymy też, że sam Dharmakirti mógł się uważać za yogacdra. Ale 
właściwie powinno się stawiać Dharmakirtiego (systematycznie, nie 
chronologicznie) w przejściu między systemami buddyzm u Mnaya- 
na — które przyjmują istnienie rzeczy zewnętrznych, poznawalnych 
wprost lub przynajmniej pośrednio19 — a systemami buddyzmu 
mahdyana, idealistycznym (vijńanavada, inaczej: yogacdra) i systemem 
śunyavdda, które nie przyjmują istnienia świata zewnętrznego. 
Szczerbacki stawia Dharmakirtiego (i Dignagę) w pośrodku, między 
systemem hinajanistycznym sautrantika, a ścisłym systemem vijnd- 
navada (=  yogacdra) Asangi, czyli zalicza Dharmakirtiego do sautran- 
tika-yogdcdra.

Wpływ Dharmakirtiego na systemy indyjskie niebuddyjskie był 
wielki. Widać to choćby w teorii poznania takich systemów reali
stycznych bramińskich, jak nyayavaiśesika, mlmamsa. Pod wpływem 
Dignagi i Dharmakirtiego wprowadzono w tych systemach rozróż
nienie między spostrzeżeniem niewyraźnym (bez udziału myślenia), 
a spostrzeżeniem wyraźnym (ze współudziałem myślenia). Ale, 
oczywiście, różnica między tymi spostrzeżeniami to tylko — w tych 
systemach — różnica stopnia wyrazistości, a nie genetyczna. I w wy
raźnym spostrzeżeniu poznajemy rzecz, jaka jest w sobie. Systemy 
te pozostały w swym realiźmie. W logice buddyjskiej nie znajdowały 
zadowalającego wytłumaczenia, skąd się bierze różnorodność pojęć, 
jeśli przez spostrzeżenie poznajemy stale tylko sam fakt istnienia 
rzeczy. Chociaż Dharmakirti przyjmuje element realny w poznaniu, 
to jednak nie tłumaczy zadowalająco związku między tym elementem 
realnym, a iluzją, która powstaje w naszej świadomości. Ostateczną 
odpowiedzią Dharmakirtiego na te trudności będzie, że taka jest nie 
mająca początku ograniczoność, niewiedza (amdyd) naszego poznania.

Największy wpływ wywarł Dharmakirti na system bramiński
18 Pośrednie poznanie rzeczy zewnętrznych przyjmowali sautrantikowie

(sautrantika). Według nich różność naszych wyobrażeń musi mieć przyczynę. 
Dlatego jesteśm y uprawnieni wnosić o istnieniu rzeczy zewnętrznych, wprawdzie 
nie takich, jakimi je sobie wyobrażamy, ale w każdym razie wpływających 
(w nieznany nam  sposób) na powstanie tych wyobrażeń i wywołujących ich 
różnorodność. Według Dharmakirtiego istnieje rzeczywistość zewnętrzna 
sam a w sobie, ale ta  rzeczywistość nie wpływa na  powstanie naszych wyobrażeń 
i na ich różnorodność. Te różne wyobrażenia są konstrukcją myślową, a  nie 
m ają przyczyny w rzeczy.
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idealistyczny, tj. na wedantę w interpretacji Śanfcary (Śamkara, 
VIII/IX w. po Chr.). Dla wedanty Śankary rezultat teorii poznania 
Dharmakirtiego był rezultatem upragnionym. Śamkara w teorii tej 
znalazł wprawdzie tylko potwierdzenie swego monizmu, bo głównym 
źródłem poznania dla wedanty są upaniszady, należące do obja
wienia wedyckiego, a które Śamkara tłumaczy w swój sposób. Rzeczy
wistość samą w sobie, której poznajemy tylko sam fakt istnienia 
(=wynik teorii poznania Dharmakirtiego) Śamkara identyfikuje 
z brahmanem (brahman), jedyną rzeczywistością wszechrzeczy, 
duchową substancją, w której nie ma żadnej różności; wszelka zaś 
treść myślowego poznania, wszystko, co sobie poza atmanem-brah- 
manem (atman-brahman) wyobrażamy, jest iluzją, ułudą (mdyd). 
Nie bez racji nazwano Śankarę ukrytym buddystą (pracchanna 
bauddha).

Jeśli mówimy o iluzjonizmie Śankary, należy pamiętać o tym, że: 
u Śankary, według najwyższej rzeczywistości (paramdrthatah), według 
wyzwalającego, wyższego poznania, wyższej wiedzy (para mdyd) 
istnieje tylko byt absolutny (brahman) i nie ma różnych od brahmana 
dusz indywidualnych (jiva) ni świata zjawiskowego; są one tylko 
iluzyjną manifestacją (vivarta) brahmana, ułudą (mdyd), a rzeczy
wistością tylko we względnym znaczeniu, ze stanowiska praktycznego 
(vyavahdratah) i tak długo, póki w kimś tkwi empiryczna, niższa 
wiedza (aparavidyd). Ale Śankara zwalcza tezy buddyzmu mahaydna, 
według których świat jest czystą konstrukcją myślową (Jcalpita). 
Według niego świat oparty na percepcjach nie jest czystą percepcją 
(upalabdhimatra); świat czy mdyd, przyczyna świata, nie są czystą 
iluzją (jak w buddyzm ie  mahaydna), nie mogą być definiowane ani 
jako byt, ani jako niebyt: są czymś nieokreślonym (anirvacanlya). 
Dlatego Śankarę uważa się za połowicznego idealistę, demi-idealiste 
(Renou: L ’Inde olassiąue, II, § 1410).

Jak Śankarę nazwano przebranym buddystą, tak znowu Kanta, 
który żył przeszło tysiąc lat po Dharmakirtim, można by nazwać 
nieświadomym buddystą — Dharmakirtim Drugim.

Takie samo, jak u Dharmakirtiego, jest nastawienie Kanta do 
metafizyki: uns namlich mit der spekulativen Vernunf niemals uber die 
Erfahrungsgrenze hinaus zu wagen (Kritik der reinen Vernunft, 2te 
Auflage, 1787, s. 20). I  Kant nie jest czystym idealistą (choć i tak go 
rozumiano), bo przyjmuje istnienie rzeczy samej w sobie (Bing an
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sich), dla nas niepoznawalnej (das transzendentale Object ober bleibt 
uns unbekannt, ib., s. 67).

Kant również przyjmuje dwa źródła ludzkiego poznania, zwei 
Stamme der menschlichen Erkenntniss... namlich Sinnlichkeit und 
Verstand (ib., s. 47). Między tymi źródłami poznania Kant również 
wprowadza zasadnicze, transcendentalne, genetyczne rozróżnienia: 
da er (der Unterschied) offenbar łranszendental ist und nicht bloss die 
Form der Deutlichkeit oder Undeutlichkeit, sondern, den Ursprung und 
den Inhalt derselben betrifft (ib., s. 66). Przez poznanie zmysłowe 
(Sinnlichkeit) według Kanta również nie poznajemy, was einem Gegen- 
stande an sich selbst zukommen konte, sondern bloss die Erscheinung 
von etwas, (s. 65). Pojęcia zaś o rzeczy pochodzą od rozumu: Ver- 
mittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstdnde gegeben,... durch 
den Verstand aber werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe 
(ib. s. 49). Wreszcie i Kant na trudności w jego teorii poznania odpo
wiedziałby ostatecznie, że aprioryczne formy poznania są formami 
wrodzonymi, zależnymi od ustroju naszego umysłu, czy też że powstają 
wtedy, gdy umysł przedstawia przedmioty.

Jeśli zestawiamy Kanta z Dharmakirtim, to zawsze mamy na 
myśli tylko ogólny zarys ich teorii poznania, a nie twierdzimy, że ich 
teorie są podobne i w szczegółach. Dodać należy, że Kant opracował 
swoją teorię poznania obszernie, szczegółowo, Dharmakirti zaś przed
stawia swoją teorię w krótkich aforyzmach (sutra) — przynajmniej 
w dostępnym nam Nydyabindu, do którego komentarz sanskrycki 
posiadamy od innego już, późniejszego autora.

Dojście do takiej teorii poznania u Dharmakirtiego jest swojskie, 
czysto buddyjskie: akcentowanie nietrwałości i niesubstancjalności 
rzeczy. W Mnayana uważa się substancję za fikcję, ale przyjmuje się 
rzeczywistość przemijających elementów (dharma), które wytwarzają 
świat fizyczny i psychiczny. W mahdyana zaprzecza się już nie tylko 
rzeczywistości substancji, ale i rzeczywistości samych dharm. Tę 
przebytą drogę buddyzm u  od niesubstancjalności rzeczy poprzez 
rzeczywistość dharm aż do idealizmu czy kompletnej pustki miał 
Dharmakirti za sobą. Systematycznie staje w pośrodku. Elementy 
poznania są rzeczywiste, ale formy, jakie o nich orzekamy, są fikcją. 
Dharmakirti zastał już w buddyzmie idealizm przed swym wystąpie
niem, a nie spowodowała go (tego idealizmu) dopiero jego teoria 
poznania.
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Droga, jaką doszedł Kant do swej teorii poznania była podobna, 
ale również czysto swojska, tj. europejska20. Wiadomo, że na Kanta 
oddziałał empirysta Locke zaprzeczający poznawalności substancji, 
a zwłaszcza, i to bardzo silnie, empirysta Hume negujący istnienie 
substancji. Gdy się czyta Hume’a krytykę substancji, nie tylko 
materialnej ale i duchowej, ma się ochotę napisać na marginesie 
książki dwa wyrazy z wykrzyknikiem: „kapitalny buddyzm!”. 
Locke uznał substancję za niepoznawalną, ale nie zaprzeczał jej 
istnienia. Dalej od Locke’a posunął się Berkeley, który zaprzeczył 
istnieniu substancji materialnych, uznawał tylko istnienie substancji 
duchowych. Empiryzm wydał u Berkeleya immaterializm. Tym 
bardziej z empiryzmu Hume’a mógł Kant wyciągnąć kompletny 
idealizm. Nie uczynił jednak tego. Zatrzymał się pośrodku. Zostawił 
istnienie „rzeczy w sobie” , choć niepoznawalnych w sobie. Był prze
konany, że bez istnienia rzeczy nie byłoby zjawisk. Bronił się przeciwko 
zarzutowi idealizmu. „Żadne zestawienie nie było mu dotkliwsze nad 
zestawienie z poczciwym Berkeleyem” (Tatarkiewicz,  t. II, 
1947, s. 242). A chociaż sam Kant na drodze, którą obrał, ominął 
idealizm, to jednak idealizm ten pojawił się bezpośrednio u Fichtego, 
opierającego się na Kancie.

Podobne drogi rozwojowe myśli filozoficznej (empiryzm — idea
lizm, empiryzm — zatrzymanie się w pośrodku — idealizm) powta
rzały się nieraz w dziejach filozofii. Oprócz wspomnianych tutaj 
(„empiryzm” 21 buddyjski — idealizm buddyjski — zatrzymanie 
się w pośrodku Dignagi i Dharmakirtiego; empiryzm — immateria
lizm [idealizm] Berkeleya — zatrzymanie się w pośrodku Kanta — 
idealizm niemiecki) cfr historię empiriokrytycyzmu, czyli tzw. 
drugiego pozytywizmu (lub pozytywizmu epistemologicznego): jedni 
z jego zwolenników poszli w kierunku idealistycznym, inni w reali
stycznym, to znów próbowano zatrzymać się w pośrodku, w realizmie 
połowicznym.

20 Oczywiście, n ik t nie mówi o jakiejś zależności K anta  od Dharmakirtiego, 
bo za czasów K an ta  D harm akirti nie był jeszcze znany w Europie.

21 A utor niechętnie stosuje ten  term in filozofii europejskiej do b u d d y z m u , 
dlatego stawia go w cudzysłowie.
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Teresa Materna

Z FIL O ZO FII IN D Y JS K IE J K W EST IE  W YBRANE

Streszczenie

K westii wybrane są przeznaczone dla wszystkich, którzy interesują się 
filozofią indyjską. J a k  już sam ty tu ł wskazuje, nie wyczerpują one całości 
zagadnień filozofii indyjskiej. Kwestie omówione w publikacji zostały podzie
lone na  trzy  części:

I. Tem aty upaniszadowe
II . Bhagawadgita

I I I .  Tem aty buddyjskie.
Poprzedza je obszerne Wprowadzenie, które jest próbą uporządkowania 

transkrypcji wyrazów sanskryckich (transkrypcja naukowa, transkrypcja pol
ska) oraz uporządkowania problemu spolszczania wyrazów sanskryokich i ich 
polskiej pisowni. Rozróżnienie między transkrypcją polską a  spolszczaniem 
wyrazów sanskryckich m a prowadzić do rozwiązania spornej wśród indianistów 
polskich kwestii: jak  oddawać po polsku wyrazy sanskryckie.

C zęść  p ie r w s z a ,  zatytułow ana Tem aty upaniszadowe, obejmuje pięć 
rozdziałów omawiających powyższą tem atykę w oparciu o oryginalny sanskrycki 
tekst upaniszad w w ydaniu Iśadyaętottaraśatopanięaddh (108 upaniszad, Iśa  etc.) 
Bombaj 1932. A utor podaje ogólne wiadomości o upaniszadach, które są: 
„dziełami końcowymi Wed, to  jes t świętych Ksiąg religii, którą obecnie 
zwykle nazywamy hinduizmem” (w dawniejszej fazie braminizmem, a  w pier
wotnej — wedyzmem). Upaniszady zatem  są konkluzją Wed i są ich celem. 
Szczegółowe kwestie poruszone w tych  rozdziałach to:

1. Poznawalnośó by tu  absolutnego w systemie wedanty
2. Saccidananda
3. Prajapati o bycie absolutnym
4. K westia wyzwolenia (mokęa) w upaniszadach
5. B y t absolutny w upaniszadach i u  św. Tomasza z Akwinu (przy czym 

rozdział poświęcony ostatniej kwestii jest podany także w wersji fran
cuskiej).

A utor przypom ina, że upaniszady zazwyczaj dzieli się na dw ie  zasadnicze 
g ru p y ;  pierwszą stanowi 13 starych upaniszad, które nazywane są głównymi lub 
klasycznymi, drugą nowsze, późniejsze upaniszady. Nie są one więc dziełem 
jednego autora, ani naw et jednej epoki, czy chociażby jednego kierunku m yś
lowego.
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C zęść d ru g a  — Bhagawadgita — zawiera nauki upaniszad, rozwija je 
dalej, a  nawet wprowadza pewną nowość, naukę o bhakti. Rozbita jest na  
dwa rozdziały:

1. Wiadomości ogólne
2. W ybrane strofy.
Bhagawadgita należy do literatury  hinduizmu, specjalnie do literatury 

wedantycznej, mimo to wśród wyznawców hinduizmu cieszy się wyjątkową 
powagą i wywiera ogromny wpływ n a  życie religijne. Ponieważ przemawia 
językiem prostym  i łatwym , wielu Hindusów umie ją  całą na  pamięć i szuka 
w niej ukojenia w życiu i w godzienie śmierci — spełnia zatem funkcję 
modlitwy.

Rozdział pierwszy obejmuje ogólne wiadomości o Bhagawadgicie. Je s t ona 
częścią eposu MahabhwrcUa, jednym  z jego epizodów filozoficznych, należy zatem 
tylko do tradycji (smfti). Znana jest na  całym świecie; już w r. 1949 istniało 
145 jej tłumaczeń.

Bhagawadgita naucza o różnych drogach dojścia do Boga, ale naucza też 
i drogi najłatwiejszej — przez miłość. I  to  jest właśnie pewna, nowość Gity 
(tak nazywana jest w skrócie). Punktem  kulm inacyjnym  jest pieśń X I — Kriszna 
objawia się Ardżunie w swej boskiej naturze, daje m u widzenie by tu  absolutnego, 
źródła i końca wszystkiego, co poza absolutem istnieje.

Rozdział drugi zawiera wybrane strofy Gity, ich tłumaczenie polskie i ob
jaśnienie. Strofy tem atycznie pokrewne są połączone w pewne grupy („Duch 
w człowieku wieczny” ; Działanie bezinteresowne; Panenteizm itd.).

W  skład c z ę śc i t r z e c ie j  — Tem aty buddyjskie — wchodzi siedem roz
działów:

1. Dane dotyczące Buddy i N auki buddyjskiej
2. Is to ta  i specyficzność buddyzmu
3. Buddyjskie prawo zależnego powstawania (pratityasamutpada)
4. Cztery prawdy buddyjskie
5. N auka samego B uddy czy późniejszy jej rozwój
6. Systemy buddyzm u — hinayana i mahayana
7. Teoria poznania Dharmakirtiego.
D otyczą one całokształtu filozofii buddyjskiej, przy ezym Autor nie

jednokrotnie czyni interesujące porównania i zestawienia filozofów różnych epok 
i różnych kontynentów, pisząc np.: „ Jak  Śankarę nazwano przebranym  bud
dystą, ta k  znowu K anta, który  żył przeszło tysiąc la t po D harmakirtim , można 
by nazwać nieświadomym buddystą — D harm akirtim  Drugim” .



SELECTED (JUESTIONS OF INDIAN PHILOSOPHY

Summary

The ąuestions presented in the present article are addressed to  all thoae 
who are interested in Indian  philosophy. Ab th e  title  suggests there is no a ttem pt 
a t  a  complete analysis o f entire problems conceming Ind ian  philosophy. The 
problems discussed in  th e  article are divided into three parte:

I. Upanishadic Themes
II . BhagavadgiUi

I I I . Buddhist Themes.
These are preceded by an extensive introduotion which is an a ttem p t a t  a  con- 
sistent p a ttem  of transcription of Sanskrit words (scientific transcription; 
Polish transcription). The differentiation between Folish transcription on th e  one 
hand and Polish version of Sanskrit words on th e  other could help in  a  solution 
of a  oontroversial problem conceming th e  Polish record of Sansorit words.

The f i r s t  p a r t  of th e  present w ork (Upanishadic Themes) oomprises five 
chapters the problems m entioned above are discussed on th e  basis o f the origi- 
nal Sanskrit tex ts o f th e  U panishads which appeared in Iśadyilfpottaraśaiopani- 
ęadah (108 Upanishads, Ii&  etc.) Bom bay 1932. The au thor gives some informa- 
tion conceming th e  U panishads which are „ the finał works of th e  Veda — the 
holy books of rehgion — which are now called Hinduism ” (originally they were 
called Vedism and  later — Brahminism). The U panishads are thus regarded 
as the conolusion o f th e  Veda as their aim.
The following questions are discussed in the first five chapters:

1. Cognizability o f th e  absolute being in  the system  of Vedanta.
2. Saccidanda
3. Prajdpati about the absolute being
4. The problem of liberation in  the U panishads (moksa)
5. The absolute being in the  U panishads and in  th e  writings of Thomas 

Aquinas (this chapter is also presented in French).
According to  th e  au thor of the present article the Upanishads are usually 

divided in to  two basie parts: the first one includes 13 old Upanishads called mam 
or classical and  the second one comprises later Upanishads. Hence, they are no t 
the work of the same author. I t  can be also added th a t the Upanishads are nei- 
th er the p roduct of one epoch nor even of one intellectual trend.

The s e c o n d  p a r t  of th e  articl e (Bhagavadgita) includes the U panishads’ 
teachings introducing a  certain novelty — bhakti. This p a rt o f the article is 
divided in to  two chapters:
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1. Information
2. Selected strophes (stanzas?)

Bhadavadgita is held in  a  high esteem by the adherents of H induism and as it  
belongs to  H induist literature, i t  exerts a  great influence upon religion. Its  
language is simple and  understandable and th a t is probably why m any Hindus 
oonsider Bhagavadgita as a  prayer especially th a t they know it by heart.

Bhagavadgita is one of the episodes of the epic Mahabharaia. I t  is known in 
all parts of the word. I t  was translated into 145 languages. Bhagavadgita tea- 
ohes various ways which lead to  God. Love is one of the simplest ways. 
Song X I is a  elimax — K rishna reveals himself to  Arjuna in his divine shape 
and makes him see the absolute being, the souroe and the end of everything.

The s e c o n d  c h a p te r  presents the Folish translations and the explana- 
tions of some of G ita’s strophes (stanzas). Thematically related strophes are 
oombined into certain groups („The etem al spirit of Man” etc.).

The th ird  part of the whole work (Buddhist themes) consists of seven 
chapters:

1. Some data  concerning Buddha and Buddhist teachings
3. The essence of Buddhism
3. The buddhist law of relative formation
4. The four Buddhist tru ths
5. Was Buddha the author of the preachings or were they  later developed
6. The systems of Buddhism — hinayana and m ahayana
7. Dharmakirtim theory of oognition.
These involve the whole of B uddhist philosophy. There are also many 

interesting comparisons in this p a rt of the article as for example: „Śankara 
was called a  Buddhist in  disguise, and K an t who was living one thousand 
years after D harm akirti could be oonsidered as an  unconscious Buddhist — 
the Second D harm akirti” .
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WYKAZ SKRÓTÓW

a. = articulus op. cit. = opus citatum
abl. adi. = ab lativus adiectivi P- = palijskie
adi. =  adiectivum PAN = Polska Akademia N auk
AU. —Aita/reya PAU = Polska Akademia
a priv. = a lfa  privativum Umiej ętności
Bhag. =Bhagavadglta p. ex. = p a r  exemple
Brh. —Brhadaranyaka plur. = pluralis
cfr =eonfer ppf. =  plusąuam perfectum
Ch. = Chandogya priv. = p riva tivum
Chand. =  Chandogya q* = ąuestio
Deva =  Aryadeva sanskr. = sanskry ckie
Dh. =  Dhammapada SC. = scilicet
Gita = Bhagav adgita sing. =  singularis
P - = greckie s. = strona
ib. = ibidem subst. = substantivum
in h. 1. = in  hoc loco Taitt. =  Taittirly a
J-śa =Iź&dy&ęfottaraźatopamęadah TEM = Trzaska-Evert-M ichalski
Kałha. = Kafhaka Wielka Encyklopedia
Kaus. =KauęUaki Powszechna
kh. = khanda (rozdział) t . = to m
KUL = K atolicki Uniwersytet up. = upaniszady

Lubelski wym. = wymawiaj
łac. = łacińskie wzgl. = względnie
m. = ma sculinum vaibhaęika =sarva8tivadin-vaibhaęika
ma sc. =  masculinum z. = zeszyt
metron. = metronym icum zob. = zobacz
n. —neutrum zw. = zwany
nom. sing • =  nominativus singularis ż. =  żeński
nr =  numer
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Aryadeva (Deva) 133 
Aryasańga (Aaanga) 133 140 
Aryaśura (Arja-Śura) 15 
Arystoteles 135 
Asanga zob. Aryasańga

Belvalkar Shripad Krisłma 54 
Berkeley George 143 
Budda (Buddha); właść. Siddhartha 

G autam a 14 16 105- 109 111 112 
116 - 126 129 131 135 136 146 148 

Buddha G autam a (sanskr.) zob. Budda 
Buddhaghosa 132 
B uddha G otam a (p.) zob. Budda 
B udda Gotamides zob. Budda

Cappeller K arl 75 89 94 
Cyboran Leon 7

Dasgupta Surendranath 137 
Deussen Paul 30 33 36 37 43 46 54 
Deva zob. Aryadeva 
D harm akirti (Dharmakirti) 105 133 - 

143 146 148 
D harm ottara 134 135 
Dign&ga (Dignaga) 133 - 137 140 143

E vert Józef Ludwik 91 124

Fichte Johan. Gottlieb 143 
Filiozat Jean  22 118 123 
Frauw allner E rich 118 123 130

Gandhi Mohandas Ka-am chand (zw.
M ahatma) 77 

Gaudap&da Acarya (Gaudapada) 6 56

NDEKS NAZWISK

Gawroński Andrzej 13 - 17 
Geiger Wilhelm 124 
Glasenapp H elm uth von 36 46 79 80 

107 118 123

H artm ann Edward 29 35 45 
Hurne D avid 143

Jacobi H erm an 38 
Jodłowski Stanisław 16

K ant Im manuel 133 141 - 143 146 148 
K eith  Berriedale 54 
K em  H endrik 107

Lacombe 01ivier 22 
Locke John  143

Madhva (Madhwa) 58 - 60 
M aterna Teresa 4 145 147 
Mayerhofer Manfred 75 80 89 
Michalski Ja n  91 124 
Michalski Stanisław Franciszek 109 
Monier-Williams Monier 75 95

N&g&rjuna (Nagardżuna) 133 135 
Nimb ark a  (Nimbarka) 58 83 84 88 97

Oldenberg H erm an 124 
Otrębski Ja n  5

Pobożniak Tadeusz 11 
Poussin Vallóe Luie de la 131 
Przyluski Jean  124 
Pseudodionizy 65 70
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R adhakpshnan SarvepaUi 31 50 61 77 
87 89 97 99 100 

Riimakpjna (Ramakrishna) 28 
Ram anuja (Ramanudża) 58 83 84 88 

94
Ranade R am chandra D atta traya  30 

33 35 
Rawson R. D. 54 55 
Rćgamey Constantin 6 109 118 123 

126
Renou Louis 22 54 141

Schayer Stanisław 109 118 120 124 126 
Schopenhauer A rthur 29 45 
Seidenstucker K arl 111 
Senart Emile 30 33 44 107 
Siankara zob. Śankara 
Siddhartha zob. Budda 
Słuszkiewicz Eugeniusz 5 
Sridhara 95 98 99 
Stasiak Stanisław 5 
Strauss Otto 137 
Sugata zob. Budda 
Szczerbacki F . I. zob. Sćerbatskoj 

Feodor I.
Sćerbatskoj Feodor I. 124 134 136

Ś&kyamuni zob. Budda 
Śamkara zob. Śankara 
Śankara 11 16 - 18 23 26 53 54 58 - 60 

70 82 - 84 90 97 141 
Śankara zob. Śankara

T aranatha (Taranatha) 133 134 
Taszyck i W itold 16 
Tatarkiewicz W ładysław 143 
Thomas d ’Aquin s. zob. Tomasz 

z Akwinu św.
Tissa (mnich cejloński. I I I  w. przed 

Chr.) 131 
Tokarz Franciszek 5 6 87 
Tomasz z Akwinu św. 21 22 60 - 72 

145 147 
Trzaska W ładysław 91 124

Vallabha (Wallabha) 38 58 59 84 
yglm iki 76
V asubanddhu 130 133 134 
V ivekananda 28 29

W lllman - Grabowska Helena 6 
W intem itz Moriz 124
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IN DEK S ALFABETYCZNY

WYBRANYCH TERMINÓW I  POJĘĆ 
ORAZ TYTUŁÓW DZIEŁ INDYJSKICH

Uwaga. T y t u ły  dzieł zaznaczono kursywą, nazwiska autorów spacją. 
W przypadku kiedy autor używał kilku terminów na  określenie tego sa
mego pojęcia i term iny te omawiał (rozwijał) w różnych aspektach, wpro
wadzono do indeksu owe term iny jako samodzielne hasła wiążąc je odsyła
czem. Ogólnie przyjęto zasadę, że brzmienie wyrazów sanskryckich od
dano w transkrypcji naukowej, w na wiasach podano ich wersję polską 
(wzgl. spolszozenie) oraz palijską (poprzedzoną skrótem p.).

Abhidharmakośa (Skarbiec Abhidhar- 
my) 130 131 

Abhidharmapifaka; Abhidharmct 128
129 131

absolut jako b y t (sat) 29 31 32 38 63
— jako szczęśliwość (ananda) 29 31 

35 - 37 62 63
— jako świadomość (cit) 29 31 38 63 
absoluto modo 35
adhara 139 
adharm a 81 98 
adfśyam  27
aham  brahm asmi 49 50 55 58 59 
aikęat 27
Aitareya  30 33 62 67 
akaśa 131 
akęara 35 
alam bana 127
am rtam  abhayam  brahm a 48 
amrUitva 49
ananda zob. też absolut jako szczę

śliwość
— brahm a 37 62 63; zob. też absolut 

jako szczęśliwość

anartha 139 
anirvacanlya 53 
antaryam in 64 
anubhuti 55 
anujfia 56 
anum ana 135
anupaśya/-ti, -te, -/a/nti/ 27 28 
anusvara 14 
anyatra  44
— anyan na vija.na.ti 55 
aparavidya 141 
aparokęajnana 28 
ardham agadhi 11 12
A rjuna (Ardżuna) 77 78 80 82 83 87 

90 - 98 101 
asam skfta 127 131
— dharm a (p. dham m a asamkhata) 

131 132
asańga 56 
asat, niebyt 32
aamin sati — idam bhavati 127 
asatyam  99 
aśarira 48
aśarlrasyatm anah 45
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Aśwaghosza. Wybrane pieśni epiczne 
(tłum. A. G a w ro ń s k i, Lwów, 
W arszawa, Kraków, 1927) 114 

atindriya 135 
6tm a-anantaro’bahyah 33 
atm an 24 26 - 28 31 33 34 37 39 - 41

44 46 52 55 
atm an-brahm an 31 38 48 50 81 141

zob. też by t absolutny oraz atm an
— — poznawalność 24 26
— identyczny z bytem  absolutnym , 

wg Śankary 55
— jako szczęśliwość 37 48
— kwestia świadomości 33 37 44 45 48
— świadomość absolutna 45
— — transcendentna 46
— w przypowieści Ghdndogyopanięat

45
avarna/-m / 27 
avatara 80 108
avidya (p. avijja) 55 113 - 115 
avięaya-jnanatvaj janann eva 55 
ayam aham asmi 34
— atm a yuyam  eva 55

bahuvrihi 35
Benares (Święte Miasto), miejsce nau

czania Buddy 107 111 
bhagavat 76 80
BhagavadgitO, (Bhagawadgita), Pieśń 

Wzniosłego Błogosławionego 24 52 
59 73 75 - 82 87 145 146 147 148

— stosunek człowieka do Boga 93 94
— w interpretacji Śankary 54 
bhakti 59 75 81 93 95 98 146 147 
bhava 110 117 118
bhut&ni 13 
bodhi 107 108 122 
bodhisattva 122
bogowie, wg nauki Prajapatiego 55 
Bóg, immanentność we wszechświecie 

65
— najwyższy cel człowieka 97
— wg św. Tomasza i by t absolutny 

wg upaniszad, różnice i podobień
stw a 62 64 - 66

Bóg Wzniosły, wg G ty 80 
brahm a-ananda-valt 36 
brahm an, b y t absolutny 24 - 26 31 35 

39 - 41 46 52 83 142 zob. też 
atm an-brahm an

— powstanie świata, wg upaniszad 
63 64

— poznanie, szczęśliwość 37
— wg starych upaniszad 56 57
— w nauce komentatorów wedan- 

tycznych 59
Brah/masuttra (Brahm asutry) 24 52 58 

77
— w interpretacji Śankary 54 
braminizm 22 
brahm ajńana 49 59 
Bfhadaranyaka 25 28 30 - 33 37 50 57

61 - 64 66 - 71 
Budda, poznanie praw dy 108 109
— — przebudzenie 107
— znaczenie wyrazu 108 
Buddha-Gaya, miejsce poznania praw 

dy  przez Buddę 107
buddhi 24
buddyzm  105 112 113 122
— hinayana 124 125
— m ahayana 53 81 122 124 125 135 

141
— nauka o przerwaniu kręgu wcieleń 

113
— pierwotny (samego Buddy) 124 125 
by t absolutny 23 26 31 49 51 52 55
— — immanentność we wszechświe

cie 65
— — wg Prajapatiego 21 22 38
— — wg upaniszad i św. Tomasza 

z Akwinu 21 60 66
— — w interpretacji Śankary 53 54
— — w systemie w edanty 21 23
— i Bóg, wg upaniszad i św. Tomasza 

z Akwinu 64 - 66
— wg upaniszad 32
bytowanie 110 - 112 zob. też bhava

candra (czandra) 13
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carvaka (czarwakowie) 135 zob. też 
m aterialiści indyjscy 

causa efficiens 64
— exemplaris 64
— finalis 64
— materialis 64
Chandogyopanięat; Chandogya (Czhan- 

dogja) 14 25 26 30 - 33 38 - 41 
43 - 48 50 61 67 68 70 

cit zob. też absolut jako świadomość 
czita 125
czarwakowie zob. też carvaka i m a
terialiści indyjscy 
czyn moralny wolny 86 
czyny moralne w prawie indyjskim 48

devan&gari 75 
Dhamtnapada 109
dham m a asam khata 132 zob. asam- 

skfta-dharm a 
D harm a 48 80 81 85 98 99 112 113

122 133 142 
dhira 85
droga szlachetnego środka 111 
duch najwyższy 34
— wieczny w człowieku 83 84 
dusza indywidualna, wg upaniszad 50
— niesubstancjalność, wg nauk B ud

dy 123
— (problem) w systemach indyjskich

106
— substancjalność, wg nauk Buddy

123
— uniwersalna, wg upaniszad 51 
dusze indywidualne, wg Ram anudży

i Nimbarki 83 
dżiniści 135 zob. też jaina 
dżinizm (lub dżainizm) 112

ekatm a 35
ekatm apratyayasara 35 62 
eminentiore 35 
em piriokrytycyzm  143 
empiryzm 143
— buddyjski 143 
eęa eva-atm a 56

fieri sansari (krąg wcieleń) 111 114 
formuła zależnego powstawania 114 
gaja (gadża) 13
gandharva (p. gandhabba) 116 
Gita (Gita) 81 82 76 - 82 98 99 zob. też 

Bhagavadgit& 
grhyate 27

Heldenepos 76
hinayana, system (hinajana) 105 118 

120 - 122 124 - 126 132 140 142 143 
146148 zob. też buddyzm hinayana 

hinduizm 112

idealizm 54 55 143
— buddyjski 143
— niemiecki 143
— - wg upaniszad 55 
iluzja, wg Śankary 55 
immanentnośó Boga i by tu  absolut

nego we wszechświecie 65
immaterializm 143 
Indra  34 39 - 43
— rozmowa z P rajapatim  42 43 
Iśa  78 81
Iśa  21 30 78 81 145 147 
IśOdyaę(ottaraśatopanięadahi 21 30 

81 145 147 
Iśvara 78
— Vi§nu (Iśwara Wisznu) 59

ja ina  135 zob. też dżiniści 
jakęan 34 
jiva 53 58 141 
jivńnti 13
jń&na 33 37 38 62 63 

kaivalya 49
Kaivalyopanięat; Kaivalya 56 57 
kalpita 141 
kam a 48 100
Kapilavastu, miejsce urodzenia Buddy 

107
Karika, G a u d a p a d y  56 
karm an 13 86 108 115 117 
KOfhaka 25 - 28 30 64 65 70 81 
Katthavathu 128 131
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K aunteya 88
Kauęitaki 30 33 37 47 62 63 68 69
K aurava 77 79
KBmySdaria (Kawjadarśa) 15
Kona 26 30
khanda 65
kram a-m ukti 60
krldan 34
kriya 49 86 112
kny5vadin 49 112
Kręna (Kriszna) 17 78 81 83 - 87 

9 0 -9 2
kftsnah prajńanaghana eva 33 
kijatriya 78 107
Księgi święte 22 106 zob. Veda (Wedy) 
KumOrasarnbhava (Kumarasambha- 

wa), K a l id a s a  14 
K unti 88 89 
Kunstepos 76
Kuśinagara, miejsce śmierci Buddy

107
kutah (kutah) 14
kwestia wyzwolenia (mokęa) wg upa

niszad 21 22 48 145 147 
kwestie „teistyczne” i „ateistyczne” 

systemów indyjskich 106

laukika 39 
lińga 139 
loka 39

Madhyamikav3din (zw. też śunyava- 
din) zob. system  135 

M aghavan 43 44
Magna Bharateis 76 zob. MahSbharata 
Mahabharata (M ahabharata) 76 77 80 
mahSyana (mahajana) 54 81 82 105 

118 120 - 122 124 - 127 130 131 133 
135 141 142 146 148 zob. też bud
dyzm m ahayana oraz systemy 
buddyzm u 

Mahavagga 111 119 144 
Mah&mbhaąd. 128 130 
M aitrayaniya  30
M aitreya Buddha, określenie oczeki

wanego następcy B uddy 108

m&maka 78 
m anas 24 26 37 
m anaaa saha 26
M an4ukya  30 36 55 56 62 67 68 
materialiści indyjscy zob. też. czar- 

wakowie 
m aya 53 55 141
mimarnsa 135 zob. też system y b ra

mińskie 
mokęa, wyzwolenie 49 52
— wg upaniszad 21 22 48 112 145 147 
M undaka  27 28 30 50
m ukti 49

nam arupa 116 117 
N auka B uddy 105 106 112 
nauka Buddy, droga szlachetnego 

środka 111
— — późniejszy jej rozwój 120
— o bycie absolutnym , wg upani

szad i św. Tomasza z Akwinu 65
nidana 109 110 113 114 118 122 
neti neti 31 
n im itta  karana 64 
n irvana (nirwana) 107 122 131 135 
Nj-simhoUaratdpaniyopanięat; N fsi- 

mhottaratapaniya 30 31 52 55 62 67 
nyaya (njaja, niaja) 17 136 
nyaya-vaiśe?ika 85
NySyabindu, D h a r m a k i r t ie g o  134 -

- 136 142
Nyayabindufika, D h a r m o t t a r y  134

pSli 11 12 
PancadaM 26 28 
Pandu 76 
Pandava 76 77 
panenteizm  88 
Pwramahamaa 56 
param arthasat 138 
param  jyo tih  45 
pararthanum anam  139 
paripaśyanti 27 
parokęajnana 28 
P arth a  98 
paryeti 46
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paśyah 28
paśya(-te, -ti, -(a)nti) 27 
Pieśń mnichów zob. Theragdthd 
Pieśń mniszek zob. Therlgaihd 
Pieśń Wzniosłego Błogosławionego 76, 

zob. też Bhagavadgitd 
pi taka (pitaka) 14 
poznanie, wg upaniszad 32 33 
pozytywizm epistemologiczny (drugi 

pozytywizm), zob. też empirio
krytycyzm  

Prajapati (Pradżapati) 21 22 34 38 - 47 
55 56

— nauka o bycie absolutnym  (atman-
- brahm an) w Chandogya 47

prajna 29 35 37 38 61 62
— +  ananda 38 
prajna-atm an 33
praj na  - atm a - ananda 37
prajńana 29 33 38 62
prajńanam  brahm a 33
praj fiatm a - anando ’ j aro ’nrrtah  37
prajnatm anandah 62
pralaya 59 88
pram ana 135
pranah 32
Praśna  30
pratityasam utpada (p. paticcasasa- 

m uppada 105 109 113 114 122 
pratyakęa 135 136 
pratyaya 35
Praw da buddyjska, poznanie (przebu

dzenie) przez Buddę 107 
praw dy buddyjskie, cztery (kanon p a 

lijski) 105 114 119 146 148 
prawo zależnego powstawania 105 109 

112-115 118 zob. też p ratityasa
m utpada

Prawo moralne 48 86 zob. też Dharma
— — odwieczne 99 112
— — w systemach indyjskich 48 
proces bolesnego bytowania, zaham o

wanie 111
przyczyna świata, wg upaniszad i św. 

Tomasza z Akwinu 64 65 68 69

pudgala (p. puggala) 124 133 
puruęa (purusza) 13

Rama  (Kama) 76 zob. też R&m&yana 
Rdmdyana (Ramajana) 76 
ram am anah 34
Rdmapuwatdpaniyopanięat; Rdma- 

purvatapanlya 30 32 
realizm połowiczny 143 
reinkarnacja 48 49 
Rgoeda (Rigweda) 13 14 17 
rupa (rupa) 124

Sacciddnanda 27 30 56 
saccidananda 21 29 31 38 48 52 63 
saccidanandapurnatm anam  31 
saccidanandarupam 32 
sadayatana (p. sal&yatana) 116 
sSkę&tkara 28 
sam bhutah 99 
sam kalpa 48
sam khya (sankhja, sankia), system 13 

17 85
samsara (samsara, sansara) 48 108

111 112 113 114 117 135 
sam skara (p. sankhara) 115 117 118 
samslq*ta 127 129 
sam tana (santana) 137 
s&ra 35
sarvada 128 130 
sarvagatah  84 
sarvam  ... atm&nam 40 
sarvadastivadin; zob. sarvastiv&din 
sarvastivadin 128 129 
sarvastivadin-vaibhaęika (jedna ze 

szkół hinajany) 128 
sasańga 56 
saśarira 48
sa t zob. absolut jako by t 
sat-cit-ananda 31 37 63 zob. też sac

cidananda 
sa t - sam vid -may ah  55 
satya 31 37 38 
satyasya satyam  32 
satya -f*jnana 38
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sau trajitika (szkoła hinajany) 127 129
130

sautrantika-yogacara 140 
sautrantikowie 129 130 
sm fti 59 77 99 101 
sparśa (p. phassa) 110 
sthavira (p. thera) 132 
sukęma śariva 115
Suma Teologiczna i upaniszady, po

dobieństwa i różnice 60 63 65 69 72 
sutra (sutranta) 129 138 
Sułrapifaka 129 
svalak?ana 138 
svaprakaśah 55 
svarthanumanam 139 
svarupa 48
system madhyam ikavadin (zw. też 

śunyavadin) 135 138
— mimamsa 135 140
— nyaya (realistyczny system b ra 

miński) 17 85 136 137 140
— vaiśeęika 85 136 137 140
— vedanta 135
— vijńanavadin 138 - 140 zob. też 

yogacara
systemy bramińskie 135 
systemy buddyzmu 105
— hinayana i m ahayana 126 138
— hinajanistyczne 127
— wedantyczne, główne podstawy 77 
szczęśliwość-brahman 37 zob. też

ananda
— wg upaniszad 37 
szkoły hinajany 127

Śakya, ród, z którego miał pochodzić 
Budda 91 107 

Śakrajataka (Śakradżataka) 15 
Śiva 81 
Śridhara 75
Śridhariyasamhitaśribhagavadgita 75 
śruti 13 53 59 77 99 101 
Sltddhadvaitaveddnta 38 
śunya 135
śunyavadin, system  buddyzm u 135 

zob. też m adhyam ikavadin

Śvetaśvatara 13 27 30 50 56 
świadomość 33 115
— absolutna 49 56
— cztery stany  33
— indywidualna 49 56
— — ..ja", połączenie ze świadomo

ścią absolutną brahm ana 49
— stan  czuwania 33
— — czwarty zob. turiya
— — głębokiego snu, pozbawiony 

sennych marzeń 33
— — sennych marzeń 33
— wg upaniszad 32 33
świat, przyczyna powstania 99 100

Taittririya  25 26 30 33 36 37 56 61 - 63 
67 - 69 

tasm in drste 28 
ta tpu ruęa  35 
tat-tvam -asi 64
teoria poznania D harm akirtiego 105 

133 142 146 148
— — wg D harm akirtiego i K an ta  

(porównanie) 142
TheragathSb (Pieśń mnichów) 120 121 
Therlgatha (Pieśń mniszek) 121 
thera  131 132 zob. też sthavira 
theravada 132
theravadin  127 128 131 132 zob. też 

szkoły hinajany 
therawadinowie 131 
tirthańkara  108 
tRięa (p. tanha) 110 113 117 
tu riya  33 zob. świadomość, cztery 

stany 
ty a t 32

ułuda, wg upaniszad 55 
upadana 110 117
— karana 64 
upalabdhim atra 141
upaniszady 21 - 23 25 - 29 34 39 - 45 

51 - 53 65 67 - 71 77 
upaniszady i Sum a teologiczna, różni

ce i podobieństwa 66
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upaniszady w interpretacji kom enta
torów wedantycznych 68 59

— podział 30
— nowsze, późniejsze 30
— powstanie świata 63 64
— stare, klasyczne (zw. też kanonicz

ne lub główne) 23 24 30 51 69
— wedyckie 23 zob. też upaniszady 

stare, klasyczne
— wg Deussena 54 
uttanrn  puruęa 48

yadin 49
vaibhS$ika 127 - 129 zob. też sar- 

vastivadin-vaibhaęika oraz szkoły 
hinajany

vaiśeęika (waiśeszika, wajsieszyka) 17 
zob. też system vaiśeęika 

valli 36
vatsiputrlya (sekta buddyzmu) 124 

133
veda (weda) 13 135
Veda (Wedy) Księgi święte 22 23 77
vedanta (wedanta) 23 52 53 135 zob.

też systemy bramińskie 
vedana 110 
vedyzm 22
vijńana 33 37 38 62 63 115 116 118
— +  ananda 38
— ... brahm a 33 
vijń5nam  anandam  brahm a 37 
vijna,navadin (inaczej yogacara) 139

zob. systemy buddyzmu

vikalpita 139 
vinfiśa 48
vinSśam evapito bhavati 34 
Vinayapifaka 114 119 
Virocana (Wiroczana), wysłannik bo

gów 34 39 40 41 
Vięnu (Wisznu) 80 - 82 88 108 
Vięnu-&r?na (Wisznu-Kriszna) 82 95 
viśoka 48 
viśvam 95 
vivarta  53 141 
Volksepos 76 
Vytra (W ritra) 17 
vyavaharatah  141

waibhaszikowie 129 
wyrazy sanskryckie, spolszczanie II

12 15
— polska transkrypcja naukowa 12

15 16
wyzwolenie, nauka upaniszad 52
— (mokęa), poznanie identyczności 

a tm ana z brahm anem 49 55 56 
zob. też mokga

yoga (joga) 13
yogacara 140 zob. też vijnfŁnav&diii 

oraz systemy buddyzmu 
Yogavaaiętharamayana; YogavSaię(ha 

77
yogin (jogini) 136 
yuyam  eva dpętah 55
— — svaprakaśah 55
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