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Zamiast wprowadzenia

Podejmuj¹c temat cierpienia, powinno siê to robiæ z uwa¿noœci¹,
powag¹ i skromnoœci¹. Zawsze przy omawianiu cierpienia zderza siê
ze sob¹ s³owo i milczenie. Cierpieniu daje siê wyraz milczeniem. Po
milczeniu przychodzi jednak czas tak¿e na s³owo, ale na ogó³ tych,
którzy s¹ przera¿eni cierpieniem, mimo ¿e byli tylko jego œwiadkami.

Choæ potrafimy wskazywaæ na ró¿ne rodzaje cierpienia, na jego
przyczyny, powody, Ÿród³a, poszukuj¹c nieustannie ci¹gle to no-
wych „lekarstw” na przyt³umienie lub zabicie tego dra¿liwego do-
znania czy raczej doœwiadczenia cz³owieka, ka¿dego cz³owieka, za-
wsze zdaje siê ono umykaæ, aby pojawiæ siê na nowo.

Ludzie, którzy cierpieli lub cierpi¹, s¹ inni, jakby uwa¿niejsi, bar-
dziej czuli, m¹drzejsi. T¹ m¹droœci¹ praktyczn¹, która potrafi prze-
widywaæ, która ma wspó³czucie, zrozumienie i która siê nie spieszy.

Cz³owiek, który cierpi, potrzebuje zrozumienia, uwagi, jakby
oczekiwa³ towarzystwa w przejœciu do innego wymiaru. Wie, ¿e
ostatecznie bêdzie w nim sam. W samotnoœci zaœ nadzieja zdaje siê
byæ cen¹ jego przetrwania.

Cz³owiek cierpi¹cy potrzebuje pomocy. Nie potrzebuje wyjaœ-
niania ani analiz. Potrzebuje jednak tak¿e zrozumienia sensu w³as-
nego cierpienia.

Cierpienie wydaje siê byæ z³em przeciwstawnym naturze, lecz
w naturze zdaje siê te¿ byæ zawarte, jako moc jej przekszta³cania.

Cierpienie jest zawsze niepowtarzalne, indywidualne i dotyka
samej g³êbi cz³owieczeñstwa.

S³owami mo¿na staraæ siê opisywaæ tylko zewnêtrzne jego aspek-
ty, jego g³êbi doœwiadcza siê samemu.

Autor





Wstêp

Tytu³ ksi¹¿ki Metafizyka cierpienia. Od Arystotelesa, poprzez myœl in-
dyjsk¹, do myœli chrzeœcijañskiej wymaga krótkiego omówienia. Pierw-
sza czêœæ tytu³u mo¿e nieœæ pytanie, w jakim sensie mo¿na u¿ywaæ
pojêcia metafizyka cierpienia. Podtytu³ natomiast wskazuje na za-
kres jego interpretacji w kontekœcie pogl¹dów wziêtych z ró¿nych
kultur czy cywilizacji. S¹ one na tyle odmienne, ¿e pojawiæ siê mo¿e
w zwi¹zku z tym kolejne pytanie dotycz¹ce mo¿liwoœci dialogu po-
miêdzy przedstawicielami odmiennych kultur czy tak¿e religii. Mo¿-
liwoœci, która ujawnia siê równie¿ ze wzglêdu na zagadnienie cier-
pienia. Pokrótce zastanówmy siê nad tymi zagadnieniami.

Analizuj¹c myœl filozoficzn¹ œwiata zachodniego i wschodniego,
trudno odnaleŸæ jakieœ jedno syntetyczne czy mo¿e tak¿e eklektycz-
ne pojêcie metafizyki w³aœciwe dla jednego z tych œwiatów albo
wspólne jednoczeœnie dla obu. Podobnie nie³atwo zgodziæ siê z tez¹,
¿e to jedynie Kartezjañska nauka o tym, co niematerialne czy Bergsonow-
skie swoiste poznanie, co rzeczywiste w samym sobie odzwierciedlaj¹,
czym jest metafizyka. Czy mo¿na zatem poszukiwaæ podstaw meta-
fizyki cierpienia podobnie jak metafizyki moralnoœci czy metafizyki z³a
albo metafizyki œmierci? Takie pytanie dla ludzi zapoznanych z filo-
zofi¹ wydaje siê zgo³a niepotrzebne, bo oczywistoœæ zestawienia
metafizyki z cierpieniem, z³em czy œmierci¹ jest jednoznaczna. Dzie-
je siê tak choæby ze wzglêdu na poszukiwanie w takim kontekœcie
istoty z³a, œmierci czy cierpienia. Jednak gdy mowa o metafizyce cier-
pienia, mo¿na oczywiœcie siêgn¹æ do inspiracji klasycznych, wska-
zuj¹c na pojêcie µåôÜ ôÜ öõóéêÜ. Oczywiœcie Arystoteles ani nie wy-
myœli³ pojêcia metafizyka, ani nie wspomina³ o metafizyce
cierpienia, z³a, œmierci czy moralnoœci. Przynajmniej nie czyni³ tego
wprost, odnosz¹c siê do zestawieñ takich pojêæ. Tytu³ metafizyka
prawdopodobnie po œmierci Arystotelesa wymyœli³ Andronikos
z Rodos. Arystoteles na okreœlenie wiedzy, która siê za nim kryje,
u¿ywa³ miêdzy innymi terminu filozofia pierwsza. Co jednak wydaje
siê wa¿ne, zbiór pism zawieraj¹cych rozwa¿ania Arystotelesa,
nazwany póŸniej Metafizyk¹, zawiera kilka cennych wskazówek



pozwalaj¹cych na uzasadnienie pojêcia metafizyka cierpienia, a za-
tem ostatecznie tak¿e tytu³u ksi¹¿ki. W ksiêdze Gamma (IV) Metafi-
zyki interpretuje siê j¹ jako naukê, która bada Byt jako taki i przy-
s³uguj¹ce mu atrybuty istotne. Metafizyka cierpienia ostatecznie
poszukuje zatem pierwszych jego przyczyn oraz bada samo cierpienie.
Cierpienie zdaje siê w cz³owieku wyzwalaæ, wczeœniej czy póŸniej,
przemo¿n¹ potrzebê zrozumienia ostatecznych jego przyczyn. Ana-
lizuj¹c myœl Arystotelesa, mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e zrozumienie,
czym jest Metafizyka i w jaki sposób j¹ interpretowaæ tak¿e w z³o¿e-
niu z cierpieniem, zale¿y od znaczenia, jakie nadaje siê przedrostko-
wi µåôÜ. Choæ tych interpretacji jest wiele (na przyk³ad nawi¹zuj¹ce
do Platona, neoplatoñskie czy np. Œw.Tomasza z Akwinu), to wiêk-
szoœæ z nich wskazuje wobec metafizyki na „przedmioty” wykra-
czaj¹ce poza doœwiadczenie i zmierzaj¹ce do poznania „istoty” rze-
czy. W naszym przypadku istoty cierpienia.

Termin metafizyka, który odgrywa³ i odgrywa wielk¹ rolê w dzie-
jach filozofii od œmierci Arystotelesa, wskazuje zatem, wobec mo¿li-
wych jego interpretacji, nie tylko na niekoñcz¹ce siê spory, jak sugeruje
Kant w przedmowie do Krytyki czystego rozumu, ale i na poznanie ro-
zumowe. O tym ostatnim traktuje ksiêga Alpha (I) Metafizyki. Wobec
metafizyki cierpienia mo¿na zatem, inspiruj¹c siê t¹ ksiêg¹, zauwa¿yæ
ciekawe zderzenie z analizami cierpienia, wra¿eniami zmys³owymi
wskazuj¹cymi na ból, z pojawiaj¹c¹ siê za nimi jego pamiêci¹, wyob-
raŸni¹ i doœwiadczeniem. Tego rodzaju „formy poznania cierpienia”,
choæ istotne i wyjœciowe, ograniczaj¹ siê jedynie do jego „faktów
szczegó³owych”. Tym bardziej intryguj¹ce zatem staje siê w metafizyce
cierpienia zwrócenie uwagi na jego fazê poznania rozumowego po-
wstaj¹c¹ wraz z m¹droœci¹ i wiedz¹, za pomoc¹ których dochodzi siê
do poznania ogó³ów i do poznania przyczyny cierpienia. Id¹c za in-
spiracjami dawanymi przez Arystotelesa, który nie podejmowa³ za-
gadnienia metafizyki cierpienia, mo¿na wskazywaæ na cechê charak-
terystyczn¹ m¹droœci powsta³ej na skutek poznania rozumowego.
Jest ni¹ znajomoœæ przyczyny, poznanie dlaczego cierpienie? Jest to
jedno z pytañ podstawowych nie tylko dla wszystkich przyk³adów,
które stanowi¹ t³o poni¿szej ksi¹¿ki, ale i dla samego zrozumienia
sensu cierpienia w ¿yciu ludzkim. Inspiracji Arystotelesowskich,
które mo¿na wykorzystaæ, zastanawiaj¹c siê nad metafizyk¹ cierpie-
nia, jest wiele. Na przyk³ad te, które analizuj¹ cierpienie wobec
dzia³ania moralnego cz³owieka, odnosz¹c oba do zasady rzeczy. Ary-
stoteles wskazuje zatem w swoich rozwa¿aniach dotycz¹cych Meta-
fizyki (por. ksiêga Beta (III) i Gamma (IV)) na aporie, które wobec

12 Wstêp



metafizyki cierpienia mog¹ wyra¿aæ siê w pytaniu, czy cierpienie
jest kar¹ za niew³aœciwe ludzkie dzia³anie. Zatem, jak zrozumieæ
przyczyny cierpienia niewinnych dzieci?

Elementy wa¿ne dla metafizyki cierpienia mo¿na staraæ siê wy-
prowadziæ tak¿e z ksiêgi Delta (V) Metafizyki Arystotelesa. To w³aœnie
za jej przyczyn¹ mog¹ powstaæ pytania, za pomoc¹ których cierpie-
nie, œmieræ, z³o staj¹ siê zagadnieniami nieograniczonymi jedynie do
przejawów szczegó³owych czy do faktów jednostkowych. Wobec me-
tafizyki cierpienia powstan¹ zatem pytania: o jego pocz¹tek (ájñ÷Þ),
przyczynê (áé##ôéïí), elementy, naturê, przeciwieñstwo, iloœæ, jakoœæ,
dyspozycje, doznanie, powstanie, rodzaj itd. Rozwa¿añ szcze-
gó³owych na temat metafizyki cierpienia mo¿e byæ wiele. Jednak wo-
bec nich wszystkich, id¹c w œlad za Arystotelesem, mo¿na wskazaæ
na metafizykê cierpienia jako na próbê „zaczynania na nowo” rozwa-
¿añ, które s¹ ci¹gle znacz¹ce dla ka¿dego cz³owieka w ka¿dym czasie.

Spójrzmy jednak na metafizykê cierpienia jeszcze inaczej, zwra-
caj¹c uwagê na jej ogólne i szczegó³owe rozumienie. W tym pierw-
szym znacz¹ce bêdzie wyjaœnienie ca³ego istniej¹cego cierpienia.
W nim punktem wyjœcia, jak zwracano ju¿ uwagê wczeœniej, bêdzie
empiryczne doœwiadczenie cierpienia, które jest impulsem do wyj-
œcia poza nie, w kierunku Boga lub ostatecznych racji jego istnienia,
albo Zasady, która za nie odpowiada. Metafizyka cierpienia musi
jednak zawieraæ tak¿e jego analizy na poziomie filozofii przyrody. To
w nich mo¿na poszukiwaæ jego natury i w³aœciwoœci, wskazuj¹c na
wewnêtrzne doœwiadczenie cierpienia, ostatecznie zaœ wobec niego tak-
¿e na sens dzia³ania cz³owieka i na sens jego istnienia.

Klasyczna metafizyka, stanowiaca kontynuacjê filozofii pierw-
szej Arystotelesa wobec metafizyki cierpienia, wska¿e tak¿e na jego
teoriê. Bardzo ogólnie mo¿na j¹ uznaæ za jego „badanie” czy „oglada-
nie”. Jednak w „teorii cierpienia” nie tylko o to chodzi. Z pewnoœci¹
wobec niej mo¿na poszukiwaæ „systemu dedukcyjnego”, w którym
mo¿na wyodrêbniæ jego „pewniki” albo „aksjomaty”. To one przez
swoj¹ „oczywistoœæ” nie wymagaj¹ uzasadnienia, pozostaj¹c na po-
ziomie w³aœciwoœci przys³uguj¹cych pierwszym zasadom bytu.
Pozostaj¹ jednak twierdzenia, które s¹ ich konsekwencj¹. To one
zdaj¹ siê mówiæ o ludzkim wymiarze cierpienia.

Metafizyka cierpienia, jak wspomniano ju¿ kilkakrotnie, za swój
punkt wyjœcia przyjmuje jego empiryczne doœwiadczenie, poza któ-
re w sposób naturalny musi wyjœæ. Wskazuje wtedy na zasady
w sensie principium jego Ÿróde³, w sensie bardziej przyczynowym
ni¿ czasowym. Choæ pisz¹c o metafizyce cierpienia, zwraca uwagê
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jego strona ogólna i szczegó³owa, wskazuj¹ca na ich integralne, czasa-
mi trudne do pogodzenia uzasadnienia czy zrozumienia, to dodat-
kowy w niej mo¿e byæ odmienny jej kontekst kulturowy. Podstaw¹
tego ostatniego wobec cierpienia jest odmienny pogl¹d na ogóln¹ teo-
riê bytu przy zachowaniu podobnych empirycznych jego doœwiadczeñ.
W kontekœcie kulturowym cierpienie jako z³o czy najwiêksze cier-
pienie œmierci maj¹ swoje inne uzasadnienia. Na przyk³ad œmieræ
uznana za najwy¿sze z³o i cierpienie mo¿e od cierpienia wyzwalaæ.
Podobnie jak œmieræ fizyczna mo¿e wyzwalaæ od œmierci transcen-
dentnej. Z kolei œmieræ jako najwy¿sze cierpienie mo¿e jawiæ siê jako
pocz¹tek lub warunek transcendentnego ¿ycia.

Metafizyka cierpienia niesie zatem wiele ciekawych zagadnieñ
szczególnie wtedy, kiedy podejmuje siê j¹ w komparatystyce kultu-
rowej pozwalaj¹cej na poszukiwanie ich odmiennoœci i swoistoœci.
Niestety w zwi¹zku z ni¹ mo¿e siê pojawiæ wiele uwag, o których
warto wspomnieæ w tym miejscu.

To prawda, ¿e dzisiaj szczególnie poszukuje siê mo¿liwoœci dia-
logu pomiêdzy przedstawicielami odmiennych kultur czy te¿ reli-
gii. Jednak powstaje pytanie, czy jest to jedynie podyktowane po-
trzeb¹ kreowania unikatowych wspólnych znaczeñ w perspektywie
funkcjonalnych interakcji. Funkcjonalne interakcje zak³adaj¹ wy-
znaczenie okreœlonych celów. Gdyby nawet uznaæ, ¿e mo¿e byæ nim
dobro, pozostanie kwesti¹ otwart¹ i dyskusyjn¹ sprawa jego uto¿sa-
mienia. Gdyby nawet zrozumienie istoty dobra ograniczyæ do jednej
kultury, to czy¿ mo¿na nie rozró¿niaæ jego istoty w ujêciu Sokratesa,
Platona, Arystotelesa od choæby Seneki, Epikteta czy Marka Aure-
liusza? Z kolei te wszystkie pojêcia dobra czy¿ nie trzeba odró¿niæ
od tych, które proponuj¹ na przyk³ad œw. Augustyn i œw. Tomasz,
P. Abelard, J. Bentham, H. Spencer czy A. Schweitzer1? Zatem, czego
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1 Pomijaj¹c ró¿ne ujêcia dobra (np. najogólniejsze, dotycz¹ce jego bytowoœci:
fundamentalne, formalne czy kauzalne), zwracaj¹ uwagê ró¿ne pojmowania jego
istoty. Od Sokratesa mo¿na je kojarzyæ z wiedz¹ i m¹droœci¹ i uto¿samiaæ z cnot¹.
Platon zwraca uwagê na wartoœæ sam¹ w sobie dobra, wskazuj¹c na jego ideê.
Arystoteles zdaje siê zwracaæ uwagê w zwi¹zku z nim na ludzkie dzia³anie. Stoicy
– na relacjê do cnoty. Dobro identyfikowane jest te¿ z przyjemnoœci¹: skrajn¹ czy
te¿ umiarkowan¹. Najwy¿szym dobrem jest Bóg, powiedzieli œw. Tomasz i Augus-
tyn. Abelard wskazuje na dobre intencje, nie na sam czyn, analizuj¹c dobro.
Wreszcie J. Bentham bêdzie chcia³, by zwróciæ uwagê na u¿ytecznoœæ dobra.
I. Kant, by nie zapomnieæ w zwi¹zku z nim o dobrej woli. H. Spencer, by odnieœæ
je do harmonii i Natury. Zaœ A. Schweitzer, by uznaæ, i¿ wyra¿a siê w czci dla ¿y-
cia. Pomijamy oczywiœcie wiele innych sposobów pojmowania dobra nie tylko
w myœli zachodniej, ale i wschodniej.



poszukuje siê w dialogu: wzajemnoœci, prezentacji pogl¹dów, po-
staw i wartoœci zarówno moralnych, jak i intelektualnych? Z pewnoœ-
ci¹ wszystkie te cele s¹ wa¿ne ze wzglêdu na poznanie i tworzon¹
w ten sposób wiedzê. Problem jednak pojawia siê dalej w zwi¹zku
z mechanizmem, który czasami towarzyszy temu procesowi. Czasa-
mi zwyk³o siê go kojarzyæ z b³êdem badawczym jaki czêsto pope³nia
siê przy studiach obcych idei czy kultur2. Polega on na poszukiwa-
niu dodatkowych uzasadnieñ potwierdzaj¹cych w³asne „interpreta-
cje œwiata”. Ta „w³asna” wymaga nagle wyznaczenia nowego celu,
który móg³by byæ identyczny z „nowo” poznan¹. Zmusza to do for-
mu³owania celów coraz to bardziej ogólnych, bez w³aœciwego kultu-
rowego ich kontekstu i rozumienia. W efekcie wskazuje siê na cele
poœrednie – porównywalne, które zdaj¹ siê zastêpowaæ cele, które
wczeœniej uznano za ostateczne. Adaptacyjnoœæ, typowo biologiczna,
zdaje siê byæ warunkiem harmonijnoœci relacji, którym ma s³u¿yæ dia-
log, lecz tylko pozornie, gdy¿ za ni¹ idzie czasami daleko posuniêta
modyfikacja „w³asnej” to¿samoœci kulturowej czy religijnej.

Wobec metafizyki cierpienia, jak i ka¿dego innego zagadnienia
zestawianego w interpretacjach ró¿nych kultur, mo¿na uznaæ, ¿e jest
to obraz skrajny. Mo¿e siê on spotkaæ z krytyk¹ i z wnioskiem pod-
nosz¹cym sensownoœæ studiów komparatystycznych nad myœl¹ fi-
lozoficzn¹ i religijn¹ ró¿nych kultur. Jednak wydaje siê, ¿e trzeba
broniæ takich studiów, uznaj¹c, ¿e nie s¹ one z³e czy nieprzydatne
pod warunkiem, ¿e nie ulegn¹ pokusie syntezy adaptuj¹cej, zatra-
caj¹cej czêsto diametralne ró¿nice w zestawianych systemach myœ-
lowych. Co wnosz¹ zatem takie studia? Nie tylko wskazuj¹ na po-
ziomy dialogu, ale i próbuj¹ dokonaæ interpretacji ewentualnych
„to¿samoœci” w transkulturowej3, ale i interkulturowej komunikacji.
Dialog, podobnie jak studia komparatystyczne, powinien prowadziæ
zatem do poznania i do wiedzy, dalej zaœ do zrozumienia ró¿nic i to¿-
samoœci. Z ka¿dej strony tego dialogu potrzebny jest wzajemny
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2 Trudno powiedzieæ, aby by³ on w³aœciwy jedynie dla œwiata zachodniego.
Metoda subordynacyjna podporz¹dkowuj¹ca inne kultury w³asnej ma wszak¿e
przyk³ady nie tylko w Heglowskiej filozofii historii. Por. W. Wilowski, Hegel a filo-
zofia wschodnia, w: Hegel a wspó³czesnoœæ, pod red. R. Koz³owskiego, Poznañ 1997.
Por. tak¿e W. Halbfass, Indie w dziejach europejskiego samozrozumienia, Hegel, s. 145,
Ewolucja interpretacji Indii po Heglu i Schopenhauerze, s. 203, oraz Indie i metoda po-
równawcza, s. 630, w: Indie i Europa, Próba porozumienia na gruncie filozoficznym,
przek³. M. Nowakowska, R. Piotrowski, Warszawa 2008.

3 Komunikacja transkulturowa w przeciwieñstwie do interkulturowej zdaje siê
wykraczaæ poza uwarunkowania specyficzne dla danej kultury czy cywilizacji. In-
terkulturowy dotyczy interakcji pomiêdzy przedstawicielami odmiennych kultur.



szacunek i powa¿anie. Najtrudniejszym chyba pytaniem, które po-
jawia siê zarówno w dialogu, jak i w studiach komparatystycznych,
jest to poszukuj¹ce optymalnych czy najbardziej dogodnych warun-
ków dla rozwoju cz³owieka i realizacji sensu jego ¿ycia. Wspó³czes-
ny œwiat zdaje siê posiadaæ wiele teorii wype³niaj¹cych odpowiedŸ
na nie. Pomijaj¹c w zwi¹zku z nimi relatywizm, subiektywizm czy
psychologizm, które nios¹, zawsze pozostaje wobec nich tak¿e wie-
dza, której dostarczaj¹. Jednak w studiach komparatystycznych tak-
¿e wiedzy dotyczy spór. Chodzi w nim o mo¿liwoœæ ujêcia wszy-
stkiego, co jest lub byæ mo¿e, z tym, co zagwarantowane jest przez
oczywistoœæ4 poznania. Nie mo¿na go unikn¹æ, choæ trzeba pamiê-
taæ, ¿e ma naturê œwiatopogl¹dow¹. Zatem uznaj¹c, i¿ systemy
œwiatopogl¹dowe z natury s¹ otwarte, w dialogu i studiach, o któ-
rych wspomniano, warto zwróciæ uwagê na ich centrum, które prze-
s¹dza o sposobie podporz¹dkowania ca³oœci. Takim centrum mo¿e
byæ filozofia, religia czy system filozoficzno-religijny. Warto o tym
pamiêtaæ po prostu dla zrozumienia. Zaœ w nim tak¿e dla zrozumie-
nia specyfiki i to¿samoœci w dialogu i komparatystyce kultur i cywi-
lizacji Wschodu i Zachodu, dotycz¹cym tak¿e metafizyki cierpienia.

Przedmiot zachodniego i wschodniego dialogu czy studiów
komparatystycznych mo¿e byæ ró¿ny od bardzo ogólnego do bar-
dzo szczegó³owego. Jego ostatecznym podmiotem zostanie jednak
zawsze cz³owiek. Je¿eli zaœ cz³owiek, to w zwi¹zku z nim tak¿e i je-
go ¿ycie. Zaœ w ¿yciu to, co zdaje siê ³¹czyæ i jednoczeœnie dzieliæ
myœl œwiata wschodniego i zachodniego, to pogl¹d na temat cierpie-
nia. Ksi¹¿kê niniejsz¹ poœwiêca siê zatem wybranym interpretacjom
zagadnienia metafizyki cierpienia w myœli wschodniej i zachodniej,
od Arystotelesa, poprzez myœl indyjsk¹, do myœli chrzeœcijañskiej.

Próbê interpretacji metafizyki cierpienia w wybranych w¹tkach
myœli wschodniej i zachodniej mo¿na podj¹æ niejako na dwóch
p³aszczyznach. Pierwsza i podstawowa dotyczy doœwiadczenia
i prze¿ywania cierpienia, które mo¿na uznaæ za znacz¹ce elementy
metafizyki szczegó³owej cierpienia. Druga – pojêæ tworzonych na
ich bazie, w których zawiera siê jego analiza wskazuj¹ca na metafi-
zykê ogóln¹ cierpienia. Zarówno pierwsza, jak i druga p³aszczyzna
interpretacji zagadnienia cierpienia niesie z sob¹ wiele trudnoœci.
Wymienimy niektóre z nich. Œwiat cierpienia jest niepowtarzalny,
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4 Chodzi o poznanie, którego prawdziwoœæ jest zagwarantowana przez jego
naturê, np. przez oczywistoœæ. W tak rozumianym poznaniu zawiera siê cecha pew-
noœci i niezawodnoœci. W tym znaczeniu mo¿na mówiæ o wiedzy obiektywnej.



indywidualny, zale¿ny od wielu czynników i co najwa¿niejsze – nie-
wyra¿alny. Pozostaje zatem indywidualnym i wewnêtrznym do-
œwiadczeniem. Cierpienie jest udzia³em ka¿dego cz³owieka. Choæ
niew¹tpliwie istnieje ró¿nica pomiêdzy cierpieniami wojny, katakli-
zmów i cierpieniami doœwiadczanymi w pokoju, cierpienia s¹ nie-
mierzalne. Czy mo¿e zatem dziwiæ pogl¹d, w którym Ktoœ uznaje,
¿e „To, com prze¿y³ w tundrach, wiêzieniach, w rewolucji, nie za-
wiera³o wiêkszej iloœci cierpienia ni¿ normalne ¿ycie innych ludzi
w puchach, at³asach, kortach, wœród balów, dorabiania siê, urzêdo-
wañ”5. Có¿ siê kryje zatem za wypowiedziami ludzi, którzy prze¿yli
Auschwitz czy Ravensbrück, a na pytanie o ich ¿ycie tam, mówi¹, ¿e
by³o normalne? Choæ by³o po prostu piek³em6.

Niektórych pojêæ nie jesteœmy w stanie wyjaœniæ za pomoc¹ natu-
ralnego rozumu, jakim pos³uguje siê filozofia7. Do tych pojêæ nale¿y
niew¹tpliwie cierpienie, je¿eli zidentyfikuje siê je ze z³em. Choæ
w jednej z g³ównych definicji z³a uznaje siê, ¿e jest ono brakiem do-
bra nale¿nym cz³owiekowi, to ów brak nie jest bytem. Wszelkie zaœ
wyjaœnienia odnosiæ siê mog¹ do tego, co jest rzeczywistoœci¹, co jest
bytem8. Je¿eli uznaæ, ¿e cierpienie jest z³em, to jego wyjaœnienie do
koñca jest niemo¿liwe, jest niedostêpne, jest tajemnic¹. Dlatego po-
dejmuj¹c zagadnienie metafizyki cierpienia, posi³kujemy siê Obja-
wieniem9, w którym cierpienie ma inny wymiar. Co nie znaczy, ¿e
daje Ono zrozumienie pokonuj¹ce tajemnicê. Ka¿da próba roz-
wi¹zania zagadnienia cierpienia niesie z sob¹ nowe problemy, nowe
pytania. Wszystkie one wychodz¹ poza sens, jaki cierpienie mo¿e
uzyskaæ tylko w ¿yciu empirycznym. Dialog, komparatystyka pojêæ
czy studia nad Wschodem i Zachodem ukazuj¹, ¿e cierpienie by³oby
czystym absurdem bez wizji ¿ycia wiecznego10. Jednak historia
myœli ludzkiej niejednokrotnie ukazywa³a i ukazuje tak¿e tak¹
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5 Por. S. ¯eromski, Ró¿a, cytujê za: W. Tatarkiewicz, Cierpienia, w: tego¿,
O szczêœciu, Warszawa 1985, s. 152.

6 Por. np. K. Piechowski, By³em numerem, Warszawa 2002; W. Pó³tawska, I bojê
siê snów, Czêstochowa 2005, B. Piotrowska-Dubik, Kwiaty na stepie, Warszawa 1997.

7 Por. M. A. Kr¹piec, W poszukiwaniu sensu cierpienia, „Cywilizacja”
nr 16/2006, s. 12.

8 Por. tam¿e, s. 10.
9 W tym przypadku chodzi o bardzo szerokie rozumienie tego pojêcia, w któ-

rym wskazuje siê na ujawnienie tego, co by³o nieznane. Choæ istniej¹ ró¿ne mo¿li-
woœci owego przekazu, przede wszystkim chodzi o ten s³owny, zarezerwowany
dla proroków w Starym Testamencie czy dla œwiêtych mêdrców w Wedyzmie.

10 Por. tam¿e, s. 13; M. A. Kr¹piec wszak¿e odnosi ten pogl¹d tylko do œwiata
zachodniego, do cywilizacji ³aciñskiej, której podstawê stanowi myœl helleñska,
chrzeœcijañska i prawo rzymskie. Por. koncepcje F. Konecznego.



mo¿liwoœæ. Powstaje zatem pytanie, jak podejœæ do sprzecznoœci,
o której wnioskuje na przyk³ad M. A. Kr¹piec11. Wydaje siê, ¿e ów
absurd wynika z niemo¿noœci wyt³umaczenia sensu dramatu nie-
zawinionego cierpienia wobec win, które uchodz¹ bezkarnie w wie-
lu obserwowanych przypadkach12. Jednak jest to jeden ze sposobów
analizowania cierpienia, w którym wychodzi siê poza jego „fenome-
nalne” uwarunkowania. Drugi skupia siê tylko na tych ostatnich,
staraj¹c siê nie zauwa¿yæ dylematów pierwszego i ograniczyæ jedy-
nie do opisu zjawiska cierpienia w takiej postaci, w jakiej jest dane
w doœwiadczeniu. Jego przedmiotem wobec cierpienia staje siê za-
tem na przyk³ad doznanie13, interpretowane jako œwiadomoœæ aktu
czy te¿ stanu, wyra¿aj¹ca siê w biernym odbieraniu (czucie) treœci
wra¿eniowych. Kiedy staje siê ono zabarwione uczuciowo, wyra¿a
siê w przykroœci lub przyjemnoœci. Zatem czêsto analiza cierpienia
zwraca uwagê na wra¿enia zabarwione uczuciowo, czyli wyra-
¿aj¹ce siê w przykroœci. Cierpienie wyra¿a siê w uczuciu przykroœci.
Jednak jest to, choæ znacz¹cy, to nie jedyny element metafizyki cier-
pienia, do którego wrócimy w pierwszej czêœci ksi¹¿ki.

Max Scheler w swoim studium na temat sensu cierpienia14 pisa³:

Centraln¹ czêœci¹ koncepcji i wskazañ przekazanych cz³owiekowi przez
wielkie postacie religii i filozofów by³a zawsze i wszêdzie na ca³ym œwiecie
jakaœ nauka o sensie bólu i cierpienia. Na niej wspiera³o siê zalecenie i zapro-
szenie, aby nale¿ycie potraktowaæ cierpienie, aby w³aœciwie je znosiæ, b¹dŸ
by je likwidowaæ.

Analiza myœli filozoficznej, religijnej i literatury œwiata zachod-
niego niew¹tpliwie potwierdza ten pogl¹d. O czym œwiadczy ten
fakt? Z pewnoœci¹ tak¿e o zwi¹zku wy¿ej wymienionych rozwa¿añ
z ¿yciem cz³owieka. W jakimœ sensie cz³owiek pomimo rozwoju
cywilizacyjnego pozostaje sam i taki sam w swoich potrzebach i do-
znaniach. Mo¿na mieæ te¿ wra¿enie, ¿e rozwój cywilizacyjny przy-
czyni³ siê do jaskrawego ujawnienia, ¿e kultura, a w niej miêdzy in-
nymi wolnoœæ, mo¿e staæ siê dodatkowym, znacz¹cym Ÿród³em
cierpieñ cz³owieka15.
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11 Por. tam¿e.
12 Por. Jan Pawe³ II, Salvifici doloris, Rzym 1984, tekst nr 9.
13 Jedna z przypad³oœci w myœli Arystotelesa. Doznanie (passio) w przeciwieñ-

stwie do dzia³ania (actio) jest biernym odbieraniem czegoœ.
14 Por. M. Scheler, O sensie cierpienia, w: tego¿, Cierpienie, œmieræ, dalsze ¿ycie,

przek³. A. Wêgrzecki, Warszawa 1994.
15 Por. Z. Freud, Kultura jako Ÿród³o cierpieñ, przek³. J. Prokopiuk, Warszawa

1995, oraz Z. Bauman, Ponowoczesnoœæ jako Ÿród³o cierpieñ, Warszawa 2004



Wróæmy jednak do Hellady, od której prawie zawsze „wszystko
siê zaczyna”. Inspiracji dotycz¹cych metafizyki cierpienia przed
Arystotelesem mo¿na szukaæ choæby w postaci Prometeusza i Her-
kulesa. Ten pierwszy cierpi dla ogó³u, dla ludzi. Inspiracji na temat
cierpienia jest oczywiœcie wiêcej W wiêkszoœci wskazuj¹ one przede
wszystkim na ¿ycie, które je zawiera. Wielcy, jak Homer czy Hezjod,
nie pisz¹ o cierpieniu, lecz o ¿yciu. To my mo¿emy stwierdziæ, ¿e ¿y-
cie wybranych bohaterów by³o pe³ne zdarzeñ, które musia³y przy-
nosiæ im nies³ychane cierpienia.

Zastanawiaj¹c siê nad metafizyk¹ cierpienia, wskazuje siê na jego
Ÿród³o. �ród³em cierpienia jest nieuzasadniony lêk, którego przy-
czyn¹ jest b³êdne rozpoznanie, powiedzia³by pewnie Epikur, co
równie¿ dzisiaj wielu by siê spodoba³o. Egzystencjalna choroba
cz³owieka objawiaj¹ca siê w cierpieniu wymaga leczenia przez
s³ynne „poczwórne lekarstwo” (tetrapharmakon)16, bo przecie¿:

...natura domaga (siê) dla siebie jedynie tego,
By ¿adne cierpienie cia³u nie dolega³o, a umys³
By dobrej myœli za¿ywa³, wolny od troski i strachu17.

Jednak Epikur nie zaprzecza, ¿e cierpienie istnieje; uznaje, i¿:

...cia³o doœwiadcza okropnych chorób i bólu,
Podobnie duch cierpi ró¿ne zgryzoty, smutki i strachy18.

St¹d zwraca uwagê na ataraksjê (spokój ducha) jako stan prze-
ciwny cierpieniu i najbardziej przez cz³owieka po¿¹dany. Inspiracji
klasycznych w metafizyce cierpienia jest wiele. Choæby Seneki, Cy-
cerona, Epikteta. Ten pierwszy zwróci³ uwagê, ¿e cz³owiek jest osta-
tecznym powodem cierpienia. Jest jego ostateczn¹ przyczyn¹19. Dla-
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16 Mo¿na uznaæ, ¿e s³ynne twierdzenia Epikura: 1) bóstwo nie jest straszne,
2) œmierci siê nie czuje, 3) to, co jest dobre, jest ³atwe do osi¹gniêcia, 4) to, co jest
z³e, jest ³atwe do zniesienia – wskazuj¹ na g³ówne Ÿród³a cierpienia cz³owieka. Cy-
tujê za: A. Krokiewiczem. Por. np. A. Krokiewicz, Szczêœcie epikurejskie, „Przegl¹d
Humanistyczny”, 1923. Por. tak¿e na przyk³ad list Epikura do Menojkeusa, w któ-
rym podejmuje cierpienie œmierci, choæ o nim nie wspomina wprost, w: Diogenes
Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, Warszawa 1995, X 124, 125. Problem
lêku przed œmierci¹, w podobnym tonie, analizuje Seneka, w: Seneka, Listy moralne
do Lucyliusza, Warszawa 2010, ksiêga czwarta, List XXXVI, 9.

17 Por. Titus Lucretius Carus, O naturze rzeczy, przek³. G. ¯urek, Warszawa
1994, II, 16-19.

18 Tam¿e, III, 460-461, por. tak¿e III, 825-829, gdzie wskazuje siê na cierpienia
duszy, ze strachów, myœleniu o przysz³oœci, wyrzutów sumienia, szaleñstwa, zani-
ków pamiêci itp.

19 Por. np. Seneka, Myœli, przek³. Stabry³a, Kraków 1987, s. 187.



tego powinien æwiczyæ siê w znoszeniu bólu20. Drugi poszukiwa³
miêdzy innymi mo¿liwoœci kompensacji cierpienia, choæby przez
zwrócenie uwagi na wspólnoœæ w³asnego cierpienia z cierpieniami
innych ludzi21. Wreszcie ostatni uzna³, ¿e w mniemaniach o rze-
czach jest g³ówne Ÿród³o cierpienia22. Te trzy elementy interpretacji
metafizyki cierpienia sta³y siê wa¿ne. Oczywiœcie nie by³y one jedy-
ne. Z biegiem czasu dochodzi³y do nich inne, na przyk³ad wska-
zuj¹ce, ¿e cierpienie powstaje naturalnie wtedy, kiedy ustaje przyjem-
noœæ23. Ten kontekst analizowania cierpienia przez myœlicieli bêdzie
oczywiœcie w przysz³oœci rozwijany, choæby przez zwrócenie uwagi
na zdrowie jako na najwy¿sze dobro w ¿yciu cz³owieka. Cierpienie
jawi siê wtedy w kontekœcie choroby jako przeciwieñstwo owego
dobra24. Przynosi to pogl¹d uznaj¹cy, ¿e cz³owiek to „zwierzê cho-
rowite”, jednak nie samo cierpienie choroby jest najmocniejszym
i najbardziej dotkliwym doznaniem, lecz jego ostateczny bezsens25.
Jednak nie tylko myœli Montaigne’a, Kartezjusza czy Nietzschego,
o których wspomniano, podejmowa³y zagadnienie cierpienia. Za-
równo przed nimi, jak i po nich w filozofii pojawia³y siê ró¿ne odnie-
sienia do cierpienia. Czêsto by³y one kontynuacj¹ albo zaprzecze-
niem pogl¹dów wczeœniejszych. Czasami wnosi³y nowe podejœcie
do metafizyki cierpienia. Wymieñmy tylko kilka przyk³adów, wy-
bieraj¹c z nich jedynie niektóre w¹tki rozwa¿añ. Wœród nich mo¿na
zwróciæ uwagê na myœl Hegla, który potrzebowa³ cierpienia jako
elementu rozwoju w dziejach ludzkoœci26. Wskazywa³, ¿e cierpienie
jest warunkiem postêpu, jednak zdaje siê, ¿e niemaj¹cym szczegól-
nego znaczenia w wymiarze indywidualnym. Inaczej do cierpienia
podchodzi³ A. Schopenhauer27, poszukuj¹c jego Ÿród³a w zasadzie
rzeczywistoœci. Wola czy Nieœwiadome jest tym Ÿród³em. Jednak
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20 Por. Seneka, Listy moralne..., dz. cyt., List XXIII.
21 Ze wzglêdu na zagadnienia nas interesuj¹ce, por. ca³oœæ tekstu: Cicero,

O pocieszeniu, t. IV Pism filozoficznych, Warszawa 1963.
22 Por. Epiktet, Encheiridion, w: Diatryby, przek³. L. Joachimowicz, Warszawa

1961, s. 458.
23 Por. M. Montaigne, Próby II, rozdz. XII, przek³. T. ¯eleñski, Warszawa 1957.
24 Por. Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1980, czêœæ szósta.
25 Por. F. Nietzsche, Z genealogii moralnoœci, Kraków 1997, s. 168.
26 Por. G. W. F. Hegel, Wyk³ady z filozofii dziejów, przek³. J. Grabowski i A. Lan-

dman, t. I, s. 41.
27 Por. A. Schopenhauer, Œwiat jako wola i przedstawienie, t. I, Warszawa 1994,

s. 312 i in., oraz W. Wilowski, Tematy indyjskie w filozofii A. Schopenhauera, Twórcza
synteza filozofii wschodnich i zachodnich, w: A. Schopenhauer. Rekonstrukcje – recepcje –
interpretacje, pod red. A. Przy³êbskiego i B. Andrzejewskiego, TPN, tom XVI, Po-
znañ 1991.



mo¿na te¿, jego zdaniem, poszukiwaæ sposobów usuniêcia cierpie-
nia, poprzez przekszta³cenie œwiadomoœci. �róde³ cierpienia poszu-
kiwa³o wielu filozofów, tak¿e Z. Freud, uznaj¹c, i¿ tkwi¹ one w we-
wnêtrznej strukturze psychiki ludzkiej. To napiêcia, które powstaj¹
pomiêdzy jej sk³adowymi, wywo³uj¹ cierpienie28. Wœród wielu in-
terpretacji metafizyki cierpienia, jakie odnajduje siê w myœli filozoficz-
nej, dwa kierunki wydaj¹ siê interesuj¹ce. Elementy pierwszego za-
warte s¹ w koncepcjach na przyk³ad M. Schelera i Teilharda de
Chardina. Choæ oczywiœcie wiele ich ró¿ni, to pierwszy z nich wska-
zuje przy okazji omawiania cierpienia, ¿e mo¿na je analizowaæ jako
formê ofiary czêœci dla ca³oœci, dla jej rozkwitu i wy¿szego pozio-
mu29. Mo¿e siê zdawaæ, ¿e to myœl po czêœci Heglowska, choæ nieco
inaczej interpretowana. Pojawia siê ona tak¿e u Teilharda de Char-
dina, gdzie wskazuje siê miêdzy innymi na cierpienie jako na
„zap³atê” za sukces wszystkich ludzi, za ich postêp. Sens metafizyki
cierpienia mo¿e zatem wskazywaæ, ¿e cierpienie nie tylko odrywa
od egoizmu, ale mo¿e staæ siê tak¿e drog¹ do wy¿szego bytowania
i ostatecznie do Boga30. Druga linia interpretacyjna metafizyki cier-
pienia, choæ niew¹tpliwie ma inspiracje staro¿ytne, wskazuje nie
tylko na opozycjê cierpienia do przyjemnoœci, ale zdaje siê prowa-
dziæ ostatecznie do wniosku, ¿e przyjemnoœæ stoi na czele hierarchii
ludzkich wartoœci (J. Bentham) i ¿e pragniemy jej dla niej samej
(J. S. Mill)31.

Wœród wielu filozofów podejmuj¹cych zagadnienia z krêgu me-
tafizyki cierpienia mo¿na wymieniæ jeszcze Spinozê i Fichtego, choæ
to nie wszyscy. Wœród pisarzy niew¹tpliwie na uwagê zas³uguj¹
Camus, Goethe, Dostojewski czy To³stoj. Choæ oczywiœcie nie tylko.
Na szczególn¹ te¿ uwagê zas³uguj¹ pogl¹dy C. Lewisa32 i V. Frankla33.
Do niektórych z nich wrócimy w dalszej czêœci ksi¹¿ki, lecz ju¿
w tym miejscu wypada wspomnieæ, ¿e podejmuj¹ oni, naturalnie
nie wy³¹cznie, wobec metafizyki cierpienia zagadnienie w³asnoœci
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28 Por. np. Z. Freud, Poza zasad¹ przyjemnoœci, przek³. J. Prokopiuk, Warszawa
1975, s. 141.

29 Por. M. Scheler, Cierpienie, œmieræ, dalsze ¿ycie, dz. cyt., s. 18.
30 Por. fragmenty na temat cierpienia w: P. Teihard de Chardin, O szczêœciu,

cierpieniu, mi³oœci, Warszawa 1981.
31 Por. G. E. Moore, Etyka, przek³. Z. Szawarski, Warszawa 1980, s. 10; oraz na

przyk³ad J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralnoœci i prawodawstwa, Warszawa
1958.

32 Por. C. Lewis, Problem cierpienia, przek³. T. Szafrañski, Katowice 1996.
33 Por. V. Frankl, Homo patiens, przek³. R. Czarnecki, J. Morawski, Warszawa

1984.



ludzkiego ¿ycia, wskazuj¹c na mo¿liwoœæ szukania i odnalezienia
relacji pomiêdzy sensem ¿ycia a sensem cierpienia. Myœl poszuku-
j¹ca podstaw metafizyki cierpienia w perspektywie po Auschwitz
powraca do pytania o teodyceê i stanowi przedmiot tak¿e rozwa¿añ
teologicznych34.

Ten przedstawiony skrót przyk³adów analiz zagadnieñ z kregu
metafizyki cierpienia wskazuje nie tylko na z³o¿onoœæ zagadnienia,
ale i ró¿ne mo¿liwe, czêsto skrajne jego interpretacje. Na ich tle uja-
wnia³o siê prawie zawsze odniesienie do indywidualnego cierpie-
nia ka¿dego cz³owieka. Jak ró¿ne mo¿e posiadaæ ono wersje, poka-
zuje nie tylko myœl œwiata zachodniego, ale równie¿ i myœl œwiata
wschodniego. Podstaw zarówno dla jednych, jak i drugich interpre-
tacji metafizyki cierpienia mo¿na poszukiwaæ w inspiracjach staro-
¿ytnych. Dla potrzeb niniejszych rozwa¿añ przyjmiemy zatem
za³o¿enie, ¿e w zachodniej interpretacji cierpienia znacz¹ca by³a
myœl helleñska i myœl chrzeœcijañska. Choæ jedna i druga ma wiele
interpretacji, skupimy siê szczególnie na myœli Arystotelesa oraz
myœli Staro- i Nowotestamentowej, pozostawiaj¹c jako przedmiot
byæ mo¿e kolejnych rozwa¿añ myœl Tomasza z Akwinu i Augustyna
oraz innych znacz¹cych przedstawicieli myœli œwiata zachodniego.
W myœli wschodniej dotycz¹cej cierpienia ograniczymy siê w zasa-
dzie do wybranych w¹tków myœli hinduskiej oraz wyros³ej w opo-
zycji do niej myœli buddyjskiej.

G³ówne za³o¿enie tej pracy mieœci siê w pogl¹dzie, w którym
uznaje siê, ¿e podstawowy sens metafizyki cierpienia, jak i postawa
wobec niej na wschodzie i na zachodzie ró¿ni¹ siê. Zak³adamy rów-
nie¿, ¿e w metafizyce cierpienia szczególnie znacz¹ca jest transcen-
dencja bytu cz³owieka. Dokonuje siê ona poprzez cierpienie albo po-
przez ucieczkê od niego. Oczywiœcie s¹ to za³o¿enia, które sta³y siê
pretekstem do napisania ksi¹¿ki. Jednak wobec nich pojawia siê
kontekst ukryty za szerokimi i nieco ju¿ zdewaluowanymi pojêcia-
mi Zachodu i Wschodu, w³aœciwymi bardziej dla czasów Hegla ni¿
dla wspó³czesnych. Jeœli zaœ o wspó³czesne chodzi, to kontekst roz-
wa¿añ na temat cierpienia dotyczy Europy i Indii, do których „prze-
nios³y siê inspiracje” stanowi¹ce treœæ ksi¹¿ki.

Kontekst ukryty dotyczy komparatystyki jako metody porówna-
wczej czy studiów porównawczych. Pojawia siê on automatycznie,
gdy w tytule odnajduje siê obok siebie pojêcia Wschodu i Zachodu
czy choæby Indii i Europy. Wymaga on oczywiœcie krótkiego wyjaœ-
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34 Por. J. B. Metz, Teologia wobec cierpienia, Kraków 2008.



nienia w ramach zagadnienia, które stanowi g³ówny temat ksi¹¿ki,
i wniesienia kilku istotnych zastrze¿eñ. Przedstawiona praca nie
pretenduje do miana systematyzuj¹cej historyczny rozwój pojêæ
i uwarunkowañ, które im towarzysz¹. Nie odnosi siê te¿ do obecnej
analizy zagadnienia czy do przysz³ych mo¿liwoœci jego rozwoju.
Nie jest to te¿ praca z krêgu filozofii porównawczej, choæ zawiera
w¹tki filozoficzne. Oczywiœcie zastrze¿enia mo¿na by mno¿yæ, choæ
wypada tak¿e do nich dodaæ pewne za³o¿enia, które po czêœci mog¹
uzasadniæ podejœcie autora do niektórych zagadnieñ i pojawia-
j¹cych siê w zwi¹zku z nimi problemów interpretacyjnych w ca³oœci
prezentowanej publikacji. Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e sytuacja dialo-
gowa pomiêdzy Wschodem a Zachodem czy Europ¹ a Wschodem
jest wci¹¿ otwarta, pomimo co najmniej dwustuletnich intensyw-
nych interakcji. Zrozumienie duchowych i intelektualnych inter-
akcji pomiêdzy tymi z³o¿onymi systemami myœlowymi stanowi
ci¹gle nowe wyzwanie, chyba nie tylko ze wzglêdu na tkwi¹ce
w nich tendencje wzajemnego „podporz¹dkowywania” sobie tego,
co obce.

Choæ od koñca XVIII wieku znacz¹ce w humanistyce sta³y siê
studia porównawcze dziêki rozwojowi indologii, to porównywanie
czy zestawianie tradycji obcych kultur mia³o jednak ju¿ swoj¹
dawn¹ historiê. Ju¿ pierwsi historycy Grecji, choæ nie tylko, zwracali
uwagê na myœl Wschodu. Czêsto wymienia siê, omawiaj¹c to zagad-
nienie: Herodota, Al-Biruniego czy Klemensa Aleksandryjskiego35.
Porównanie myœli Wschodu i Zachodu dziœ ma ju¿ bogat¹ historiê.
Zaznaczy³ siê w niej niew¹tpliwie G. W. F. Hegel36. Od jego czasu
przedmiot studiów porównawczych by³ coraz szerszy, obejmuj¹c
od XIX wieku lingwistykê (F. Bopp), antropologiê (W. von Hum-
boldt), folklor (Th. Benfey). Od 1923 roku dosz³a do niego filozofia
porównawcza (P. Masson-Oursel) oraz trochê wczeœniej teologia
porównawcza (termin M. Müllera). Oczywiœcie studia porównaw-
cze powsta³y nie tylko w œwiecie zachodnim, ale tak¿e w Indiach.
Choæ g³ównym autorem indyjskiej filozofii porównawczej by³ Bra-
jendranath Seal (1864-1938), to znacz¹ce dla niej by³o te¿ za³o¿enie
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35 Por. np. W. Halbfass, India and the Comparative Method, „Philosophy East
and West” 35/1985, s. 3-15; tak¿e Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozo-
ficznych dotycz¹ce prawdziwej wiedzy, t. I-II, przek³. J. Niemirska-Pliszczyñska, War-
szawa 1994, t. I, s. 52-53. Por. tak¿e W. Wilowski, Atomizm grecki a indyjski. Kilka
uwag na marginesie sporu o zapo¿yczenie teorii, „Studia Filozoficzne” 3/1987, s. 67-74.

36 Por. G. W. F. Hegel, Wyk³ady z filozofii dziejów, dz. cyt. Por. tak¿e: W. Wilow-
ski, Hegel a filozofia wschodnia, dz. cyt., s. 35-48.



religioznawstwa porównawczego przez Rammohan Roya37. Jednak
mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e zarówno studia porównawcze œwiata za-
chodniego, jak i wschodniego38 zawiera³y i zawieraj¹ czasami do
dziœ pewne wady. Mo¿na je uznaæ za skutek b³êdu pope³nianego
w procesie badawczym, o którym wspomniano wczeœniej, a który
nie zachowuje „dystansu”. W efekcie w studiach porównawczych39

mamy na przyk³ad przewagê „metod” maj¹cych na celu „samopo-
twierdzenie”, podporz¹dkowuj¹ce inne kultury myœli europejskiej
(np. Hegel, J. Priestley, K. Barth), czy „metodê apologetyczn¹”
wskazuj¹c¹ na potencja³ uniwersalnoœci tkwi¹cy np. w adwajta-we-
dancie, która mo¿e ostatecznie wtopiæ w siebie tak¿e to, co charak-
terystyczne dla Zachodu (np. Radhakrishnan). Mo¿na zatem w obu
przypadkach parafrazowaæ myœl W. Halbfassa40 mówi¹c¹, i¿ nowo-
czesna myœl indyjska znalaz³a siê w kontekœcie stworzonym przez
Europê i ma problemy z wypowiadaniem siê w swoim imieniu, do-
daj¹c, ¿e europejska jest zbyt zapatrzona w siebie, aby wyjœæ poza
swoje samouwielbienie.

Na takim tle mo¿emy zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ myœl Wscho-
du i Zachodu nie znajduj¹ siê na jednym poziomie interpretacyj-
nym. Nie da siê jej dlatego w pe³nym tego s³owa znaczeniu „porów-
naæ”. Dotyczy to tak¿e zagadnienia metafizyki cierpienia. Jednak
bez wzglêdu na to, czy da siê j¹ w pe³ni zestawiæ, czy nie, sama ju¿
taka próba mo¿e zwracaæ uwagê na ponadkulturowy wymiar i zna-
czenie cierpienia. Wobec takiej myœli powstaj¹ jednak pytania. Czy
znacz¹cej tak samo? Czy omawianej tak samo? Próba odpowiedzi
na nie jest po czêœci przedmiotem tego studium. Podobnie jak zwró-
cenie uwagi na niepowi¹zane genetycznie tradycje i typy myœlenia
na temat, który wydaje siê wspólnym doœwiadczeniem cz³owieka,
bez wzglêdu na to, gdzie siê urodzi³ i ¿yje. Myœlenie indyjskie za-
wiera istotny integralny sk³adnik religijno-filozoficzny, posiada
w³asne kategorie rozumienia. Podobnie myœlenie zachodnie. Dlate-
go wskazuj¹c na indyjskie i zachodnie relacje, wa¿ne jest, by posia-
daæ œwiadomoœæ warunków, zestawienia i jego ogólny horyzont.
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37 Brajendranath Seal by³ autorem Comparative Studies in Vaishnavism and Chris-
tianity, Delhi 1958. Por. W. Halbfass, Indie i Europa, dz. cyt. s. 625, 630-631.

38 Termin indyjski odpowiadaj¹cy studiom porównawczym to tulana, rdzeñ
czasownikowy tul znaczy „podnosiæ”, „wa¿yæ”.

39 Dla R. Pannikara filozofia porównawcza tworzona na gruncie filozofii
Wschodu i Zachodu niesie wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ, por. R. Pannikar, Aporias in
the Comparative Philosophy of Religion, w: Man and World 13/1980, s. 357.

40 Por. W. Halbfass, Indie i Europa..., dz. cyt. s. 570.



Ostatecznie mo¿e byæ to tak¿e wyzwanie dla samozrozumienia tre-
œci i wartoœci „w³anej” cywilizacji.

Ostatnie s³owa poprzedniego zdania zmuszaj¹ nas, aby powróciæ
i dodaæ kilka nastêpnych uwag na temat wyborów tekstów, które
sta³y siê podstaw¹ niniejszego opracowania. Wybory, jakich doko-
nano, uwzglêdniaj¹ ró¿nice pomiêdzy wiedz¹ implikowan¹ przez
indyjski termin darœana i filozofi¹. Choæ ten pierwszy termin wielu
filozofów indyjskich (B. Chatterji, H. P. Sinh) wi¹¿e bezpoœrednio
z drugim, istniej¹ miêdzy nimi ró¿nice41. Czêœæ z nich wynika tak¿e
z historycznego rozwoju filozofii na Zachodzie. £atwo mo¿na za-
uwa¿yæ, ¿e filozofia na Zachodzie zmienia ci¹gle swój przedmiot.
Jednak w Indiach zdaje siê dominowaæ pogl¹d, ¿e wiedza impliko-
wana przez termin darœana posiada zarówno cel praktyczny, jak
i soteriologiczny. Jest œrodkiem, który potrzebuje poznania. Samo
poznanie musi byæ jednak motywowane i ukierunkowywane jakimœ
powodem. Jak zauwa¿a Wilhelm Halbfass:

Dla wiêkszoœci systemów filozoficznych (darœana) najwy¿szym celem jest
ostatecznie wyzwolenie (moksza), mukti, apawarga, z krêgu kolejnych naro-
dzin i cierpienia (duhkha).

Soteriologiczna motywacja zyska³a znaczenie wyj¹tkowe, choæ
oczywiœcie nie jedyne, dla myœlenia wschodniego. Dowodz¹ tego
klasyczne dzie³a filozofii hinduskiej, jak i teksty, które stanowi³y dla
nich inspiracje, a tak¿e te, które pod ich wp³ywem powsta³y. Mo¿na
mieæ wra¿enie, ¿e w wiêkszoœci z nich metafizyka cierpienia staje siê
zasadnicz¹ pobudk¹ do poznania.

Badaj¹c zatem Ÿród³a indyjskie i „zachodnie” na temat metafizy-
ki cierpienia, mo¿na stwierdziæ, i¿ nie tylko s¹ one z³o¿one, ale i uka-
zuj¹ ró¿ne podejœcia czy niejednoznacznoœci interpretacji. Z³o¿o-
noœæ myœlenia zachodniego i wschodniego na temat cierpienia
wskaza³a i wskazuje na ciekawy aspekt soteriologiczny. Jest on jed-
nym z bardziej znacz¹cych w ponadkulturowej metafizyce cierpie-
nia. W zwi¹zku z ni¹ wa¿n¹ rolê dla tradycji zachodniego myœlenia
o metafizyce cierpienia odgrywaj¹ Stary i Nowy Testament. Pomi-
jaj¹c w tym miejscu wszystkie niewygodne konsekwencje takiego
zestawienia, ujawnia siê w nim pragnienie przezwyciê¿enia cierpie-
nia, co siê wydaje bardzo wa¿ne i inspiruj¹ce w poszukiwaniu
ponadkulturowego sensu metafizyki cierpienia.
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41 Por. szerzej na ten temat np. tam¿e, s. 469-470 oraz 409-445; por. tak¿e,
W. Wilowski, O filozofii indyjskiej, czyli czym by³a i czym jest filozofia dla Hindusów?,
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Kontekst analizy „zachodniego” myœlenia o metafizyce cierpie-
nia zaproponowany w ksi¹¿ce wskazuje na myœl Arystotelesa. To
ona daje mo¿liwoœæ podjêcia namys³u nad metafizyk¹ cierpienia.
Daje niejako teoretyczne jego warunki. O dziwo, Arystoteles nie pi-
sze ani o metafizyce cierpienia, ani o metafizyce œmierci czy z³a.
Stwarza jedynie teoretyczne warunki dla czynienia takich prób. Wy-
daje siê, ¿e mo¿e to byæ konsekwencj¹ innej analizy Bytu, jakiej do-
konuje. Innej ni¿ na przyk³ad w systemach indyjskich. Arystoteles,
gdyby wmówiæ mu, ¿e podejmuje tak¿e refleksjê nad metafizyk¹
cierpienia, to bêdzie to ten typ metafizyki, który nazwaliœmy szcze-
gó³ow¹ metafizyk¹ cierpienia, opart¹ na filozofii przyrody, psycho-
logii czy antropologii. Tym nie mniej ten sposób analizy cierpienia
wydaje siê wa¿ny i charakterystyczny tak¿e dla czasów wspó³czes-
nych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dla Arystotelesa rozwa¿ania o cie-
rpieniu s¹ przede wszystkim konsekwencj¹ jego idea³u ¿ycia teo-
retycznego âßïò èåùñçôéêüò (bios theoretikos).

W pierwszej czêœci metafizyki cierpienia starano siê zwróciæ
uwagê na istniej¹ce definicje, pojêcia, podzia³y, syntezy i analizy
jego dotycz¹ce. Ich celem by³o wskazanie na g³ówne linie interpre-
tacyjne. Choæ z pewnoœci¹ nie wskazano na wszystkie, bo to nie-
mo¿liwe, poszukiwano tych najbardziej charakterystycznych dla
myœlenia „zachodniego” o cierpieniu. W rozdziale drugim poszu-
kuje siê miejsca cierpienia w ¿yciu, które okreœliliœmy jako teoretycz-
ne. Inspiracj¹ by³a tu myœl Arystotelesa. Najd³u¿szy rozdzia³ trzeci
dotyczy inspiracji ogólnie okreœlonych jako „wschodnie”, choæ
w ich sk³ad wchodz¹ przede wszystkim te z krêgu hinduskiego
i wybrane buddyjskie. Czwarty rozdzia³ podejmuje zagadnienie
cierpienia analizowane w oparciu o wybrane w¹tki myœli Staro-
i Nowotestamentowej. Ostatni rozdzia³ jest prób¹ syntetycznego
spojrzenia na zagadnienie metafizyki cierpienia nie tylko z pozycji
g³ównych treœci charakterystycznych dla wybranych i omawianych
tradycji, ale i ze wzglêdu na cierpienie w odbiorze indywidualnym.

Znacz¹cym za³o¿eniem dla ca³oœci ksi¹¿ki jest myœl Bhartryha-
riego, w której uznaje on, ¿e filozoficzny wgl¹d zyskuje ostroœæ dziê-
ki studium pogl¹dów obcych tradycji42.

Na koñcu wstêpu pojawia siê jeszcze kilka uwag. Mo¿na w nich
wskazaæ, ¿e interpretacja niektórych tekstów zamieszczona w ksi¹¿-
ce, z racji tego, ¿e zosta³y uznane za œwiête, zarezerwowana jest dla
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42 Por. Komentarz do Mahabhaszji Bhartryhariego, Vakyapadiya II. 487, cytu-
jê za: W. Halbfass, Darœana, anwiksziki, filozofia, w: Indie i Europa..., dz. cyt., s. 418.



œciœle okreœlonych autorytetów. Zdajemy sobie w zwi¹zku z tym
sprawê, ¿e niektóre spostrze¿enia i wnioski, które dotycz¹ interpre-
tacji wy¿ej wspomnianych tekstów, mog¹ byæ potraktowane jako
wykroczenie lub nadu¿ycie w stosunku do ju¿ istniej¹cych. St¹d ob-
fite czasami cytaty, które czytelnikowi mog¹ daæ sposobnoœæ do
w³asnego os¹du. Rozpoznawanie spraw trudnych w podejœciu wska-
zuj¹cym na jedno zagadnienie, ale odczytywane w ró¿nych trady-
cjach, wymaga niew¹tpliwie zrozumienia ducha specyficznego dla
danej cywilizacji czy kultury. Czasami jest on ukryty nie tylko za
s³owami. Mo¿na sobie zatem ¿yczyæ, aby b³¹d badawczy, pojawia-
j¹cy siê w zwi¹zku z tym, by³ jak najmniejszy.

Z chêci uwolnienia czytelnika od zbyt d³ugich analiz wskazu-
j¹cych na uwarunkowania niektórych wniosków, dokonuje siê prób
syntez przedstawianych pogl¹dów w postaci schematów i rysunków.
Oczywiœcie s¹ one tylko syntetycznymi skrótami, dlatego nie ujmuj¹
„ca³oœci” zagadnieñ. Wiele z „tematów” w nich zawartych mo¿e
z powodzeniem stanowiæ podstawê dla opracowañ kolejnych mo-
nografii na temat metafizyki cierpienia.

Terminy sanskryckie i palijskie spolszczono lub uproszczono ich
zapis, pomijaj¹c znaki wskazuj¹ce na d³ugoœæ samog³osek, przydech
czy nosowoœæ wymowy.

Bez wzglêdu na wnioski, które próbuje siê wyprowadziæ na sa-
mym koñcu ksi¹¿ki, cierpienie niesie z sob¹ te myœli, które zawiera
czêœæ zatytu³owana „Zamiast wprowadzenia”, jest te¿ wspóln¹
cech¹ ¿ycia ludzi, gdziekolwiek siê urodzili, ale oby nie na zawsze.
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1. Poszukuj¹c pojêæ, definicji

i sposobów analiz cierpienia

w wybranych interpretacjach zachodnich

Porównywanie czy zestawianie wybranej myœli wschodniej i zachod-
niej na temat metafizyki cierpienia wymaga na wstêpie zwrócenia
uwagi na jego definicje oraz pojêcia mu towarzysz¹ce. Zanim bêdzie-
my poszukiwaæ specyfiki analiz pojêciowych w³aœciwych dla wybra-
nych przyk³adów przedstawionych w nastêpnych rozdzia³ach, zwró-
cimy uwagê na wybrane linie interpretacyjne zagadnienia, w³aœciwe
dla myœli zachodniej. Powrócimy do nich jeszcze raz na samym koñ-
cu pracy, staraj¹c siê je zweryfikowaæ. Co w tych liniach interpretacyj-
nych wydaje siê nam najwa¿niejsze, to próby odpowiedzi na pytania:
Co to jest cierpienie? Jakie s¹ ró¿ne jego rodzaje? (typologia cierpie-
nia) Jakie s¹ jego g³ówne przyczyny? Jakie przyjmuje siê wobec niego
postawy? Wreszcie, jakie s¹ g³ówne linie interpretacyjne sensu cier-
pienia? Wszystkie te elementy s¹ czêœci¹ tego, co wczeœniej okreœli-
liœmy jako ogóln¹ i szczegó³ow¹ metafizykê cierpienia.

W istniej¹cych opisach i definicjach cierpienia43, o czym wspom-
niano tak¿e we wstêpie, wskazuje siê, ¿e g³ównym jego emocjonal-
nym sk³adnikiem jest uczucie przykroœci (smutku). Choæ rozwa¿ania
na temat uczuæ i emocji z biegiem czasu sta³y siê jednymi z wa¿niej-
szych w psychologii, pierwotne ich Ÿród³o odnajduje siê w myœli
filozoficznej. Wydaje siê, ¿e to w³aœnie w niej mo¿na poszukiwaæ
g³ównych interpretacji cierpienia i odpowiedzi na pytania postawio-
ne wczeœniej. W tradycji filozoficznej œwiata zachodniego oczywiœcie
mo¿na zwróciæ uwagê, w zwi¹zku z omawianym zagadnieniem
metafizyki cierpienia, na platoñski podzia³ duszy44, dziêki któremu
zaliczono uczucia do podstawowych w³adz psychicznych obok rozu-
mu i woli. Mo¿na te¿ zwróciæ uwagê na rozwa¿ania epikurejczyków,

43 Por. np. has³o cierpienie (M. Czachorowski) w: Powszechna encyklopedia filo-
zofii, t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 189-191.

44 Na trzy czêœci: rozumn¹, impulsywn¹, po¿¹dliw¹.



którzy sprowadzali uczucia do doznania przyjemnoœci i przykroœci.
Mo¿na te¿ zwróciæ uwagê na inne koncepcje dotycz¹ce uczuæ w my-
œli filozoficznej45 albo zwróciæ uwagê na inspiracje, które zawdziê-
cza siê wczeœniej ju¿ wiele razy wspominanemu Arystotelesowi.
Choæ poœwiêcono jego rozwa¿aniom na temat cierpienia ca³y nastê-
pny rozdzia³ ksi¹¿ki, jego myœli mog¹ wskazaæ na jedn¹ z cieka-
wszych analiz tak¿e ¿ycia psychicznego cz³owieka46, w której po-
szukuje siê odpowiedzi na pytania: Czym jest cierpienie i sk¹d siê
bierze? To podstawowe pytania metafizyki cierpienia.

Wczeœniej powiedziano, ¿e g³ównym sk³adnikiem cierpienia
jest uczucie przykroœci i smutku. Arystoteles w swoich pismach
bardzo dok³adnie analizowa³ zagadnienie uczuæ i wywo³uj¹cych je
emocji. Wskazywa³ tak¿e na stany okreœlane mianem afektów,
wzruszeñ i namiêtnoœci47. Zwracaj¹c uwagê na uczucia, odwo³y-
wa³ siê do pojêcia ð� v�ïò, wskazuj¹c, i¿ jest ono cech¹ czy jakoœci¹,
dziêki której substancja (konkretna rzecz) podlega zmianom za-
równo materialnym, jak i psychicznym. Ð� v�ïò jest rodzajem zmia-
ny (ruchu) jakoœciowej, któr¹ Arystoteles definiuje jako „dozna-
nie” (Met. 1022 b 15), zwracaj¹c uwagê, ¿e ma przyczyny ³atwo
usuwalne i szybko przemijaj¹ce (por. Kat. 9 b, 28 n). Filozof by³
przekonany, i¿ nie ka¿da jakoœæ (ðïéï vôçò) wywo³uje doznanie.
Zwróci³ uwagê na stany wywo³ywane sta³ymi i trwa³ymi dozna-
niami, zaliczaj¹c je do „jakoœci doznaniowych”. Doszed³ w efekcie
do wniosku, ¿e rezultatem „zmian jakoœciowych” s¹ powodzenia
i przykroœci nazywane te¿ „doznaniami”. Dzia³anie „pathosu” doty-
czy cia³ zmys³owych i duszy. W tej ostatniej wywo³uj¹ namiêtnoœci,
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45 Ciekawe interpretacje zagadnienia cierpienia mo¿na wyprowadziæ, zwra-
caj¹c siê do rozró¿nienia Kanta, w którym obok wra¿eñ zmys³owych (czuæ) stawia
uczucia, jako odrêbny przejaw œwiadomego ¿ycia. Równie interesuj¹ce dotycz¹
pogl¹dów M. Schelera, w których dzieli on uczucia na zmys³owe (wywo³ane przez
wra¿enia), witalne (reguluj¹ce stan organizmu) oraz duchowe, najg³êbsze, w któ-
rych zatraca siê w³asn¹ odrêbnoœæ. Scheler wskazuje wœród nich na szczêœcie i roz-
pacz. To drugie jest odmian¹ cierpienia. W dalszej czêœci ksi¹¿ki wrócimy do rozwi-
niêcia tych sugestii.

46 Choæ Arystoteles przedstawi³ swoje pogl¹dy na temat ¿ycia psychicznego
w traktacie O duszy, nie pos³ugiwa³ siê w nim pojêciem psychologia ani nie wypro-
wadza³ pojêcia cierpienia z zagadnieñ, które tam podejmowa³. Mo¿na jednak
niew¹tpliwie to uczyniæ. Cytuj¹c kolejne dzie³a Arystotelesa, odwo³ujemy siê do
wydania: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 1-7, Warszawa 1990-1996. �ród³a cytatów
podane s¹ w nawiasach bezpoœrednio w tekœcie.

47 Afekty (ðÜϑç, Üðá�Þò) naturalne to gniew i po¿¹danie, por. An. pierwsze 70 b.
Namiêtnoœæ (ð� v�ïò) jest dla Arystotelesa czynnikiem przyciemniaj¹cym rozum,
podobnie jak choroba czy sen, por. O duszy 429 a.



uczucia, wzruszenia, afekty. Wymienia siê wœród nich takie, jak na
przyk³ad po¿¹danie, gniew, strach, odwaga, zawiœæ, radoœæ, mi³oœæ,
nienawiœæ – zatem wszystko to, czemu towarzyszy przyjemnoœæ
i przykroœæ (por. Et. nik. 10105 b 21). Na tym etapie analiz inspiracji
Arystotelesa mo¿na uznaæ, ¿e omawiaj¹c zagadnienie metafizyki
szczegó³owej cierpienia, trzeba zwróciæ uwagê na jego doznanio-
w¹ stronê wywo³uj¹c¹ zmiany w sferze „materialnej” i duchowej.
Ich rezultatem jest przyjemnoœæ lub przykroœæ, która jest tak¿e do-
znaniem. Jednak to nie koniec inspiracji, które daje Arystoteles. Fi-
lozof stawia te¿ pytanie, jakie s¹ czynniki wywo³uj¹ce owe zmiany,
a wyra¿aj¹ce siê poprzez uczucia. W efekcie jest to pytanie, w któ-
rym poszukuje siê tak¿e czynników wywo³uj¹cych cierpienie, któ-
re wyra¿a siê poprzez przykroœæ. Jest ich kilka48: rozum, wyobraŸ-
nia, wybór, wola, po¿¹danie (por. O ruchu 700 b; 701 b; 702 b). S¹ to
czynniki wywo³uj¹ce zmiany i uczucia, nazywane przez Arystote-
lesa tak¿e „poruszaj¹cymi” (por. O ruchu 700 b 18), które w myœli
zachodniej staj¹ siê podstaw¹ w analizach wskazuj¹cych na Ÿród³a
cierpienia cz³owieka. Na tym etapie poszukiwañ, Ÿród³em cierpie-
nia cz³owieka jest rozum, wyobraŸnia, wybór, wola i po¿¹danie:
Pojawia siê jednak pytanie. Jak powstaje w cz³owieku cierpienie,
które doznawane jest w postaci przykroœci? W traktacie O ruchu
zwierz¹t (702 a 18) Arystoteles zajmuje siê tak¿e tym zagadnieniem
odkrywaj¹c ciekaw¹ zale¿noœæ. Wska¿emy tylko na najwa¿niejsze
jej elementy. Dotycz¹ one zale¿noœci: ruchu od uczuæ. Tych ostat-
nich od pragnieñ, ich z kolei od wyobra¿eñ, które z kolei powstaj¹
z myœli lub wra¿eñ zmys³owych. Wnioskuj¹c, myœli lub wra¿enia
zmys³owe s¹ podstaw¹ przykroœci, ze wzglêdu na któr¹ analizuje
siê na ogó³ cierpienie. Co jeszcze bardziej interesuj¹ce, to zwrócenie
uwagi na „drogê” od przedmiotu zewnêtrznego, który wywiera
wp³yw na konkretny zmys³ (por. O marzeniach sennych 459 b 5-11).
Ten wprawiony w ruch przenosi go do organu centralnego (serce)
i trwa w nim w formie obrazów (wyobra¿enia) (por. O duszy 408 b
15-18; 428 b 11-17; 429 a 1-2, 4-6). Dalej zachodzi zmiana jakoœcio-
wa, na bazie której powstaje po¿¹danie lub wybór (por. O ruchu
701 a). Ten drugi jest aktem wspólnym rozumu i pragnienia. Na
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48 Poprzez wszystkie kategorie wskazane przez Arystotelesa mo¿na analizo-
waæ Ÿród³a ludzkiego cierpienia. Choæ filozof nie wspomina o takiej mo¿liwoœci,
jest ona logiczn¹ konsekwencj¹ jego wywodu i ich opisu. Por. np. wyobraŸniê,
któr¹ interpretuje siê jako naturalne przed³u¿enie procesu odbierania wra¿eñ
zmys³owych, ich echo czy te¿ œlad (An. wtóre 99 b 36-37). Por. tak¿e „wybór”
(Et. nik. 1139 b 4) czy „wolê” (O duszy 432 b 5; 433 a 23).



bazie jednego i drugiego powstaj¹ uczucia, które przygotowuj¹ do
dzia³ania.

Gdyby przenieœæ te rozwa¿ania na grunt, na którym zastanawia-
my siê nad metafizyk¹ cierpienia, to uzyskamy obraz wewnêtrz-
nych jego oddzia³ywañ wskazuj¹cych na czynnik zewnêtrzny
wywo³uj¹cy na przyk³ad ból, którego doznanie owocuje tworzeniem
obrazów (wyobraŸnia), potêguj¹cych je, wywo³uj¹cych uczucie przy-
kroœci i przygotowuj¹cych wobec nich do dzia³ania. Jak mo¿na za-
uwa¿yæ, Arystoteles niesie bardzo wiele inspiracji w odpowiedziach
na pytania, które postawiono na pocz¹tku tego rozdzia³u. Wbrew
pozorom, rozwa¿ania Arystotelesa nie tylko wskazuj¹ na ciekawe
mo¿liwoœci interpretacji zagadnienia cierpienia. Daj¹ te¿ mo¿liwoœæ
komparatystycznego spojrzenia. Jedn¹ z takich mo¿liwoœci niesie
ich zestawienie z buddyjsk¹ nauk¹ wskazuj¹c¹ tak¿e na uczucia
i emocje49. Choæ zarówno w rozwa¿aniach Arystotelesa, jak i w bud-
dyjskich wskazuje siê na uczucia i emocje, s³u¿¹ one jedynie ukaza-
niu elementów ¿ycia psychicznego cz³owieka. Jednak inspiruj¹ce
i wa¿ne dla metafizyki cierpienia, jak i dalszych rozwa¿añ jest zwró-
cenie uwagi w filozofii buddyjskiej na trzeci rodzaj „uczuæ”. Obok
radoœci i cierpienia, których odpowiednikami mog¹ byæ przyjem-
noœæ i przykroœæ, pojawia siê trzeci rodzaj uczuæ nazywanych „obo-
jêtnymi”, choæ uznaje siê, ¿e wszystkie uczucia w buddyzmie trakto-
wane s¹ ostatecznie jako trucizny umys³u. S¹ tylko myœlami50. Co
wiêcej, myœlami charakterystycznymi dla okreœlonych sfer egzys-
tencji51. Pomijaj¹c szczegó³y, którymi zajmiemy siê w dalszej czêœci
ksi¹¿ki, podejmuj¹cej próbê wskazania na interpretacje cierpienia
w buddyzmie, zwróæmy uwagê na to, co wydaje siê najwa¿niejsze
w tym momencie. Wœród uczuæ w koncepcji buddyjskiej wymienia
siê nie tylko cierpienie, ale zwraca uwagê tak¿e na inne uczucia, któ-
re s¹ jego Ÿród³em, tak¿e na te, które je ostatecznie nios¹. Wymienia
siê zatem po¿¹danie, nienawiœæ i niewiedzê jako uczucia bêd¹ce
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49 Por. W. Wilowski, Uczucia i emocje w psychologii filozoficznej wobec teorii
Arystotelesa i Nauk Górskich Lamy Czagme Rinpocze, w: Magma uczuæ, organizacja i re-
dakcja P. Orlik, Poznañ 2005.

50 Por. Tenga Rinpocze, Piêæ gwoŸdzi Naropy, Metody obcowania z przeszkodami,
Kraków 2000, rozdzia³ „Trzeci GwóŸdŸ”.

51 W myœli buddyjskiej, analizuj¹c sfery egzystencji, wskazuje siê na symboli-
czne ich przedstawienie w postaci „ko³a ¿ycia”, bhawaæakra (bhavacakra). Ma ono
przypominaæ o problemach i uwarunkowaniach ka¿dej czuj¹cej istoty przebywa-
j¹cej w samsarze. Sfery egzystencji samsarycznej, a wiêc uwarunkowanej, to sfera
bogów, pó³bogów i ludzi oraz sfera piekie³, g³odnych duchów i zwierz¹t. W dal-
szej czêœci ksi¹¿ki dokonuje siê szerszego omówienia tego zagadnienia.



Ÿród³em wszystkich uczuæ cierpienia, potêgowanych przez inne
uczucia, np. dumê, zazdroœæ, chciwoœæ, nienawiœæ52 itp. Komparatys-
tyka pogl¹dów Arystotelesa i wybranych buddyjskich53 na temat
psychiki cz³owieka, czyniona wobec poszukiwania w nich uwarun-
kowañ i interpretacji metafizyki cierpienia, wskazuje ostatecznie,
choæ nie tylko, na mo¿liwoœæ zestawienia greckiego „pathosu”
z sanskryckim „wedana”54. Na podstawie obu mo¿na wnioskowaæ
o cierpieniu, choæ na ró¿nych poziomach interpretacji rzeczywisto-
œci. Przyporz¹dkowania odnosz¹ce siê do kategorii przyjemne, nie-
przyjemne (przykre), czynione wobec cierpienia, daj¹ zatem jedn¹
z mo¿liwoœci podsumowania poszukiwañ, których dotyczy treœæ
ca³ej ksi¹¿ki. Wrócimy do nich na jej koñcu, wskazuj¹c inne wybrane
pogl¹dy, w których mo¿na poszukiwaæ odpowiedzi na postawione
w tym rozdziale, na samym pocz¹tku pytania.

Poszukuj¹c zrozumienia, czym jest metafizyka cierpienia, zwróci-
liœmy uwagê na jego g³ówny sk³adnik, jakim jest uczucie przykroœci,
smutku. Teraz zwrócimy uwagê na inne relacje, które przy okazji
analizowania cierpienia siê ujawniaj¹. Czêsto analizuj¹c cierpienie,
wskazuje siê, ¿e jest nim prze¿ywanie przykroœci z powodu dozna-
nego z³a. Czy zachodzi tu prosta relacja to¿samoœci miêdzy cierpie-
niem i z³em, jest spraw¹ otwart¹ w komparatystyce wschodnich
i zachodnich interpretacji. Jednak w samym myœleniu zachodnim
mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e przewa¿a koncepcja I. Kanta, uznaj¹ca ¿e
dobro i z³o odnosz¹ siê zawsze do czynów. Cierpienie zaœ i przyjem-
noœæ jako stany uczuciowe s¹ domen¹ doœwiadczenia55.

W próbach definiowania metafizyki cierpienia wskazuje siê tak-
¿e na prze¿ycie bólu56. Podobnie jak wczeœniej zauwa¿ono, cierpie-
nie nie redukuje siê tak¿e jedynie do niego. Na przyk³ad ból fizycz-
ny jest reakcj¹ na bodŸce uszkadzaj¹ce organizm, który posiada
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52 Por. np. Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, Kraków 2002, s. 154-161,
oraz £. Trzciñski, Zagadnienie reinkarnacji w wybranych tradycjach buddyzmu, Kra-
ków 1992, s. 19-25.

53 Por. komentarz do traktatu Nauki górskie Czagme Rinpocze autorstwa Lamy
Gendyna Rinpocze, w: Praca z emocjami, wyd. M. Górny, Katowice 1995.

54 Mo¿na porównaæ pojêcie wedana z odpowiadaj¹cym mu pojêciem bhawa,
charakterystycznym dla szkó³ bramiñskich – choæ oba u¿yte w ró¿nych konteks-
tach wskazuj¹ na odczuwanie, wra¿enie, uczucie. Por. W. Wilowski, Uczucia i emo-
cje w psychologii filozoficznej..., dz. cyt., s. 301.

55 Por. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przek³. J. Ga³ecki, Warszawa 1984,
s. 101. Por. te¿ B. Szymañska, Czy cierpienie jest z³em, w: The Peculiarity of Man,
vol. 5, Warszawa-Kielce 2000.

56 Cierpienie jako stan psychiczny cz³owieka wywo³any bólem fizycznym
albo psychicznym. Por. A. Kêpiñski, Melancholia, Warszawa 1974.



receptory reaguj¹ce na nie. Ból nie jest uczuciem, lecz wra¿eniem.
Pochodzi z bodŸca fizycznego. Jest wiele analiz bólu, w których
wskazuje siê na jego œcis³y zwi¹zek z uczuciem przykroœci. St¹d czê-
sto nazywa siê go „wra¿eniem uczuciowym”57, myl¹c czasami z cier-
pieniem, którego jest przyczyn¹ i z którym pozostaje w œcis³ym
zwi¹zku. Na co warto jednak zwróciæ uwagê, to rozró¿nienia do-
tycz¹ce wra¿eñ bólu, w których zwraca siê uwagê na ból zewnêtrz-
ny i ból wewnêtrzny58. Pierwszy zwi¹zany jest z wra¿liwoœci¹ cia³a,
drugi z jego organami. Istnieje wiele jakoœci bólu, ka¿da czêœæ cia³a
boli inaczej. Bóle ró¿nicuj¹ siê zatem ze wzglêdu na to, do jakiego
stopnia obejmuj¹ i poch³aniaj¹ œwiadomoœæ cierpi¹cego. Si³a, z jak¹
ból siê odbiera, zale¿y te¿ od stanu fizycznego i psychicznego, od
indywidualnej wra¿liwoœci i wielu innych czynników. Najwiêksze
napiêcia bólu, gdy obejmuj¹ ca³¹ œwiadomoœæ cz³owieka, s¹ jednak
krótkotrwa³e59.

Krótka analiza definicji cierpienia, stanowi¹cego element metafi-
zyki cierpienia, wskazuje na jego g³ówne relacje do emocji i uczuæ,
do z³a, wreszcie do bólu, czyli do wra¿enia uczuciowego, które jest
najczêstsz¹ przyczyn¹ cierpienia fizycznego60.

W konsekwencji, choæ wiele definicji cierpienia uznaje, ¿e jego rdzeniem
jest „doznawanie” (Leiden) jako przeciwieñstwo „czynnoœci i dzia³a-
nia”61, s¹ te¿ takie, które zwracaj¹ uwagê na sens cierpienia w kolej-
nych innych relacjach lub na przyk³ad wskazuj¹c na jego odniesien
dieo aksjologii. Przyk³adem tego pierwszego sposobu definiowania
cierpienia jest przedstawienie, wskazuj¹ce, ¿e: „...wszelkie cierpienie
i ból jest wedle swego metafizycznego, najbardziej formalnego sensu,
prze¿yciem ofiary czêœci dla ca³oœci oraz tego, co relatywnie mniej
wartoœciowe, dla tego, co bardziej wartoœciowe”62. „Ofiary” s¹ czymœ
w rodzaju skutku identyfikowanego z wewnêtrznym bólem (cier-
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57 Termin Stumpfa, por. W. Tatarkiewicz, Szczêœcie a nieszczêœcie, w: O szczê-
œciu, Warszawa 1985, s. 108.

58 Por. tam¿e, s. 108-113.
59 Por. wiele innych szczegó³ów na ten temat, tam¿e.
60 S¹ jednak dwa rodzaje cierpieñ fizycznych powstaj¹ce bez bólu. Ich Ÿród³o

upatrywane jest we wra¿eniach ustrojowych. BodŸce tych cierpieñ tkwi¹ w samym
organizmie i obejmuj¹ zmêczenie, g³ód, pragnienie itp. Inne cierpienia fizyczne nie
wywo³ane bólem maja swoja podstawê w bodŸcach dzia³aj¹cych z zewn¹trz np. za-
pach, dŸwiêk. Por. W. Tatarkiewicz, Cierpienia, w: O szczêœciu, dz. cyt., s. 142.

61 Por. M. Scheler, O sensie cierpienia, w: tego¿, Cierpienie, œmieræ, dalsze ¿ycie,
Warszawa 1994, s. 17. Konsekwencj¹ takich opini jest zwrócenie uwagi, choæ
Scheler tego nie czyni, na homo agens (cz³owiek dzia³aj¹cy) i homo patiens (cz³o-
wiek cierpi¹cy).

62 Por. tam¿e, s. 10.



pieniem) powsta³ym na skutek uzmys³owienia sobie „doznania”,
oporu, jaki pojawia siê pomiêdzy czêœci¹ a ca³oœci¹. Pojêcie cierpienia
jako oporu ma oczywiœcie swoje wersje, jak w przypadku Frankla,
który ³¹czy cierpienie z transcendencj¹ wartoœci. Cz³owiek cierpi, bo
realizuje wartoœci, choæ jego popêdy maj¹ inne roszczenia63. To jest je-
den z g³ównych sensów metafizyki cierpienia. Opór (cierpienie) po-
wstaje zatem na granicy popêdów i wartoœci. Istniej¹ te¿ inne defini-
cje cierpienia wskazuj¹ce na jego aksjologiczny sens. Zwraca siê
w nich uwagê na cierpienie jako sytuacjê graniczn¹, relatywizuj¹c¹
wartoœæ egzystencjaln¹64, wskazuj¹c na œcis³¹ relacjê cierpienia do
sensu ¿ycia. Jest to jeszcze jeden wa¿ny element metafizyki cierpie-
nia. Na jego podstawie mo¿na uznaæ, ¿e pozbawienie ¿ycia treœci sta-
nowi podstawowe cierpienie ludzkoœci w dzisiejszych czasach. Bez-
sens ¿ycia jest zatem tak¿e jednym z g³ównych Ÿróde³ cierpienia
oprócz wczeœniej ju¿ wspominanych65.

Przyk³ady prezentuj¹ce, w jaki sposób analizuje siê cierpienie,
wskazuj¹ niew¹tpliwie na jego g³êbiê i zakres, w którym wyra¿a siê
metafizyka cierpienia. Wskazuj¹ te¿ na trudnoœci opisu ze wzglêdu
na jego specyficzny charakter. Nie mo¿emy wszak¿e zapominaæ, ¿e
cierpienie jest doœwiadczeniem wewnêtrznym.

O szerokoœci interpretacyjnej metafizyki cierpienia mo¿e œwiadczyæ
tak¿e s³ownictwo, które ukazuje „bogactwo” jego „doznawania”.
Oczywiœcie mo¿na w nim wskazywaæ na greckie, ³aciñskie, hebrajskie
oraz w konsekwencji tak¿e w innych jêzykach podawane okreœlenia
cierpienia i stanów mu bliskich. Zwróæmy jednak uwagê na bogac-
two w tej mierze jêzyka polskiego oraz trudnoœæ, przed jak¹ staje
ka¿dy jêzyk, za pomoc¹ którego chce siê mówiæ o cierpieniu. Choæ
nie zwracano na to jeszcze uwagi, bo ma to stanowiæ przedmiot dal-
szych rozwa¿añ, typologia cierpieñ najogólniej dziel¹ca je na fizycz-
ne (cielesne) i duchowe niesie trudnoœæ interpretacji jêzykowych.
Mówi¹c o cierpieniu, ma siê na myœli jednoczeœnie jego odmiany,
o których przed chwil¹ wspomnieliœmy. Co wiêcej, ich rozró¿nienia
s¹ czysto teoretyczne, gdy¿ doznanie cierpienia dotyka prawie za-
wsze ca³ego cz³owieka. Tym niemniej w jêzyku, za pomoc¹ którego
chce siê oddaæ „doznanie”, niebêd¹ce obcym ka¿demu cz³owiekowi,
wskazuje siê na cierpienia, troski, irytacje, przykroœci, dolegliwoœci,
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63 Por. V. Frankl, Homo patiens, dz. cyt.,
64 Ta koncepcja odpowiada niew¹tpliwie myœli egzystencjalnej.
65 Por. S. G³az, E. Sroczyñska, Antropologiczny wymiar cierpienia i sensu ludzkie-

go ¿ycia w rozumieniu Victora Emila Frankla, w: ¯yæ etycznie – ¿yæ etyk¹, Kraków 2009,
s. 132. Por. te¿ V. Frankl, Nadaæ ¿yciu sens, “¯ycie i Myœl” 4/1973.



dokuczliwoœci, udrêki, nieprzyjemnoœci, zmartwienia, strapienia,
zgryzoty, nieszczêœcia, mêki itp.66 Mo¿na oczywiœcie w semantycz-
nej analizie poszukiwaæ znaczeñ poszczególnych wyrazów, wska-
zuj¹c na ich zale¿noœæ od wybranych typologii cierpienia. Mo¿na za-
stanawiaæ siê nad typologiami wskazuj¹cymi na powody, rodzaje
czy stopnie nasilenia cierpienia. Jednak nie jest to przedmiotem na-
szych rozwa¿añ, a przedstawione wyrazy zdaj¹ siê ostatecznie
wskazywaæ ci¹gle na to samo, na g³êbiê „doznania” i mniejsz¹ lub
wiêksz¹ podatnoœæ na nie tego, który je opisuje. Na co jednak warto
zwróciæ uwagê, to na dychotomiê w opisie cierpienia i sk³adników
¿ycia uczuciowego. Cierpienie opisuje siê, wskazuj¹c na jego prze-
ciwieñstwo. Taki sposób analizy cierpienia mo¿e siê okazaæ wa¿nym
elementem komparatystyki wschodnich i zachodnich interpretacji.
Choæ cierpieniu mo¿na przeciwstawiæ szczêœliwoœæ lub radoœæ67, to
trzeba tak¿e pamiêtaæ o tym, co wczeœniej powiedziano na temat
tego, jak okreœla siê cierpienie. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie:
Czy relacja, w której opisuje siê cierpienie, wskazuj¹c na jego prze-
ciwieñstwo, odnosi siê do tej samej p³aszczyzny rzeczywistoœci?
W tym miejscu, podobnie jak wczeœniej, pominiemy dyskusjê od-
nosz¹c¹ siê do semantycznej analizy pojêæ oraz ich historycznego
rozwoju i interpretacji, które przeciwstawiane s¹ pojêciu cierpienia
opisywanego przez ró¿ne odpowiadaj¹ce mu s³owa. Nawet w takim
ujêciu jawi siê ciekawe zestawienie, w którym oprócz wspomniane-
go przeciwstawienia cierpieniu radoœci, konfrontuje siê przykroœæ
z przyjemnoœci¹, nieszczêœcie ze szczêœciem, ból z rozkosz¹, smutek
z weso³oœci¹, rozpacz z b³ogoœci¹, zmartwienie z zadowoleniem68.
To tak¿e s¹ wa¿ne elementy metafizyki cierpienia, o których wspo-
minano wczeœniej. Mamy zatem obraz sk³adników ¿ycia uczucio-
wego, w którym wskazuje siê na wszystkie formy odczuæ stano-
wi¹cych istotny element cierpienia.

Metafizyka cierpienia, zwracaj¹ca uwagê na swoje przeciwieñ-
stwo, w próbach jego opisu zaowocowa³a pogl¹dami wskazuj¹cymi
na wnioskowanie negatywne. Zwraca siê w nim uwagê na prze-
s³ankê. St¹d cierpienie mo¿na interpretowaæ tak¿e jako efekt ustania
albo braku czegoœ. Podobnie jak w odpowiedzi na pytanie o istotê
z³a wskazuje siê, i¿ jest ni¹ brak dobra, tak cierpienie zdaje siê byæ je-
dynie, na przyk³ad, ustaniem przyjemnoœci69. Pogl¹dów g³oszonych
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66 Por. W. Tatarkiewicz, Cierpienia, dz. cyt., s. 155.
67 Tatarkiewicz cierpieniu jednoznacznie przeciwstawia radoœæ, por. tam¿e, s. 101.
68 Tam¿e, s. 101 i 113.
69 Por. M. Montaigne, Próby II, rozdz. XII, dz. cyt., Warszawa 1957.



na temat cierpienia w myœli zachodniej jest bardzo du¿o. W niektó-
rych zwraca siê uwagê, ¿e cierpienie jest naturalnym stanem cz³o-
wieka (Schopenhauer). Choæ taka interpretacja posiada swoj¹ opo-
zycjê wskazuj¹c¹, ¿e naturalnym stanem cz³owieka jest radoœæ
(Epikur), wobec obu pojawia siê jednak pytanie o ostateczn¹ treœæ
stanu naturalnego jeœli uznaæ dychotomicznoœæ sk³adników ¿ycia
uczuciowego. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e ju¿ Platon w Filebie pokona³
tê trudnoœæ, opisuj¹c stany przyjemne, przykre i obojêtne, zbli¿aj¹c
siê tym samym do wczeœniej wspomnianych identycznych po-
dzia³ów buddyjskich.

W zwi¹zku z metafizyk¹ cierpienia przejdŸmy do nastêpnego
wa¿nego zagadnienia, które pojawia siê przy jego omawianiu. Do-
tyczy ono jego typologii. Oczywiœcie jest ich wiele. Zwracaj¹ uwagê
na ró¿ne uwarunkowania cierpienia. Wœród nich przypatrzmy siê
tym, które odnosz¹ siê do pytañ postawionych na pocz¹tku tego
rozdzia³u i wczeœniej. Zwrócimy zatem uwagê na typologie wska-
zuj¹ce na rodzaje cierpienia, g³ówne jego sensy, role i funkcje oraz
postawy, które cierpienie wywo³uje.

Najogólniejsze rozró¿nienia cierpienia wskazuj¹ na cierpienie fi-
zyczne i cierpienie moralne (duchowe). Mo¿na wymieniaæ wiele cier-
pieñ fizycznych, których pod³o¿em s¹ choroby. Arystoteles wskazu-
je na cierpienie odnosz¹ce siê do mniejszego z³a i cierpienie z³a
wywo³uj¹cego zgubê. To drugie jest cierpieniem œmierci, w którym
znacz¹ce jest cierpienie zwi¹zane z umieraniem. Choæ Arystoteles
tego ju¿ nie wymienia, cierpienie œmierci jest udzia³em zarówno
tych, których ona dotyczy, jak i tych, którzy s¹ jej œwiadkami. Ty-
pologiê cierpienia uwzglêdniaj¹c¹ jego rodzaje ka¿dy mo¿e u³o¿yæ
sobie sam poprzez analizê swojego ¿ycia. Charakterystyczne i cie-
kawe s¹ uwarunkowania typologii cierpieñ tworzonych po wojnie,
po katastrofach oraz te, które powstaj¹ w czasie wzglêdnej stabil-
noœci, w czasie pokoju. W jednych i drugich znacz¹ce s¹ warunki
¿ycia i wra¿liwoœæ cz³owieka. W pierwszym przypadku niezmier-
nie wa¿ny jest jednak czas. Im d³u¿ej trwa „doznawanie”, tym cier-
pienie zdaje siê byæ dog³êbniejsze, choæ w cierpieniach tego typu
zdaje siê te¿ istnieæ granica, poza któr¹ przestaje siê odczuwaæ
„doznania”. Ze wzglêdu na ostatnie zestawienie typologii cier-
pienia mo¿na wskazaæ rozwa¿ania W³adys³awa Tatarkiewicza70
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70 Por. W. Tatarkiewicz, Cierpienia, dz. cyt., s. 141-160. Tatarkiewicz pisa³
VIII rozdzia³ ksi¹¿ki dotycz¹cy cierpienia pod wp³ywem rozpoczêcia siê II wojny
œwiatowej. W pierwszej wersji ksi¹¿ki rozdzia³ ten by³ pominiêty. Ksi¹¿kê pisa³ do



i Henryka Jarosiewicza71. Rozwa¿ania Tatarkiewicza wskazuj¹ na
ciekaw¹ typologiê uznaj¹c¹, ¿e istniej¹ dwie zasadnicze grupy cier-
pieñ: cierpienia oparte na wra¿eniach i oparte na wyobra¿eniach. Oba
rodzaje stanowi¹ wspominany ju¿ element metafizyki szczegó³owej
cierpienia. Pierwotn¹ ich s³absz¹ wersj¹ s¹ przykroœci. Czynnik czasu
zdaniem Tatarkiewicza decyduje o tym, ¿e wra¿enia i wyobra¿enia
staj¹ siê ciê¿kimi i uzyskuj¹ miano cierpieñ. Ten pierwszy rodzaj cier-
pieñ uwarunkowany jest czasowo, ma swoje granice czasowe i po-
trzebuje faktu fizycznego. St¹d zamienna nazwa na cierpienia wra-
¿eniowe to cierpienia fizyczne albo cielesne. Drug¹ kategoriê
cierpieñ stanowi¹ wyobra¿eniowe, inaczej nazywane duchowymi.
One mog¹ obywaæ siê bez faktu fizycznego. Jednak ich czas trwania
nie ma granic. Wywo³ywane s¹ najczêœciej przez krzywdê, stratê,
niepowodzenie. S¹ to cierpienia, które pojawiaj¹ siê przez œwiado-
moœæ istniej¹cego z³a (z³o jako powód cierpienia) oraz œwiadomoœæ
niewystarczaj¹cego dobra (które nie mo¿e pokonaæ z³a?). Cier-
pienie wyobra¿eniowe „trwa” w czasie przesz³ym, teraŸniejszym
i przysz³ym. To pierwsze wyra¿a siê w lêku72, który mo¿e mieæ wie-
le szczegó³owych przyczyn. £¹czy jednak je wszystkie wspomnie-
nie z³a albo têsknota za dobrem, które minê³o. Podobnie teraŸniejsze
dotyczy tak¿e z³a i dobra tylko aktualnego. Z kolei przysz³e niesie
z sob¹ najwiêcej mo¿liwoœci. Tak jakby czas wojen i kataklizmów
nape³nia³ cz³owieka wra¿liwoœci¹ przewidywania, wzbogacaj¹c
jego wyobraŸniê w przewidywaniu ró¿nych form z³a, które mog¹
staæ siê naszym udzia³em. Cierpienia wyobra¿eniowe przysz³e obej-
muj¹, zdaniem Tatarkiewicza, obawy, oczekiwania, niepewnoœci,
jak i poczucie beznadziejnoœci. Pierwsze z nich wskazuj¹ na wszyst-
kie mo¿liwe niebezpieczeñstwa, które towarzysz¹ cz³owiekowi
w jego ¿yciu: na cierpienie œmierci, kalectwa, roz³¹ki z bliskimi, nie-
woli, niedostatku. Cierpienie „obaw” nie uwzglêdnia choroby,
zak³ada dynamikê zdarzeñ, której podstaw¹ jest nietrwa³oœæ i niepe-
wnoœæ. Trzy nastêpne cierpienia wyobra¿eniowe przysz³e wskazuj¹
na proces, w którym rozwija siê cierpienie duchowe, przyjmuj¹c co-
raz to nowe formy. Wa¿nym elementem jest w nich czas. To on de-
cyduje o cierpieniu oczekiwania, w którym „nie przychodzi” dobro
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1943 roku. Znacz¹cym jej elementem jest fragment wstêpu (por. s. 11), gdzie Autor
wymienia 18 osób, które przyczyni³y siê do powstania ksi¹¿ki, wymieniaj¹c kolej-
no, jak zginê³y.

71 Autor zarysowuje wspó³czesn¹ typologiê cierpienia. Por. H. Jarosiewicz,
Psychologia cierpienia, „Cywilizacja” 16/2006, s. 46-60.

72 Por. A. Kêpiñski, Lêk, Warszawa 1977.



maj¹ce byæ ulg¹ w cierpieniu. Cierpienie poczucia niepewnoœci wy-
nika z niemo¿noœci przewidywania. Choæ istnieje ono zawsze, to
w warunkach stabilnoœci jest t³umione. W czasie kataklizmów i wo-
jen nasila siê. Ostatnie cierpienie dotyczy beznadziejnoœci. Choæ wy-
daje siê ona siostr¹ bezsensu pojawiaj¹c¹ siê w trudnych czasach
wojny, ró¿ni siê od brata „¿yj¹cego” w czasach dobrobytu i pokoju.
Cierpienie beznadziejnoœci jest skutkiem utraty cierpliwoœci i nadziei.

Zwróæmy uwagê, jak¿e ró¿ni siê ta typologia cierpienia charak-
terystyczna dla czasu wojny i kataklizmów od innych wspó³czes-
nych. Wczeœniej wymieniliœmy jedn¹ z nich. Wskazuje siê w niej na
cierpienie fizyczne, spo³eczne, moralne i duchowe. Pierwsze zwraca
uwagê na cierpienie cia³a, na to, co mu szkodzi i na sygna³ w postaci
informacji, który czujemy jako ból73. Drugi na relacje spo³eczne,
w których ze wzglêdu na pe³nione role ma siê prawo oczekiwaæ na
s³uszne docenienie74. Cierpienia moralne wskazuj¹ na swoje we-
wnêtrzne Ÿród³o75. Ostatnie cierpienie duchowe wynika z nieposia-
dania w³adzy panowania nad sob¹ samym76.

Na tle tych rozwa¿añ poszukuj¹cych typologii rodzajów cierpie-
nia wspomnimy jeszcze o dwóch jego rodzajach, które zdaniem
M. Schelera77 nie s¹ znane na Zachodzie, nie ma ich tak¿e w buddyz-
mie. Choæ mo¿na by z takim stanowiskiem polemizowaæ, wa¿ne
w nim jest zwrócenie uwagi na cierpienie szlachetne – oczyszczaj¹ce
i nieszlachetne – poni¿aj¹ce.

Typologii mówi¹cych o ró¿nych rodzajach cierpienia oczywiœcie
jest wiêcej. Wskazaliœmy tylko wybrane, ukazuj¹c tak¿e czêœæ ich
uwarunkowañ.
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73 Nie wiem, dlaczego Autor zalicza do tego rodzaju cierpienia wynikaj¹ce
z ma³ego wzrostu lub z budowy cia³a. Por. H. Jarosiewicz, Psychologia cierpienia,
dz. cyt., s. 59.

74 Relacje spo³eczne z pewnoœci¹ nios¹ „wielkie bogactwo” cierpieñ innego
typu, o których Autor nie wspomina, a wynikaj¹cych choæby z wykluczenia spo³ecz-
nego. Pomijam jego wiele mo¿liwych przyczyn.

75 Autor, wskazuj¹c na cierpienia moralne, zwraca przede wszystkim uwagê na
lêk jako skutek wyobraŸni, na empatiê i na mo¿liwoœæ odbierania tego typu cierpieñ
przez inne byty duchowe. Ca³kowicie natomiast pomija w cierpieniu moralnym no-
rmatywn¹ postawê osoby – podmiotu do œwiata osób i zwi¹zanego z nimi œwiata
wartoœci. To w nich nale¿a³oby poszukiwaæ podstaw do cierpienia moralnego.

76 Autor nie precyzuje pojêcia duchowoœci, zatem trudno zgodziæ siê na uzna-
nie, ¿e „niespe³nienie” jest g³ównym Ÿród³em cierpieñ duchowych. Mo¿e byæ jedy-
nie jednym z nich. Duchowoœæ wskazuje na odrêbnoœæ od materialnoœci. Tu mo¿na
dopatrywaæ siê cierpieñ, których Ÿróde³ powinno siê poszukiwaæ zarówno w ist-
nieniu, jak i istocie.

77 Por. M. Scheler, O sensie cierpienia, dz. cyt., s. 36.



Kolejnym wa¿nym elementem rozwa¿añ na temat metafizyki
cierpienia s¹ typologie analizuj¹ce jego podstawowe sensy, role
i funkcje. Zwróæmy uwagê na niektóre z nich, bior¹c pod uwagê, ¿e
nie mo¿na ich interpretowaæ jednoznacznie, gdy¿ cierpienie jest
zjawiskiem wielop³aszczyznowym. W tych najogólniejszych typo-
logiach zwraca siê uwagê na dwa sensy cierpienia. Oba ukazuj¹, ¿e
cierpienie mo¿e pe³niæ rolê oczyszczaj¹c¹. Pierwszy z nich wskazu-
je, ¿e oczyszczenie mo¿e dotyczyæ ¿ycia przyrodzonego. Cierpienie
duchowe pe³ni rolê „katharsis”, oczyszcza uczucia. Choæ analogia
do Arystotelesa78 jest tu doœæ daleka. Doœæ powszechnie przyjmuje
siê taki sens cierpienia. Drugi sens wskazuje na ¿ycie nadprzyrodzo-
ne, wobec którego cierpienie jest form¹ pokuty za przewiny. Inna ty-
pologia wskazuje na sens cierpienia poprzez konsekwencje analizy
niedoskona³oœci œwiata, którego cz³owiek jest czêœci¹, oraz na sens
transcendentny. W pierwszym przypadku cz³owiek przejmuje tê
niedoskona³oœæ. Sam zatem staje siê wed³ug niej Ÿród³em cierpienia
dla innych, a inni dla niego. Podobnie dzia³aj¹ zbiorowoœci spo³ecz-
ne, nios¹c wadliwe struktury bêd¹ce kolejnym Ÿród³em cierpieñ. Od
strony pozytywnej taka struktura œwiata mo¿e staæ siê impulsem do
indywidualnego rozwoju duchowego. Sens transcendentny cierpie-
nia istnieje pod warunkiem istnienia Boga, Stwórcy i Zbawcy. Wte-
dy cierpienie mo¿na po³¹czyæ z pojêciem losu. Ta interpretacja cier-
pienia zawiera analizy zjawisk i struktur bytowych maj¹cych
charakter koniecznoœciowy. Inny wariant transcendentnej grupy
sensu cierpienia mo¿na odnieœæ do przeznaczenia, wi¹¿¹c je z kon-
sekwencj¹ czynów cz³owieka. Kolejnych wariantów mo¿e byæ kil-
ka79. Wszystkie one niew¹tpliwie ukazuj¹ szerokoœæ zagadnieñ
wchodz¹cych w sk³ad metafizyki cierpienia.

Metafizyka cierpienia wskazuje na nie jako na zjawisko wielo-
p³aszczyznowe. Cz³owiek poszukuje w niej sensu, czêsto nie zdaj¹c
sobie sprawy, ¿e zale¿y on nie tylko od warunków, ale i od usposo-
bienia cz³owieka. Samo cierpienie zdaje siê tak¿e podlegaæ uwarun-
kowaniom psychiki ludzkiej. Dotyczy to na przyk³ad wielu cierpieñ
o ró¿nych przyczynach doœwiadczanych w krótkim czasie. Cierpie-
nia wtedy zdaj¹ siê dope³niaæ, dochodz¹c do stanu okreœlanego jako
nieszczêœcie, w którym ca³a œwiadomoœæ objêta jest cierpieniem.
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78 Por. np. Arystoteles, Poetyka 1449 b 28 oraz Polityka 1342 a 11. Filozof zwraca
raczej uwagê na muzykê i tragediê, które jego zdaniem maj¹ moc „oczyszczania”.

79 Por. S. Witek, Cierpienie, w: Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1989,
s. 480-481.



Potêgowanie cierpieñ posiada jednak swój próg okreœlany jako
„strop cierpieñ” albo „przekroczenie miary cierpieñ”80, po którym
cierpienia wzajemnie siê ograniczaj¹. Psychika ludzka ma zdolnoœæ
kompensowania81 i przeciwdzia³ania cierpieniom. Widoczne jest to
szczególnie w postawach, jakie przyjmuje siê wobec cierpienia.
Choæ ogólnie maj¹ one dwa odniesienia wskazuj¹ce na jego znosze-
nie lub likwidowanie, to oba posiadaj¹ wiele wariantów szczegó³o-
wych. Podstaw¹ wariantów postaw przyjmowanych wobec cierpie-
nia zdaje siê byæ poziom i œwiadomoœæ rozumienia jego sensu, i celu
cierpienia. Jedna z typologii82 postaw przyjmowanych wobec cier-
pienia wskazuje na cztery ich warianty: obronê, bunt, tolerancjê
i akceptacjê. Choæ nosi ona znamiona psychologicznej interpretacji
etapów transcendencji w umieraniu czy w jakiejkolwiek stracie,
niew¹tpliwie oddaje tak¿e postawy przyjmowane wobec cierpienia
mieszcz¹ce siê we wczeœniejszej typologii dwuelementowej. Obrona
mieœci siê w postawie likwidowania, tolerancja i akceptacja w posta-
wie znoszenia. Tylko bunt wydaje siê etapem przejœciowym pomiê-
dzy likwidowaniem a znoszeniem cierpienia. Obrona jako postawa
wobec cierpienia polega na poszukiwaniu œrodków oddalaj¹cych
cierpienie. Ostatecznie wobec ich niewystarczaj¹cej mocy konsek-
wencj¹ takiej postawy jest uznanie co najmniej bezsensownoœci cier-
pienia. Bunt odrzucaj¹cy cierpienie jest przejœciow¹ form¹, na po-
ziomie której nie mo¿na poszukiwaæ ani sensu, ani ewentualnego
celu cierpienia. Tolerancja jest form¹ czêœciowego pogodzenia siê
z cierpieniem, z d¹¿eniem do zmniejszenia wra¿liwoœci na nie, a¿ do
ataraksji, która jednak nie ma znamion apatii. Akceptacja cierpienia
jest œwiadomym przyjêciem cierpienia. Ma ono ró¿ne motywy, od
wskazuj¹cego na realizm ¿yciowy uwzglêdniaj¹cy cierpienie jako
naturalny element ¿ycia, poprzez powinnoœæ, która akceptuje cier-
pienie, gdy¿ jego Ÿród³em jest wola Stwórcy. Ostatecznym najwy-
¿szym motywem, za pomoc¹ którego akceptuje siê cierpienie, jest
mi³oœæ, dziêki której nastêpuje jego przewartoœciowanie zdecydo-
wanie wskazuj¹ce na jego zbawczy sens w osobie Jezusa Chrystusa.
Motyw podjêcia cierpienia przez cz³owieka wspiera siê na cierpie-
niu Zbawcy z zamiaru wspó³uczestnictwa dla zbawienia bliŸnich.
To równie¿ jeden z najwa¿niejszych motywów stanowi¹cych istotê
rozwa¿añ na temat metafizyki cierpienia.
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80 Por. W. Tatarkiewicz, Cierpienia, dz. cyt., s. 147-149.
81 Por. np. Cicero, O pocieszeniu, Pisma filozoficzne, t. IV, dz. cyt.,
82 Por. S. Witek, Cierpienie, dz. cyt.



Wewnêtrzna z³o¿onoœæ cierpienia mo¿e te¿ decydowaæ o zmien-
noœci w postawach przyjmowanych wobec niego. Przejœcie od obro-
ny do akceptacji wydaje siê naturaln¹ i ostateczn¹ drog¹ rozwoju
postawy wobec cierpienia przyjmowanej przez cz³owieka. Jednak
w tym procesie zmiennoœæ jest jego cech¹ charakterystyczn¹. St¹d
cierpieniu mo¿na siê nie tylko opieraæ, mo¿na je wstrzymywaæ,
mo¿na je znosiæ, „oddaæ” mu siê ca³kowicie czy wrêcz nim rozko-
szowaæ. Wobec cierpienia znacz¹ca jest zmiana czucia i powstaj¹ce
na jej bazie chcenie83. Jednak to nie wszystko, jeœli chodzi o typologie
postaw wobec cierpienia, wobec metafizyki cierpienia.

M. Scheler wprowadza dwie istotne typologie cierpienia.
Pierwsz¹ ³¹czy z teoriami cierpienia, poszukuj¹c w nich tak¿e po-
staw wobec niego przyjmowanych, czy te¿ po prostu sposobów za-
chowania siê wobec niego. Dwa g³ówne typy w tej typologii to droga
uprzedmiotowienia cierpienia i rezygnacji oraz droga aktywnego
znoszenia go. Choæ drogi te maj¹ swoje warianty, znacz¹ce jest, ¿e
maj¹ te¿ swoje ugruntowanie w filozofii albo w religii. Odwo³uje siê
zatem Scheler, analizuj¹c pierwsz¹ drogê, do wybranych koncepcji
filozoficznych, wskazuj¹c wœród nich miêdzy innymi buddyjsk¹
wraz z myœl¹ Spinozy i Goethego. Choæ konteksty s¹ tu ró¿ne i dys-
kusyjne, istot¹ tej drogi ma byæ poznanie ostatecznych Ÿróde³ cier-
pienia – na co wskazaliœmy jako na element warunkuj¹cy metafizykê
cierpienia. Mo¿e ono doprowadzaæ do zrównania œwiata i samego
cz³owieka z cierpieniem. Scheler84 ujmuje to w postaci równania,
identyfikuj¹c po¿¹danie, które jest Ÿród³em zarówno cierpienia, jak
i wszystkich innych elementów, stanowi¹cych jego sk³adowe, z rze-
czywistoœci¹. Rzeczywistoœæ uto¿samia z cierpieniem, a to ostatnie
z indywidualnoœci¹. W efekcie uprzedmiotowieniu ma s³u¿yæ po-
znanie wypieraj¹ce ¿¹dze, cierpienie i ból.

Droga aktywnego znoszenia cierpienia Schelera wskazuje na
piêæ jego podstaw teoretycznych. Pierwszy z wariantów wskazuje
na hedonistyczn¹ ucieczkê przed cierpieniem. Kolejny zwraca uwa-
gê na mo¿liwoœæ przytêpienia cierpienia a¿ do apatii. Trzeci wariant
wskazuje na drogê t³umaczenia cierpienia oraz jego iluzjonistyczne
negacje. Czwarta droga wskazuje na usprawiedliwianie wszelkiego
cierpienia poprzez uznanie go za karê. Ostatnia pi¹ta droga uznana
jest przez Schelera jednoczeœnie za najwspanialsz¹, ale i najbardziej
powik³an¹. Zdaniem Schelera jest to droga b³ogiego cierpienia

42 1. Poszukuj¹c pojêæ, definicji i sposobów analiz cierpienia

83 Por. M. Scheler, O sensie cierpienia, dz. cyt., s. 4.
84 Por. tam¿e, s. 30-32.



i dokonuj¹cego siê w cierpieniu wyzwolenia od niego, dziêki mi³o-
siernej mi³oœci Boga. Tê drogê Scheler nazywa „Królewsk¹ Drog¹
Krzy¿a”.

W metafizyce cierpienia obok typologii postaw wobec cierpienia,
istotne staj¹ siê tak¿e sposoby jego znoszenia. Scheler zwraca zatem
uwagê na sposoby usuwania czy choæby zmniejszania cierpienia.
Oczywiœcie ³¹cz¹ siê one z wczeœniejszymi postawami wobec niego
wskazanymi w koncepcji filozofa. Mamy zatem mo¿liwoœæ wyboru
pomiêdzy aktualn¹ walk¹ zewnêtrzn¹ przeciwko obiektywnym na-
turalnym b¹dŸ spo³ecznym przyczynom bólu i cierpienia. Na tej
drodze cierpienie jawi siê jako z³o, które jest obiektywn¹ w³asnoœci¹
œwiata. Jest te¿ druga droga, której istot¹ jest walka wewnêtrzna. Po-
lega ona na próbie powstrzymywania cierpienia od wewn¹trz. Je¿e-
li cierpienie dotyczy przede wszystkim „wnêtrza” cz³owieka, jest to
sensowne. Droga wewnêtrzna polega zatem na usuwaniu mimo-
wolnego automatycznego oporu, który jest warunkiem istnienia
bólu i cierpienia w cz³owieku. Pojêcie oporu jest tu kluczowe wobec
metafizyki cierpienia. Ma wiele wariantów interpretacyjnych,
wœród nich równie¿ te, o których ju¿ wspomnieliœmy przy wczeœ-
niejszych opisach pojêcia cierpienia. Aktywnoœæ i pasywnoœæ jako
warianty na³o¿one na charakterystykê Schelerowskich koncepcji
usuwania cierpienia daj¹ mo¿liwoœæ zwrócenia uwagi tak¿e na
Ÿród³a cierpienia w jego koncepcji. Ostatecznie zdaj¹ siê byæ dwa
g³ówne Ÿród³a, zewnêtrzne, identyfikowane ze œwiatem przyrody
i organizacj¹ spo³eczeñstwa oraz wewnêtrzne – psychiczne, wewn¹trz-
organiczne85.

Wobec metafizyki cierpienia poszukiwanie wstêpnego zrozu-
mienia, czym jest cierpienie, jak siê je identyfikuje, czy, jak siê je defi-
niuje, jest znacz¹ce nie tylko ze wzglêdu na przybli¿enie aparatu po-
jêciowego i jego zakresu, ale tak¿e ze wzglêdu na zrozumienie, ¿e
cierpienie jest wielop³aszczyznowe. Choæ zamys³ ksi¹¿ki wskazuje
na komparatystykê pojêciow¹ tworzon¹ na bazie wybranych teks-
tów z krêgu ogólnie okreœlanego jako wschodni i zachodni, nie wy-
czerpuje oczywiœcie tematu ani w kontekœcie przedstawianym, ani
w jakimkolwiek innym. Metafizyka cierpienia jest zbyt z³o¿ona po-
siada zbyt wiele p³aszczyzn interpretacji, których nie mo¿na wycze-
rpaæ. Mo¿e w³aœnie dlatego warto siê ni¹ „zaj¹æ”.

Przyjrzyjmy siê zatem owej z³o¿onoœci metafizyki cierpienia,
wskazuj¹c na myœl Arystotelesa.
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2. Arystoteles.

Cierpienie jako z³o przeciwne naturze.

Wybrane elementy myœli antycznej

na temat cierpienia

Poszukuj¹c elementów metafizyki cierpienia w myœli antycznej mo¿-
na wskazaæ na naukê o sensie bólu i cierpienia w rozwa¿aniach Ary-
stotelesa. To, co szczególnie w nich ciekawe, to zwrócenie uwagi na
uczucia, jakie cierpienie wywo³uje. Oczywiœcie nie jest to myœl g³ów-
na i jedyna w rozwa¿aniach filozofa, bo podejmuje on zagadnienie
cierpienia w wielu ró¿nych kontekstach. Wskazuje siê w nich, tylko
miêdzy innymi, na wewnêtrzne odbicie psychiczne cierpienia, czyli
na przykroœæ. Jednak, co znamienne dla ca³ych rozwa¿añ filozofa, to
zwrócenie uwagi, ¿e zarówno samo cierpienie, jak i jego przejaw
w postaci przykroœci s¹ czymœ z³ym, czymœ, czego nale¿y unikaæ.

Cierpienie, zdaniem Arystotelesa, wyra¿a siê w przykroœci. Prze-
ciwstawia jej Stagiryta przyjemnoœæ, która jest, jego zdaniem, nie tyl-
ko jej przeciwieñstwem. Sama relacja, przyjemnoœæ a przykroœæ, wy-
daje siê niezmiernie wa¿na nie tylko dla samego filozofa, ale i dla
zrozumienia jego stosunku do cierpienia. Stanie siê to jeszcze bar-
dziej zrozumia³e, jeœli uzupe³ni siê j¹ o odniesienie do natury. Osta-
tecznie wydaje siê, i¿ filozof przeciwstawia zarówno cierpienie, jak
i wynikaj¹c¹ z niego przykroœæ w³aœnie naturze. Cierpienie jest z³em
przeciwnym ze swej istoty naturze. Oczywiœcie, to nie wszystko.
Myœl Arystotelesa zdaje siê wskazywaæ, i¿ cierpienie wyra¿aj¹ce siê
w przykroœci towarzyszy przede wszystkim namiêtnoœciom, zdolno-
œciom i trwa³ym dyspozycjom, choæ przynale¿y zarówno do duszy,
jak i do cia³a. Jest te¿ cierpienie konsekwencj¹ czy raczej nastêpstwem
dzia³añ i po¿¹dañ. Arystoteles odró¿nia oczywiœcie cierpienie, które
wi¹¿e ze œmierci¹, od cierpieñ innego rodzaju. I pierwsze, i drugie s¹
z³em. Jednak to pierwsze, co istotne, jak ju¿ wczeœniej powiedziano,
jest „z³em wywo³uj¹cym zgubê”. To, co niew¹tpliwie oryginalne
w rozwa¿aniach Arystotelesa na temat metafizyki cierpienia, doty-
czy zwrócenia uwagi na relacjê cierpienia do litoœci czy oburzenia,



a tak¿e ró¿n¹ podatnoœæ ludzi na cierpienie. To ostatnie zagadnienie
daje mo¿liwoœæ przeniesienia rozwa¿añ dotycz¹cych cierpienia do
teorii cnót Arystotelesa.

*

Trudnoœæ interpretacji pogl¹dów Arystotelesa na temat cierpienia
wynika miêdzy innymi z tego, i¿ w jego pismach nie mo¿na odnaleŸæ
oddzielnego dzie³a poœwiêconego wybranemu przez nas zagadnie-
niu. Wiêkszoœæ pogl¹dów na temat cierpienia, zawar³ Arystoteles
w swoich pismach jako konsekwencje rozwa¿añ czynionych wobec
innych zagadnieñ. Stad, choæ mo¿e pocz¹tkowo zaskakiwaæ umiejsco-
wienie rozwa¿añ na temat cierpienia, na przyk³ad w pismach logicz-
nych czy metafizycznych86, okazuj¹ siê one jedynie przypomnieniem
rozwa¿añ czynionych w pismach z filozofii przyrody czy z dziedziny
filozofii praktycznej87. Zawê¿a zatem Arystoteles metafizykê cierpie-
nia do rozwa¿añ, które nazwaliœmy szczegó³ow¹ jej odmian¹.

Przyjrzyjmy siê niektórym pogl¹dom Arystotelesa, poszukuj¹c
w nich tych, które uka¿¹ nie tylko jego stosunek do szczegó³owej
metafizyki cierpienia, lecz wskazuj¹ tak¿e na relacjê cierpienia do
natury. Jest oczywiœcie mnóstwo odniesieñ czynionych przez Stagi-
rytê w jego pismach do zagadnienia cierpienia. Zanim podejmiemy
próbê ich klasyfikacji, mo¿na by zwróciæ uwagê na œrodki zapobie-
gawcze, którymi, zdaniem Arystotelesa, obdarzy³a nas natura dla
z³agodzenia cierpienia. Pisze o nich filozof w Zagadnieniach przyrod-
niczych (948 b)88. Jest to o tyle ciekawe, ¿e próbuje w nich odnaleŸæ
Arystoteles to, na co zwróci uwagê wiele lat póŸniej Max Scheler89,
sugeruj¹c, jakie elementy s¹ niezbêdne w filozoficznym studium
bólu i cierpienia90, które wskazuje na jego metafizyczny wymiar.
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86 Por. np. Metafizyka 1022 b oraz Topiki 126 a.
87 Na przyk³ad bior¹c pod uwagê pisma z dziedziny filozofii przyrody, nauk

przyrodniczych i psychologii, takie jak: Fizyka, Zagadnienia przyrodnicze, O duszy.
W pismach z dziedziny filozofii praktycznej przede wszystkim Etyka nikomachej-
ska, Etyka eudemejska i Etyka wielka, ale tak¿e Retoryka i Poetyka.

88 Por. Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. IV, dz. cyt.
89 Por. M. Scheler, Cierpienie, œmieræ, dalsze ¿ycie..., dz. cyt.
90 Por. rozwa¿ania z zakresu fizjologii i psychologii bólu, o których informuje

Maria Scheller w swym pos³owiu wydawcy: M. Scheller, Schriften zur Sozologie und
Weltanschauungslehre, Gesammelte Werke, t. VI, Bern – München 1963, s. 401. Zda-
niem Schelera filozoficzne studium bólu i cierpienia winno obejmowaæ: 1) fenome-
nologiê i fizjologiê wra¿eñ bólu oraz fenomenologiê i przyczynow¹ psychologiê
uczuæ, 2) teleologiczn¹ koncepcjê wszelkiej nieprzyjemnoœci (Unlust), 3) aksjologiê
i etykê cierpienia, 4) psychotechnikê ukazuj¹c¹, jak nale¿y umyœlnie przeciwdzia³aæ



Otó¿ zdaniem Schelera potrzebne jest w nim zwrócenie uwagi na
fenomenologiê i fizjologiê wra¿eñ bólu oraz fenomenologiê i przy-
czynow¹ psychologiê uczuæ. Z zacz¹tkiem takiego studium spotyka-
my siê niew¹tpliwie w Zagadnieniach przyrodniczych Arystotelesa.
Choæ poni¿ej nie rozwijamy tej koncepcji, warto zauwa¿yæ, ¿e Arysto-
teles, zwracaj¹c uwagê, i¿ lêk jest pewnego rodzaju cierpieniem i bó-
lem91, analizuje jego fizjologiê oraz jego przejawy. St¹d wskazanie na
przyk³ad na: dr¿enie g³osu, r¹k, dolnej wargi czy na odczuwanie pra-
gnienia lub dreszczy92. Mamy zatem do czynienia z jednym z pierw-
szych rozwa¿añ na temat bólu i cierpienia od strony jego fizjologii.

…lêk jest pewnego rodzaju cierpieniem i bólem, (…)
ci, którzy odczuwaj¹ ból, krzycz¹ (…).
(…) ci, którzy odczuwaj¹ ból, zatrzymuj¹ oddech, który, dlatego nagroma-
dzony, wydobywa siê wychodz¹c jako g³os? (…).
Przyczyn¹ zaœ tego, ¿e ci, którzy doznaj¹ bólu, wstrzymuj¹ oddech, jest to,
¿e wszyscy, gdy doznajemy bólu, bezwiednie wykorzystujemy wszczepione
nam przez naturê œrodki zapobiegawcze, podobnie jak i inne stworzenia
(Zagad. przyrod. 948 b).

Na takim poziomie rozwa¿añ dotycz¹cych zagadnienia bólu
i cierpienia Arystoteles poszukuje oczywiœcie œrodków zaradczych
na nie, uznaj¹c, ¿e:

…przeciwko wszystkim cierpieniom lub ich wiêkszoœci pomocne jest gor¹co
(Zagad. przyrod. 948 b).

Wa¿nym elementem rozwa¿añ Arystotelesa na temat cierpienia
jest tak¿e zwrócenie uwagi na g³ówny jego sk³adnik emocjonalny,
na przykroœæ. Uzupe³nia zatem filozof Schelerowski wymóg stawia-
ny filozoficznym rozwa¿aniom na temat cierpienia. Cierpienie nie-
sie z sob¹ przykroœæ, która jest przeciwieñstwem przyjemnoœci,
i w tej perspektywie bêdzie je rozwa¿a³ we wszystkich swoich pis-
mach Arystoteles. Przyjemnoœæ jest jednym z centralnych pojêæ grec-
kiej etyki93. Choæ u Arystotelesa uznana za poruszenie duszy, wa¿ne
staje siê coœ innego, to, co ono powoduje:
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ró¿nym rodzajom cierpienia, 5) koncepcjê zmiennego bilansu przyjemnoœci i przy-
kroœci oraz 6) metafizyczne wyjaœnienie sensu cierpienia. Por. M. Scheler Cierpie-
nie, œmieræ, dalsze ¿ycie..., dz. cyt., t. VI, s. 331.

91 Por. A. Kêpiñski, Lêk, dz. cyt.
92 Por. Ksiêga dwudziesta siódma, O lêku i odwadze, w: Zagadnienia przyrodni-

cze, dz. cyt., punkty 6, 7, 8, 9.
93 Zagadnienie przyjemnoœci rozpatruje Arystoteles w Etyce nikomachejskiej,

ksiêga VII, rozdz. 11-15, oraz ksiêga X, rozdz. 1-5. Por. te¿ w zwi¹zku z czyniony-
mi tu rozwa¿aniami rozdz. 6, Szczêœcie i zadowolenie, w: M. J. Adler, Dziesiêæ b³êdów
filozoficznych, przek³. J. Marzêcki, Warszawa 1995.



Przyjemnoœæ jest to pewne poruszenie duszy oraz pe³ny i dostrzegalny po-
wrót do stanu naturalnego; przeciwieñstwem tego jest przykroœæ
(Retoryka 1370 a).

Jak mo¿na zauwa¿yæ, przyjemnoœæ wi¹¿e Arystoteles z przywró-
ceniem stanu naturalnego, z dzia³aniem zgodnym z natur¹. Nie jest
ona jednak celem samym w sobie, lecz dope³nieniem czynnoœci94.
Dlatego czynnoœciom odpowiadaj¹ w³aœciwe im przyjemnoœci95. Co
wiêcej, jest ona wspólna wszystkim istotom ¿yj¹cym96, z których:

…ka¿da zdaje siê te¿ mieæ swoist¹ swoj¹ przyjemnoœæ (Etyka nikom. 1176 a)97.

Na tym tle i cierpienie, i przykroœæ jawi¹ siê jako przeciwieñstwa
przyjemnoœci, ale nie tylko:

…cierpienie jest zanikaniem tego, czego stawaniem siê jest przyjemnoœæ
(Etyka nikom. 1173 b).

Co wa¿ne, Arystoteles, analizuj¹c ow¹ opozycjê i jej relacjê do na-
tury98, powo³uje siê na Platona99, co czyni jeszcze dobitniejsz¹ rela-
cjê, o której wspomina:

Mówi¹ te¿, ¿e przykroœæ jest brakiem czegoœ, czego domaga siê natura,
a przyjemnoœæ zaspokojeniem potrzeby (Etyka nikom. 1173 b).

Czyny poci¹gaj¹ za sob¹ przyjemnoœæ, która powinna byæ ich
w³aœciwoœci¹. Powstaje zatem pytanie, wobec rozwa¿añ Arystotele-
sa, o naturê czynnoœci przynosz¹cych przykroœæ. W Retoryce zwraca
zatem uwagê mo¿liwoœæ przekszta³cenia czynów przynosz¹cych
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94 Por. Etyka nikomachejska 1174 b.
95 Por. Etyka nikomachejska 1175 b.
96 Tam¿e 1176 a.
97 Dla cz³owieka przyjemne jest to, co moralnie piêkne, ale tak¿e i to, co po¿y-

teczne (por. Etyka nikomachejska 1176 a). Oczywiœcie najdoskonalsza i najprzyjem-
niejsza jest przyjemnoœæ towarzysz¹ca teoretycznej kontemplacji natury rzeczy.
Por. np. Etyka nikomachejska 1153 a; 1174 b.

98 Wydaje siê, ¿e naturê mo¿na tu rozumieæ doœæ szeroko, tak¿e jako normê.
99 Wspomina o tym Platon ustami Sokratesa w Filebie. Dialog pomiêdzy So-

kratesem a Protarchosem wskazuje na g³ód, który jest rozk³adem i bólem, podob-
nie jak pragnienie i zimno.
Sokrates: „Mówi³o siê nieraz, ¿e gdy siê natura czyjakolwiek

popsuje procesami rozk³adu i odbudowy i nape³niania siê,
i opró¿nia, i jakimiœ tam przyrostami i ubytkami, to zjawiaj¹
siê cierpienia i boleœci, i mêki, i wszystko, co siê podobnie nazywa”.

„A kiedy coœ wraca do w³asnej natury, to taki
Powrót przyjêliœmy jako rozkosz”. Por. Platon, Fileb, przek³. W. Witwicki,

Warszawa 1991, 42 C, D.



cierpienie i przykroœæ w te, które przynosz¹ przyjemnoœæ100. Czyna-
mi, które przynosz¹ cierpienie i przykroœæ s¹ te powsta³e na skutek
koniecznoœci i przymusu (por. Retoryka 1370 a). Oczywiœcie, Arysto-
teles nak³ada swoje analizy dotycz¹ce przyjemnoœci i przykroœci na
podzia³ czynów ludzkich, uznaj¹c ostatecznie, ¿e te niezale¿ne od
woli nios¹ na ogó³ cierpienie i przykroœæ. Z kolei te zale¿ne od woli,
³¹cz¹c siê z pragnieniami, naturalnie s¹ przyjemne101.

Podsumowanie tych rozwa¿añ zawiera oczywiœcie wartoœciowa-
nie, w którym Arystoteles sk³ania siê jednoznacznie do pogl¹du, ¿e
ludzie wybieraj¹ to, co przyjemne – jako dobro, wystrzegaj¹ siê zaœ
przykroœci, jako z³a (por. Etyka nikom. 1113 a). Zdaniem filozofa ist-
nieje powszechna zgoda na to, ¿e przykroœæ jest czymœ z³ym, czymœ
czego nale¿y w ¿yciu unikaæ (por. Etyka nikom. 1153 b), gdy¿ na owo
¿ycie dzia³a w sposób destrukcyjny (por. Etyka eudem. 1229 a 34-40).
W rozdziale 13 ksiêgi VII Etyki nikomachejskiej Arystoteles stwierdza:

Istnieje jednak ponadto powszechna zgoda na to, ¿e przykroœæ jest czymœ
z³ym i czymœ, czego nale¿y unikaæ; pewne bowiem przykroœci s¹ z³e w bez-
wzglêdnym s³owa tego znaczeniu, inne zaœ dlatego, ¿e nam w pewnej mie-
rze przeszkadzaj¹ (Etyka nikom. 1153 b).

Choæ wywód filozofa w dalszej czêœci prowadzi do polemiki ze
Speuzypposem, poszukuj¹cej relacji przyjemnoœci do przykroœci i jej
braku, pojawia siê pytanie wa¿niejsze. Dotyczy ono próby wydzie-
lenia przez Arystotelesa dwóch rodzajów cierpienia. Oba s¹ z³e, ale
w inny sposób. Do tego zagadnienia wraca Arystoteles w Etyce eude-
mejskiej, dodaj¹c do niego uwagi na temat strachu. Opis jest tu na
tyle ciekawy, ¿e przytoczymy go w ca³oœci. Arystoteles, mówi¹c
o rzeczach budz¹cych czy wywo³uj¹cych strach, stwierdza:

Do tego rodzaju rzeczy zalicza siê te, które wydaj¹ siê wywo³ywaæ cierpienia
gro¿¹ce zgub¹, bo osoby, które doœwiadczaj¹ jakiegoœ innego rodzaju cier-
pienia, doznaj¹ zapewne odmiennej formy przykroœci i odmiennego uczu-
cia, ale nie strachu, np. jeœli ktoœ przewiduje, ¿e dozna tego rodzaju przykro-
œci, jakiej doznaj¹ zazdroœnicy, albo ludzie zawistni albo zawstydzeni.
I strach pojawia siê jedynie w przypadkach tak wielkiego cierpienia, ¿e ono
samo przez siê mo¿e zniszczyæ ¿ycie (por. Etyka eudem. 1229 a, b).

Mamy zatem u Arystotelesa znacz¹cy podzia³ cierpieñ na te
wywo³uj¹ce œmieræ, którym towarzyszy strach, cierpienia nios¹ce
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100 Przekszta³cenie czynów przynosz¹cych cierpienie (przykroœæ) nastêpuje na
skutek przyzwyczajenia.

101 Por. Retoryka 1368 b oraz 1369 a.



zgubê oraz wszystkie pozosta³e, którym jednak strach nie towarzy-
szy. Jednak w dalszej czêœci tekstu Arystoteles wskazuje tak¿e na
sprawcz¹ moc cierpienia, gdy¿:

Z tego powodu i osoby, które s¹ bardzo ³agodne, w pewnych okolicznoœciach
staj¹ siê mê¿ne, a inni, surowi i silni, staj¹ siê tchórzliwi. I w rzeczy samej za
szczególn¹ w³aœciwoœæ mêstwa uwa¿a siê to, ¿e jest ono pewnego rodzaju po-
staw¹ wobec œmierci i cierpienia z ni¹ zwi¹zanego (Etyka eudem. 1229 a, b).

Choæ Arystoteles, pisz¹c na temat cierpienia, zwraca uwagê na
wiele zagadnieñ, wa¿nych ze wzglêdu na metafizykê cierpienia,
ostatecznie przenosi je na grunt teorii cnót. Jednak zanim pod¹¿ymy
tam za nim, przyjrzymy siê koncepcji cierpienia jako stanu duszy.
To tak¿e znacz¹cy element, który we wstêpie okreœliliœmy jako
szczegó³ow¹ metafizykê cierpienia.

2.1. Cierpienie jako stan duszy

W metafizyce cierpienia wa¿nym zagadnieniem jest poszukiwanie
jego Ÿróde³. Arystoteles w zwi¹zku z nimi wskazuje na zmys³ow¹
czêœæ duszy102. Czyni to przy okazji rozwa¿añ dotycz¹cych na
przyk³ad stosunku gatunku do rodzaju (por. Topiki 126 a)103 czy ana-
lizuj¹c zale¿noœæ pomiêdzy dzia³aniem rzeczy zmys³owych a stana-
mi zmys³owej czêœci duszy (por. Fizyka 247 a). W efekcie wskazuje
na cierpienie jako na stan duszy. Jednak, co ciekawe, jest to stan po-
wstaj¹cy pod wp³ywem dzia³añ rzeczy zmys³owych, stan wyni-
kaj¹cy ze zmian jakoœciowych, choæ niebêd¹cy zmian¹ jakoœciow¹,
wi¹¿¹cy siê z doskona³oœci¹ lub s³aboœci¹ moraln¹. W efekcie mo¿na
zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ analiza, któr¹ przeprowadza Arystote-
les na temat cierpienia w Fizyce (247 a), wskazuje na jego zale¿noœæ
od dzia³ania, pamiêci czy wreszcie nadziei. Sfera fizyczna przyje-
mnoœci oraz przykroœci (cierpienia) wi¹¿e siê zatem z jednej strony
z doskona³oœci¹ moraln¹ (jak i jej przeciwieñstwem), z drugiej strony
jest zale¿na od wczeœniej wspomnianych dzia³añ, pamiêci i nadziei.
Arystoteles o tym podporz¹dkowaniu pisze, co nastêpuje:
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102 Arystoteles rozró¿nia 3 rodzaje duszy: rozumn¹ (ôü çJãïýìåíïí, ôü a]ñ÷ïí),
po¿¹dliw¹ (ejðé��ìçôéêüí) i gwa³town¹ (��ìïåéäÞò). W drugiej mo¿na poszukiwaæ
uczuæ i afektów, w trzeciej po¿¹dañ. Por. Topiki 126 a.

103 Smutek, przykroœæ, cierpienie mieœci siê podobnie jak przyjemnoœæ
w „…po¿¹dliwej czêœci duszy”.



…doskona³oœæ moralna wi¹¿e siê ze sfer¹ fizyczn¹ przyjemnoœci i przykro-
œci, a te z kolei zale¿ne s¹ od dzia³ania, albo od pamiêci, b¹dŸ wreszcie od
nadziei. Te, które zale¿¹ od dzia³ania, s¹ okreœlone przez percepcjê zmy-
s³ow¹, tzn. s¹ pobudzone przez jak¹œ rzecz zmys³ow¹; a te, które zale¿¹ od
pamiêci i nadziei s¹ równie¿ wyznaczone przez percepcje zmys³owe, odczu-
wa siê bowiem przyjemnoœæ [jak i przykroœæ104], gdy siê przypomina prze-
¿yte przyjemnoœci [jak i przykroœci105], a tak¿e, gdy siê ma nadziejê prze¿y-
cia ich w przysz³oœci (Fizyka 247 a).

Kontynuacjê tych rozwa¿añ mo¿na odnaleŸæ w traktacie O duszy.
Jednak zanim do nich przejdziemy, trzeba wskazaæ na jeszcze jedn¹
znacz¹c¹ uwagê Arystotelesa na temat cierpienia, tym razem zamie-
szczon¹ w traktacie O zmys³ach i ich przedmiotach106, który wychodzi
w swoich wnioskach poza traktat O duszy. Zdaje siê w nim Arystote-
les107 przenosiæ zagadnienie bólu i cierpienia na ca³y œwiat zwierz¹t,
uznaj¹c dodatkowo, ¿e zarówno ból, jak i cierpienie przynale¿y do
duszy oraz do cia³a, uznaj¹c, ¿e podobnie jak:

… wra¿enia zmys³owe, pamiêæ, odwaga i [inne formy] po¿¹dania (…) znaj-
duj¹ siê we wszystkich prawie zwierzêtach (O zmys³ach i ich przedmiotach
436 a).

Wszystko, o czym wspomina Arystoteles powy¿ej, a zatem tak¿e
ból i cierpienie, nazywa w³aœciwoœciami wspólnymi wszystkim jes-
testwom ¿ywym108. To element wa¿ny szczególnie w ponadkulturo-
wych w³asnoœciach metafizyki cierpienia. Wróæmy jednak do trak-
tatu O duszy, który niesie z sob¹ pytania dotycz¹ce cierpienia, ale
w kontekœcie nie tylko duszy zmys³owej, ale i do rozumnej109.
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104 Dopisek autora.
105 Dopisek autora.
106 Por. w: Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne, w: Arystoteles, Dzie³a

wszystkie, t. 3, dz. cyt.
107 Mo¿na sk³aniaæ siê do takiego twierdzenia, choæ problematyczne staje siê

ono wobec wczeœniej czynionych rozwa¿añ na podstawie Fizyki (247 a), a tak¿e
traktatu O pamiêci (450 a 15). Chodzi o przypominanie sobie, które ma miejsce,
zdaniem Arystotelesa, tylko u ludzi. Por. O pamiêci, 453 a 6-9.

108 Por. O zmys³ach i ich przedmiotach, 436 a.
109 Choæ nie stanowi to g³ównego przedmiotu naszych zainteresowañ, w tym

miejscu mo¿na odwo³aæ siê do wzajemnego stosunku czêœci duszy, o których pisze
Arystoteles w Etyce nikomachejskiej. Wskazuje siê tu na: czêœæ rozumn¹, czêœæ uczest-
nicz¹c¹ poniek¹d w rozumie oraz czêœæ nierozumn¹. Por. bardzo dobr¹ tablicê Da-
nieli Gromskiej ukazuj¹c¹ stosunek poszczególnych czêœci duszy, oraz jej wnioski,
w: Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 5, dz. cyt., s. 102. W dalszej czêœci naszych roz-
wa¿añ pos³ugujemy siê wnioskami z owej tabeli, poszukuj¹c relacji cierpienia do
czêœci pierwszej i drugiej duszy u Arystotelesa.



2.2. Przyjemnoœæ i przykroœæ jako reakcja w³adzy

zmys³owej i intelektualnej na dobro i z³o

Trudno ostatecznie zawyrokowaæ na podstawie pism Arystotelesa,
jaki by³ jego stosunek do cierpienia, ale analizowanego w kontekœcie
rozumu, a nie jedynie w kontekœcie czêœci duszy uczestnicz¹cej po-
niek¹d w rozumie. Bior¹c pod uwagê rozwa¿ania Arystotelesa czy-
nione w Metafizyce, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ wskazuje on w nich na
przykroœæ (cierpienie) jako na doznanie „na wielk¹ skalê” (por. Me-
tafizyka 1022 b, tekst 21, „Doznanie”). Jawi siê ono w efekcie jako
w³asnoœæ, dziêki której coœ mo¿e siê zmieniaæ110. Jednak, co siê zmie-
nia pod wp³ywem cierpienia, pozostaje spraw¹ otwart¹.

W traktacie O duszy pogl¹dy Arystotelesa na temat cierpienia
wskazuj¹ znowu na dwa konteksty, które odnosz¹ siê do uwag po-
czynionych ju¿ wczeœniej. W jednym z nich powraca siê do cierpie-
nia jako stanu duszy zmys³owej, zale¿nego od dzia³ania okreœlone-
go przez percepcjê zmys³ow¹, w której istotnym elementem jest
ostatecznie przedmiot postrze¿ony. Kontekst rozwa¿añ Arystotele-
sa czynionych wobec cierpienia rozszerza siê. Co ciekawe, przed-
miot postrze¿ony, zdaniem Arystotelesa, wyprowadza w³adzê
zmys³ow¹ ze stanu mo¿noœci do aktu. Dusza w konsekwencji d¹¿y
do przedmiotu postrze¿onego lub przed nim ucieka. Wszystko zale-
¿y od tego, czy przedmiot przez ni¹ postrze¿ony jest dla niej przyjem-
ny, czy przykry. Jeœli jest przykry, to niesie z sob¹ cierpienie. Arysto-
teles pisze o tym w nastêpuj¹cy sposób:

Odczuwanie przyjemnoœci czy przykroœci jest reakcj¹ w³adzy zmys³owej
(z³o¿onej z pierwiastków dobranych w odpowiedniej proporcji111) na dobro
lub z³o jako takie (O duszy 431 a).

W³adza zmys³owa odpowiada zatem odczuwaniem przyjemnoœci
na dobro zmys³owe, a przykroœci¹ na ból, który jednoznacznie uzna-
ny jest tutaj za z³y. Wydaje siê, ¿e podobnie mo¿na by interpretowaæ
relacjê cierpienia do w³adzy intelektualnej (ôü íïçôéêüí)112. Bior¹c pod
uwagê, ¿e dla duszy myœl¹cej wyobra¿enia113 s¹ tym samym, czym
dla duszy zmys³owej postrze¿enia. Dodatkowo filozof stwierdza:
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110 W innym znaczeniu jest to tak¿e aktualizacja jakoœci. Por. Metafizyka, 1022 b.
111 Zdaniem Arystotelesa dobro zmys³owe lub z³o (cierpienie) jest postrzega-

ne, ale musi siê znajdowaæ w stanie poœrednim pomiêdzy skrajnoœciami.
112 Por. O duszy 431 b.
113 Wyobra¿enia s¹ tym, czym rozum ujmuje swój przedmiot myœlowy.



Zale¿nie od tego, czy [za ich pomoc¹ – wyobra¿eñ] uzna³a coœ za dobre
lub z³e – czy nie uzna³a – ucieka przed nim lub d¹¿y do niego (O duszy 431 a).

Mówi¹c inaczej, dusza myœl¹ca stroni od przykroœci (cierpienia),
d¹¿¹c naturalnie ku przyjemnoœci. Potwierdza to jeszcze inna myœl
Arystotelesa zawarta w Etyce eudemejskiej, w której czytamy:

…duszy przyjemnoœæ wydaje siê dobra i to, co przyjemniejsze – lepszym,
a przykroœæ z³em i to, co bardziej przykre – gorszym (Etyka eudem. 1227 b).

Te i podobne stwierdzenia prowadz¹ do wniosku, wczeœniej ju¿
przytaczanego, w którym uznaje siê, i¿ z natury przyjemnoœæ jest tym,
co dobre, a przykroœæ (cierpienie) tym, co z³e. Jednak, wyjaœnienia wy-
maga relacja miêdzy cierpieniem a dzia³aniem. Stanowi ona, podobnie
jak wiêkszoœæ wczeœniejszych rozwa¿añ, przyk³ad szczegó³owej meta-
fizyki cierpienia wskazuj¹cej na antropologiê filozoficzn¹.

2.3. cierpienie jako nastêpstwo dzia³añ i po¿¹dañ

Choæ przykroœæ w pismach Arystotelesa uznaje siê za sprzeczn¹
z natur¹, zastanawia jej zwi¹zek z dzia³aniem w du¿ej mierze okreœla-
nym przez percepcjê zmys³ow¹ i wywo³ywanym przez ni¹ po¿¹da-
niem. W ksiêdze XXX Zagadnieñ przyrodniczych114 (956 a) mo¿na odna-
leŸæ sugestiê Arystotelesa, w której uznaje on, i¿ nastêpstwa, których
Ÿród³em s¹ dzia³ania, bywaj¹ przykre i przyjemne. Dzia³ania s¹ ró¿ne,
dlatego przynosz¹ ró¿ne nastêpstwa. Unikaniu nastêpstw przykrych
towarzyszy uganianie siê za ich przeciwieñstwem, czyli przyjemnoœci¹.
Powinno byæ podobnie, jeœli chodzi o dzia³ania przykre. W efekcie
przecie¿ to one nios¹ swoje nastêpstwa. Zatem powstaje pytanie,
które z dzia³añ ludzkich przynosz¹ przykroœæ i cierpienie, a którym
towarzyszy radoœæ i przyjemnoœæ. ¯eby odpowiedzieæ na to pytanie,
trzeba odwo³aæ siê do Retoryki (por. 1368 b 30), zwracaj¹c uwagê na
szczegó³owy podzia³ dzia³añ ludzkich (por. rysunek 1). Arystoteles
przemyœlnie poœwiêca w zwi¹zku z tym ca³y rozdzia³ ksiêgi I Retoryki
przyjemnoœci115, uznaj¹c, ¿e:

Czym s¹ natomiast rzeczy przykre, ³atwo dostrzec na podstawie przeciwie-
ñstwa (Retoryka 1372 a).
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114 Por. Zagadnienia przyrodnicze, ksiêga XXX, O roztropnoœci, o umyœle, o m¹droœci.
115 Por. rozdzia³ 11 ksiêgi I Retoryki.



Zatem wnioskuj¹c i poszukuj¹c przeciwieñstw, ujawnia siê ob-
raz pogl¹dów Arystotelesa na temat dzia³añ nios¹cych przykroœæ
i cierpienie. Przykroœæ ujawnia siê przy oderwaniu albo odejœciu od
stanu naturalnego, skoro przyjemnoœæ jest pe³nym i dostrzegalnym
powrotem do niego (por. 1370 a). Przykroœæ jest tym, co niszczy stan
naturalny lub stwarza stan przeciwny mu. Skoro:

Przyjemne jest […] to, co nie jest wynikiem przymusu (Retoryka 1370 a),

to przykre jest to, co z przymusu powstaje:

Przymus jest bowiem sprzeczny z natur¹ i dlatego wszystko, co wynika
z koniecznoœci, jest przykre (Retoryka 1370 a 5).

Ka¿dy czyn wymuszony jest ju¿ z natury bolesny (Retoryka 1370 a 10).

Arystoteles w swoich rozwa¿aniach idzie jeszcze dalej, uznaj¹c,
¿e równie¿ troski, trudy i wysi³ki s¹ przykre116. Podobnie przykry
jest brak rozrywek, brak zabawy, brak wypoczynku i snu. Przykre
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DZIA£ANIA CZ£OWIEKA

NIEZALE¯NE OD JEGO WOLI ZALE¯NE OD JEGO WOLI

dokonane
pod wp³ywem

znajduj¹
uzasadnienie w

LOSU Z KONIECZNOŒCI POPÊDLIWOŒCI PRZYZWYCZAJENIU

przyjemnoœæ

Z PRZYMUSU Z NATURY
– wbrew rozumowi
i pragnieniu

– naturalna
przyczyna

przyjemnoœæ lub przykroœæ

przykroœæ

przyjemnoœæ

przyjemna przyjemne

– bez mo¿liwoœci
ustalenia przyczyny
i towarzysz¹cych
im uczuæ

GNIEW

– zemsta jest:

¯¥DZA

– dokonuje siê tego,
co wydaje siê:

– przemieniaj¹
przykroœæ w:

przyjemnoœæ

Z ROZMYS£U – bez dzia³ania
rozumu
nieuœwiadamiane– z dzia³aniem

rozumu
uœwiadamiane
(œwiadome d¹¿enie
do dobra)

Rysunek. 1. Przyjemnoœæ i przykroœæ (cierpienie) w kontekœcie dzia³añ

ludzkich niezale¿nych i zale¿nych od woli.

Siedem przyczyn dzia³ania wed³ug Arystotelesa

wobec przyjemnoœci i przykroœci jako ich skutków.

Na podstawie: Retoryki: 1368 b, 1369 a, 1370 a, 1370 b, 1371 a, 1371 b;

Etyki nikomachejskiej: 1099 b, 1110 a, 1112 a, 1140 a;

Analityk wtórych 94 b, 95 a; Metafizyki 1032 a.

116 Dopóki siê do nich nie przyzwyczaimy.



jest wszystko, co przeszkadza realizacji pragnieñ, zarówno tych nie-
œwiadomych117, jak i œwiadomych118. Ci¹g wymienianych przez
Arystotelesa dzia³añ przynosz¹cych przyjemnoœæ jest d³ugi, dlatego
równie d³ugi zdaje siê byæ ci¹g dzia³añ przynosz¹cych przykroœæ.
Zatem niesie j¹ np. niemo¿noœæ ziszczenia tego, czego siê pragnie,
podobnie jak brak pragnieñ w ogóle. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wiêkszoœci
z nich towarzyszy pamiêæ i przypomnienie, zawieraj¹ce przyjem-
noœæ lub nadziejê na ni¹ (por. Retoryka 1370 b 10).

Nawet w cierpieniach i ¿alach po zmar³ych mo¿na odnaleŸæ ele-
menty przyjemnoœci:

…ból ³¹czy siê bowiem z jego strat¹, przyjemnoœæ ze wspomnieniem i rozpa-
miêtywaniem jego czynów i charakteru (Retoryka 1370 b 25).

Inaczej jest w przypadku zaniechania zemsty. Niesie ono z sob¹
przykroœæ. Cierpienia doznaj¹ ci, którzy pozbawieni s¹ mo¿liwoœci
zemsty. Równe odczucia niesie z sob¹ przegrana, rodz¹ca poczucie
mniejszoœci, jak i brak czci i s³awy czy brak powa¿ania. Wszystko to
rodzi cierpienie. Identycznie brak przyjació³, gdy nikt nas nie kocha,
jak i gdy sami nikogo nie kochamy (por. Retoryka 1371 a 20), gdy nikt
nas nie podziwia ani nie otacza szacunkiem, ale tak¿e gdy nie do-
œwiadcza siê zmian (por. Retoryka 1371 a 25), w przypadku braku po-
znania i dziwienia siê119, niedzia³ania120, nieprzychodzenia z pomo-
c¹ bliskim czy nie naœladowania rzeczy121. Reasumuj¹c, wszystko,
co jest przeciwieñstwem przyjemnoœci, jest przykroœci¹ i wi¹¿e siê
z cierpieniem. Wszystko, co jest niezgodne z natur¹, równie¿ przez
pokrewieñstwo. Podobnie cierpienie i przykroœæ niesie brak mi³oœci
w³asnej, jak i niemo¿noœæ udoskonalania rzeczy niedoskona³ych,
krytykowania innych czy nimi rz¹dzenia. Tak samo jak niemo¿noœæ
zajêcia siê tym, co we w³asnym mniemaniu robimy najlepiej (por.
Retoryka 1371 b).

To, co przyjemne, w naturalny sposób stanowi przedmiot po-
¿¹dania. Jednak dla ludzi nieumiarkowanych, którzy przenosz¹ to,
co przyjemne, nad wszystko inne, owe rzeczy przynosz¹ tak¿e przy-
kroœæ, miêdzy innymi wtedy, kiedy nie mog¹ ich osi¹gn¹æ:

…po¿¹daniu bowiem towarzyszy przykroœæ” (por. Etyka nikom. 1119a).
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117 Rodz¹cych siê z potrzeb cia³a, np. jedzenie i picie. Por. Retoryka 1370 a 20).
118 Doœwiadczanych w nastêpstwie przekonania, ¿e jakaœ rzecz mo¿e nam

przynieœæ przyjemnoœæ. Por. Retoryka 1370 a 25.
119 W dziwieniu siê tkwi pierwiastek pragnienia poznania nios¹cy przyjemnoœæ.
120 Czynienie zak³ada po¿¹danie i posiadanie w nadmiarze.
121 Chodzi o akty, np. malowania, rzeŸbienia, twórczoœci poetyckiej.



Jeszcze inaczej o cierpieniu pisze Arystoteles, analizuj¹c takie
uczucia, jak litoœæ i oburzenie. Oba nios¹ cierpienie, ale odczuwane
z powodu niezas³u¿onego szczêœcia, jak i niezas³u¿onego nieszczê-
œcia. Ich analiza s³u¿y Arystotelesowi do wyznaczenia usposobieñ
podatnych i choæ czêœciowo lub ca³kowicie wolnych od cierpienia.

2.4. Naocznoœæ, litoœæ i oburzenie a cierpienie

oraz podatnoœæ na cierpienie

W rozdziale ósmym drugiej ksiêgi Retoryki (1386 a 10 – 1386 b 5) Ary-
stoteles zwraca uwagê na nowe Ÿród³o cierpienia, które wi¹¿e z na-
ocznoœci¹ i ocen¹ moraln¹. Zwraca w zwi¹zku z nim uwagê na
uczucie litoœci122 oraz oburzenia123 (por. rysunek 2) uznaj¹c, ¿e:

…litoœæ jest to rodzaj cierpienia spowodowanego na widok zgubnego lub do-
tkliwego nieszczêœcia, jakie spotyka osobê niewinn¹ i które mo¿e spotkaæ
równie¿ nas samych lub kogoœ z naszych przyjació³, nieszczêœcia, które wy-
daje nam siê ju¿ bliskie (Retoryka 1385 b).

Choæ jest to niejedyne zwrócenie uwagi na cierpienie w kategorii
nieszczêœcia „zgubnego” lub „dotkliwego”, uderzaj¹ca jest dalsza
analiza czyniona na podstawie tego za³o¿enia. Otó¿, zwraca siê
w niej uwagê na kategorie ludzi podatnych i niepodatnych na tego
rodzaju cierpienie. Jest to o tyle ciekawe, ¿e wskazuje na konstytucjê
psychofizyczn¹. Ma ona, zdaniem Stagiryty, znaczenie w doznawa-
niu cierpienia czy w podatnoœci na nie. Mo¿na oczywiœcie tê uwagê
Arystotelesa przenieœæ na ogóln¹ teoriê metafizyki cierpienia, nie
odnosz¹c jej jedynie do owego subtelnego jego rodzaju, o którym
wzmiankuje filozof. Zatem nie odczuwaj¹ tego rodzaju cierpienia,
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122 Przeciwieñstwem litoœci jest oburzenie. Obydwa uczucia uznane s¹ przez
Arystotelesa za formy cierpienia, ale w³aœciwe dla cz³owieka szlachetnego; co cie-
kawe, przestaj¹ istnieæ, gdy obudzi siê uczucie lêku. Por. rozdz. 8 ksiêgi II Retoryki.
W Retoryce czytamy o kontekœcie, w którym oba powstaj¹:

„Cierpienie odczuwane z powodu [czyjegoœ] niezas³u¿onego szczêœcia jest bowiem
w pewnym sensie przeciwstawne cierpieniu odczuwanemu przez tê sam¹ osobê z powodu
[czyjegoœ] niezas³u¿onego nieszczêœcia” (Retoryka 1386 b 10).

123 Choæ nie omawia siê oburzenia w poni¿szym tekœcie jako drugiego rodza-
ju cierpienia, o którym pisze Arystoteles w Retoryce (rozdzia³ 8 ksiêgi II), zwraca
siê na nie uwagê w rysunku zamieszczonym w tekœcie. Wa¿ny wydaje siê tu kon-
tekst, w jakim Arystoteles analizuje litoœæ i oburzenie jako dwa rodzaje cierpienia.
Jest on zasadniczo podobny. Por. rysunek 2.



którego Ÿród³em jest naocznoœæ, ocena moralna i zdolnoœæ wczuwa-
nia siê:

…ludzie ca³kowicie zrujnowani: nie s¹dz¹ bowiem, ¿e mo¿e spotkaæ ich coœ
jeszcze gorszego, skoro doznali ju¿ najgorszego; ani te¿ ci, którym siê wyda-
je, ¿e s¹ w najwy¿szym stopniu szczêœliwi, bo sk³onni s¹ raczej do pychy
(Retoryka 1385 b 20).

Ci drudzy, s¹dz¹, ¿e jeœli posiadaj¹ wszelkie dobra, nie mo¿e spot-
kaæ ich ju¿ nic z³ego, lecz tylko dobro. Podobnie uznaj¹, ¿e cierpienia
mog¹ doœwiadczyæ tylko ci, których ju¿ wczeœniej dotknê³o jakieœ
nieszczêœcie124. Ale nie tylko. Szczególn¹ podatnoœci¹ na nieszczê-
œcie cierpienia, obarczeni s¹ ludzie starsi, choæ w argumentacji Ary-
stoteles nie przytacza racji wieku, lecz m¹droœæ ¿yciow¹ i doœwiad-
czenie, które posiadaj¹. Na cierpienie podatni s¹ tak¿e szczególnie
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CZ£OWIEK SZLACHETNY

naocznoœæ zgubnego lub dotkliwego nieszczêœcia

zdolnoœæ wczuwania siê lub obawa nieszczêœcia

ocena moralna przejawów nieprawoœci

NIEZAS£U¯ONE
NIESZCZÊŒCIE

NIEZAS£U¯ONE
SZCZÊŒCIE

LITOŒÆ
WSPÓ£CZUCIE

OBURZENIE
(ZAWIŒÆ)

NIEPOKÓJ I PRZYKROŒÆ JAKO SYMPTOMY CIERPIENIA

Rysunek. 2. Dwa rodzaje cierpienia (litoœæ i oburzenie) jako konsekwencja

naocznoœci, oceny moralnej i obawy przed doœwiadczeniem

nieszczêœcia

124 Por. Retoryka 1385 b 20-30.



ludzie s³abi i tchórzliwi, równie¿ ludzie wykszta³ceni, gdy¿ to oni
potrafi¹ w³aœciwie oceniæ ka¿d¹ sytuacjê. Na cierpienie podatni s¹
tak¿e ci, którzy ¿ywi¹ uczucia do innych bliskich im istot, na przy-
k³ad do rodziców, dzieci, ¿ony lub mê¿a. Jeszcze inn¹ kategoriê ludzi
podatnych na cierpienie stanowi¹ ci, którym obce s¹ uczucia zro-
dzone z mêstwa, takie jak gniew lub odwaga. Oba, zdaniem Arysto-
telesa, nie pozwalaj¹ myœleæ o przysz³oœci. Zatem takie w³aœnie myœ-
lenie sprowadza tak¿e podatnoœæ na odczuwanie cierpienia125. Jego
przeciwieñstwem jest usposobienie zuchwa³e, broni¹ce ze swej na-
tury przed doznawaniem cierpienia.

Analizuj¹c Retorykê, mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e Arystoteles wska-
zuje na skrajnoœci natury ludzkiej, które jakby blokowa³y dostêp do
odczuwania cierpienia, skoro uznaje, ¿e tak¿e ci zbyt trwo¿liwi nie
doœwiadczaj¹ cierpienia, bo przera¿enie, podobnie jak zuchwa³oœæ,
opanowuje ich ca³kowicie, broni¹c dostêpu innym uczuciom. Cier-
pienie odczuwaj¹ zatem ludzie bêd¹cy pomiêdzy skrajnoœciami, ale
potrzebne s¹ tu dwa dodatkowe warunki. Otó¿, potrzebna jest ich
wiara w to, ¿e istniej¹ na œwiecie ludzie szlachetni. Gdyby tak nie
by³o, wszyscy zas³ugiwaliby na cierpienie i nie mo¿na by by³o mó-
wiæ o tej jego specyficznej kategorii, wynikaj¹cej z uczucia litoœci.
Drugi warunek ³¹czy siê z pamiêci¹ i ze zdolnoœci¹ przenoszenia na-
ocznoœci na w³asne doœwiadczenie. Jednak tu, jak i wobec wczeœniej-
szych rozwa¿añ, powstaje pytanie: Co zatem szczególnie rodzi cier-
pienie i ból? Jest to nastêpny wa¿ny element metafizyki cierpienia.

2.5. Co rodzi cierpienie i ból?

Choæ mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e Arystoteles stawia zagadnienie cier-
pienia i bólu na marginesie swych rozwa¿añ, uznaj¹c, ¿e s¹ przeciw-
ne naturze i szczêœciu, to nie jest tak do koñca. Cierpienie przejawia siê
w formie wielkich nieszczêœæ, które przynosi los, ale nie tylko. Arysto-
teles do rzeczy bolesnych nios¹cych cierpienie i w konsekwencji
zag³adê zalicza zatem:

…œmieræ (…) urazy cielesne, staroœæ, choroby, brak po¿ywienia…
(Retoryka 1386 a 5).

Z kolei do nieszczêœæ i wynikaj¹cego st¹d cierpienia spowodowa-
nego przez los zalicza na przyk³ad: brak lub posiadanie niewielu
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125 Por. tam¿e 1385 b 30.



przyjació³, brzydotê, bezsilnoœæ i kalectwo126. Cierpienie pojawia siê
równie¿, gdy spodziewaj¹c siê dobra, doœwiadczamy z³a, gdy wie-
lokrotnie doœwiadcza siê tego samego nieszczêœcia lub gdy dobro
przychodzi tu¿ po doznanym nieszczêœciu. Poza tym z cierpieniem
ma siê do czynienia, gdy samemu nigdy nie dozna³o siê dobra i gdy
cz³owiek nigdy nie potrafi³ siê cieszyæ z tego, co doznawa³127.

Choæ w¹tków analizuj¹cych zagadnienie cierpienia jest u Arysto-
telesa wiele, zwrócimy jeszcze uwagê na kilka, w niektórych z nich
rozwijaj¹c wczeœniej ju¿ przedstawione myœli.

2.6. Zdolnoœci, trwa³e dyspozycje, namiêtnoœci

a przykroœæ i przyjemnoœæ, czy te¿ doskona³oœæ

etyczna a przykroœæ i przyjemnoœæ

Jedna z g³ównych myœli, na któr¹ Arystoteles czêsto zwraca uwagê
wobec metafizyki cierpienia, wskazuje na jego emocjonalny sk³ad-
nik, czyli na uczucie przykroœci. Mówi¹c o przykroœci, mo¿na mieæ
zatem bezpoœrednio na myœli cierpienie, bo cierpienie wyra¿a siê
miêdzy innymi w przykroœci. Co ciekawe, w rozwa¿aniach Arysto-
telesa, o których wspominano ju¿ wczeœniej, to zwrócenie tak¿e
uwagi na to, ¿e przykroœæ jest przeciwieñstwem przyjemnoœci.
W efekcie jest zatem brakiem tego, co niezgodne ze stanem natural-
nym128. Je¿eli przyjemnoœæ jest pewnym poruszeniem duszy oraz
pe³nym i dostrzegalnym powrotem do stanu naturalnego, to przy-
kroœæ jest odejœciem od stanu naturalnego129. Wczeœniej wskazano
tak¿e na to, ¿e przykroœæ towarzyszy dzia³aniu. Jednak Arystoteles
w swoich rozwa¿aniach na temat cierpienia i towarzysz¹cej mu
przykroœci wskazuje tak¿e na dzielnoœæ etyczn¹, poszukuj¹c ostate-
cznie zwi¹zku cnoty z przyjemnoœci¹ i przykroœci¹. Tok myœli Arysto-
telesa jest tu mniej wiêcej nastêpuj¹cy130. Przykroœæ oraz przyjemnoœæ
s¹ oznakami trwa³ych dyspozycji, które towarzysz¹ czynnoœciom.
Z kolei tym ostatnim towarzysz¹ cnoty oraz doznawanie namiêtno-
œci, a ka¿dej namiêtnoœci towarzyszy i przykroœæ, i przyjemnoœæ.
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126 Por. Retoryka oraz Etyka nikomachejska 1152 a 31-33.
127 Retoryka.
128 Por. np. Retoryka 1369 b 35 oraz Etyka nikomachejska 1173 b 7, a tak¿e wczeœ-

niej cytowane teksty.
129 Por. np. Retoryka 1396 b 35 oraz inne wczeœniej cytowane teksty.
130 Por. Etyka nikomachejska, rozdzia³ 3 ksiêgi II.



Zatem ostatecznie dzielnoœæ etyczna tyczy siê zarówno przykroœci,
jak i przyjemnoœci131. Jednak wa¿ne jest tu zastrze¿enie, które rozwi-
niemy w nastêpnym podrozdziale, a dotycz¹ce jak najlepszego po-
stêpowania w odniesieniu do przyjemnoœci i przykroœci. To, na jego
bazie mo¿na mówiæ o charakterze132. Wobec niego przyjemnoœæ
i przykroœæ s¹ wytycznymi naszego postêpowania. Jednak aby zrozu-
mieæ, jaka jest relacja pomiêdzy dzielnoœci¹ etyczn¹ a przykroœci¹,
trzeba zwróciæ uwagê na analizê zjawisk w ¿yciu psychicznym133.
Wymienia siê trzy ich rodzaje: namiêtnoœci, zdolnoœci i trwa³e dys-
pozycje. Te pierwsze to: po¿¹danie, gniew, strach, odwaga, zawiœæ,
radoœæ, mi³oœæ, nienawiœæ têsknota, zazdroœæ, litoœæ itd. To im w³aœ-
nie towarzyszy przyjemnoœæ lub przykroœæ. Z kolei zdolnoœci s¹
tym, dziêki czemu zdolni jesteœmy smuciæ siê czy radowaæ. Wresz-
cie trwa³ymi dyspozycjami jest to, dziêki czemu odnosimy siê do na-
miêtnoœci w sposób w³aœciwy lub niew³aœciwy. Zatem cnoty i wady
pozostaj¹ ostatecznie w relacji z namiêtnoœciami, którym towa-
rzysz¹ przyjemnoœæ lub przykroœæ. Ostatecznie te¿ z tego i z poprze-
dnich twierdzeñ wynika nie tylko zwi¹zek trwa³ych dyspozycji
z przyjemnoœci¹ i przykroœci¹, lecz tak¿e relacja tych ostatnich do
charakteru okreœlanego jako z³y czy te¿ szlachetny. Ten ostatni zale¿y
od tego, czy idziemy za pewnego rodzaju przyjemnoœciami i przy-
kroœciami, czy ich unikamy134:

Bo trwa³a dyspozycja tego dotyczy i do tego siê odnosi, dziêki czemu ka¿da
dusza w swej naturze mo¿e staæ siê gorsza i lepsza (Etyka eudem. 1221 b).

Jednak powstaje pytanie, w jaki sposób? OdpowiedŸ wydaje siê
jednoznaczna:

…Ÿli stajemy siê z powodu przyjemnoœci i przykroœci przez to, ¿e gonimy
i unikamy albo nie tych, co trzeba, albo w niew³aœciwy sposób
(Etyka eudem. 1222 a).
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131 Por. tam¿e 1104 b.
132 Por. tam¿e; mowa tu o charakterze etycznie dodatnim i jego przeciwieñ-

stwie – etycznie ujemnym. Oba odnosz¹ siê do postêpowania wobec przyjemnoœci
i przykroœci.

133 Por. czêœæ pi¹ta ksiêgi drugiej Etyki nikomachejskiej pod tytu³em Cnota etycz-
na jest trwa³¹ dyspozycj¹.

134 W komentarzu do tekstu Etyki eudemejskiej Witold Wróblewski przypomina
anonimowego komentatora Etyki nikomachejskiej, który zwraca uwagê na dwie mo¿-
liwoœci analizowania relacji przyjemnoœci i przykroœci: 1) bez powi¹zaniach ich
z ájñåôÞ, a stan wolny od tych uczuæ nazywa siê Þóõ÷ßá. Por. Platon, Pañstwo 583 C-D.
Cz³owieka doznaj¹cego tych uczuæ nazywa siê ájðá�Þò. Por. Fileb 21 E, 33 B. 2) dru-
ga mo¿liwoœæ wynika z analizy pojêcia spokoju. Wtedy á vñåôÞ odnosi siê do przy-
jemnoœci i przykroœci. Por. te¿ np. Topiki (125 b 23) oraz Fizyka (246 b 16 nn).



Jednak zdaniem Arystotelesa to nie obojêtnoœæ i spokój wobec
przyjemnoœci i przykroœci okreœliæ nale¿y jako cnotê135, lecz umiar.

2.7. Cnota umiaru a przykroœæ

Tym niemniej w Etyce nikomachejskiej136 Stagiryta wskazuje ostatecz-
nie, w odniesieniu do przykroœci, ¿e jest ona wobec cnoty umiaru –
form¹ niedostatku, choæ Arystoteles nie odrzuca jednak pogl¹du, ¿e
dla przykroœci œrodkiem jest tak¿e umiar, pomimo i¿ w mniejszym
stopniu. Znoszenie przykroœci za pomoc¹ cnoty umiaru pozostaje
gdzieœ pomiêdzy nadmiernym szukaniem przykroœci, pro-
wadz¹cym do niewra¿liwoœci, czy raczej spokoju, wobec niej a osta-
tecznym odmówieniem sobie przyjemnoœci, których nadmiar pro-
wadzi do rozwi¹z³oœci137.

Próba analizy relacji cnoty do przykroœci i przyjemnoœci wskazu-
je na jeszcze jedn¹ znamienn¹ jej cechê, mówi ona o znoszeniu tej
pierwszej. Choæ nie odbiega ona w swojej treœci zasadniczo od wnios-
ków poczynionych wczeœniej, mówi o relacji przykroœci do przyjem-
noœci, ale nie tylko w odniesieniu do cnoty, ale i ogólnie do moralnego
piêkna i hañby jako jego przeciwieñstwa. Otó¿ Arystoteles zarówno
w Etyce nikomachejskiej138, jak i eudemejskiej139 pisze o mê¿nych lu-
dziach jako o tych, którzy nara¿aj¹ siê na przykroœæ. Mêstwo jest za-
tem Ÿród³em przykroœci, ale nie tylko dlatego, ¿e trudniej jest znosiæ
przykroœci ani¿eli wyrzekaæ siê przyjemnoœci. Nawet cel, do którego
mêstwo zmierza, choæ mo¿e wydawaæ siê przyjemny i tylko przys³o-
niêty przez okolicznoœci, do których zmierza, nie warunkuje ostatecz-
nie mêstwa. Bo to w³aœnie owe okolicznoœci s¹ bolesne i przykre, jak
i trud, który im towarzyszy. Zatem sam cel mo¿e zdawaæ siê podob-
ny, a wiêc ani mi³y, ani przyjemny. Jednak choæ:

…œmieræ i rany bêd¹ dla cz³owieka mê¿nego czymœ przykrym i woli jego
przeciwnym, bêdzie siê jednak na nie nara¿a³, poniewa¿ takie postêpowanie
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135 Por. Etyka eudemejska 1222 a.
136 Etyka nikomachejska czêœæ 7 ksiêgi II, Cnota jest umiarem pomiêdzy nadmiarem

i niedostatkiem.
137 Por. schemat D. Gromskiej, przypis 47 w: Etyce nikomachejskiej, który we

wnioskach zawartych w tekœcie zmodyfikowano.
138 Etyka nikomachejska 1117 a; 1158 a.
139 Etyka eudemejska 1221 b.



jest moralnie piêkne [a]140 jego przeciwieñstwo jest haniebne
(Etyka nikom. 1117 b).

Poszukiwanie elementów metafizyki cierpienia w rozwa¿aniach
Arystotelesa wskazuje na jej szczegó³ow¹ formê odnosz¹c¹ siê
w zasadzie do filozofii przyrody, psychologii czy antropologii.
Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e brakuje w nim wyjœcia poza empiryczne
doœwiadczenie cierpienia, o którym jeœli siê wspomina, to i tak jest bar-
dziej teoretyczne ni¿ zmys³owe i emocjonalne, nie ma te¿ w nim ana-
liz ostatecznych racji istnienia cierpienia wobec bytu absolutnego.
Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e wyt³umaczenie istniej¹cej rzeczywistoœci
u Arystotelesa dokonuje siê jakby od góry. Pierwsze zasady bytu
staj¹ siê wa¿niejsze, st¹d mo¿e i w nich nie ma miejsca na metafizykê
cierpienia powstaj¹c¹ w odwrotnym kierunku. Jego pocz¹tkiem jest
analiza empirycznego doœwiadczenia cierpienia. Inaczej natomiast do
metafizyki cierpienia podchodzi siê w systemach indyjskich.
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140 Zmieniono oryginalne brzmienie [lub, poniewa¿].



3. ¯ycie ludzkie jest cierpieniem.

Wybrane elementy myœli indyjskiej

Czy mo¿na uznaæ, ¿e ¿ycie ludzkie i cierpienie to jedno? Jakie s¹
przes³anki takiego pogl¹du? Co ostatecznie zadecydowa³o, ¿e sta³
siê on jednym z bardziej znacz¹cych wœród myœlicieli indyjskich
i nieodwo³alnie jednym z g³ównych walorów wschodniej interpre-
tacji ¿ycia ludzkiego, staj¹c siê te¿ elementem indyjskiej metafizyki
cierpienia?

Poszukuj¹c Ÿróde³ wschodniego pogl¹du uznaj¹cego, ¿e ¿ycie na
tym œwiecie jest cierpieniem, mo¿na na samym pocz¹tku odwo³aæ siê
do treœci Upaniszad141. Pomimo ¿e ogólne interpretacje treœci Upani-
szad wobec zagadnienia ¿ycia i cierpienia s¹ czêsto skrajne142, to

141 Nazwa pochodzi od s³ów: upa, ni, sad. Odzwierciedla sposób przekazywa-
nia wiedzy: „usi¹œæ albo przysi¹œæ siê w pobli¿u kogoœ”. Stanowi¹ koñcow¹ czêœæ
Wed, czyli œwiêtej tradycji zwanej œruti. Tekstów „us³yszanych” przez riszi, wedyj-
skich wieszczów, a „sformu³owanych” przez Boga. Stanowi³y i stanowi¹ sta³¹ in-
spiracjê nie tylko dla szeœciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej, ale i dla
wielu badaczy zachodnich tej myœli.

142 Idee dotycz¹ce ¿ycia oraz cierpienia zawarte w Upaniszadach, podobnie
jak i ich ogólne przes³anie, s¹ ró¿nie interpretowane. Na przyk³ad S. Radhakrish-
nan, powo³uj¹c siê na Bartha, Religions of India, s. 84, pisze: „Upaniszady s¹ w zna-
cznie wiêkszym stopniu przenikniête duchem spekulacyjnej odwagi ani¿eli poczu-
ciem cierpienia i znu¿enia”. Podobnie, cytuj¹c za innym autorem: Cave, Redemp-
tion, Hindu and Christian, s. 64 stwierdza: „W samych Upaniszadach ma³o jest
wyraŸnych wzmianek o niedoli istnienia zamkniêtego w niekoñcz¹cym siê cyklu
œmierci i narodzin. A autorów ich chroni przed pesymizmem radoœæ, jak¹ im daje
g³oszona przez nich nowina odkupienia”. W efekcie sformu³owanie teorii samsary
zdaniem Radhakrishnana nie mo¿e byæ dowodem na pesymizm Upaniszad, a ¿y-
cie wobec tej teorii jawi siê jako narzêdzie samodoskonalenia. Por. S. Radhakrish-
nan, Filozofia indyjska, t. I, Warszawa 1958, s. 167. Inaczej idee Upaniszad interpre-
tuje Hajime Nakamura, uznaj¹c: „Idea samsary oparta jest na pogl¹dzie, ¿e ¿ycie
w tym œwiecie jest cierpieniem. Takie przekonanie mo¿na odnaleŸæ ju¿ w pierw-
szych Upaniszadach”. Por. Hajime Nakamura, Systemy myœlenia ludów Wschodu: In-
die – Chiny – Tybet – Japonia, pod red. P. P. Wienera, Kraków 2005, s. 164. Poniewa¿
Nakamura i inni nie rozwijaj¹ swoich pogl¹dów, st¹d niniejsza próba zwrócenia
uwagi na mo¿liwe ich Upaniszadowe determinanty. Jednak praca niniejsza nie



wydaje siê, ¿e w³aœnie w Upaniszadach odnajduje siê Ÿród³a owego
specyficznego wschodniego klimatu, ujawniaj¹cego, ¿e ¿ycie empi-
ryczne i cierpienie to jedno. Ta myœl stanowi podstawê indyjskiej
metafizyki cierpienia i po czêœci uzasadnia jej znacz¹ce miejsce
w póŸniejszych systemach filozoficznych.

W analizach treœci Upaniszad, czynionych przez Radhakrishna-
na, Nakamurê143 i wielu innych, ujawniaj¹ siê czêsto sprzeczne
z pozoru interpretacje. Na przyk³ad, poszukuj¹c ostatecznych tre-
œci ¿ycia w Upaniszadach, eksponuje siê z jednej strony wy¿sz¹ ra-
doœæ i d¹¿enie ku wy¿szej prawdzie duchowej, z drugiej jednak –
cierpienie i niewiedzê o ostatecznym i jedynym Ÿródle szczêœcia.
Zatem, mo¿e powstaæ pytanie, czy nauka indyjska u samych swo-
ich Ÿróde³ niesie wewnêtrzn¹ logiczn¹ sprzecznoœæ, wykluczaj¹c¹
jak¹kolwiek jej wartoœæ? Oczywiœcie tak nie jest, pod warunkiem,
¿e uzna siê za myœlicielami indyjskimi, i¿ œwiat rzeczywisty nie
ogranicza siê jedynie do zmys³owego œwiata zjawisk. W efekcie w my-
œli indyjskiej odró¿nia siê rzeczywistoœæ empiryczn¹ od najwy¿szej
rzeczywistoœci pozaempirycznej. Podobnie w myœli indyjskiej
dziêki Œiankarze odró¿nia siê prawdê bezwzglêdn¹ (paramartha)
od prawdy empirycznej (vyavahara)144. Obie mówi¹ o tej samej
rzeczywistoœci, ale jakby eksponuj¹c inne jej elementy. Ostatecznie
te¿ obie dotykaj¹ tak¿e zagadnienia ¿ycia i jego relacji do metafizy-
ki cierpienia. Przyjrzyjmy siê zatem ¿yciu i cierpieniu z poziomu
dwóch powy¿szych prawd, poszukuj¹c odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce miejsca i znaczenia cierpienia w myœlach zawartych
w Upaniszadach oraz klimatu i inspiracji jakie one wytworzy³y,
dla póŸniejszych rozwa¿añ na temat metafizyki cierpienia w ró¿-
nych kierunkach myœli indyjskiej.
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roœci sobie prawa do analizy historycznego rozwoju pojêæ czy idei zawartych
w Upaniszadach, wskazuj¹cej na ich wzajemne zale¿noœci i powi¹zania.

143 Por. tam¿e, s. 164, oraz S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, dz. cyt., s. 167.
144 To rozró¿nienie daje mo¿liwoœæ pogodzenia pozornych sprzecznoœci inter-

pretacyjnych myœli indyjskiej, a w niej tak¿e buddyjskiej. Rozró¿nienie Œiankary
dotycz¹ce dwóch prawd odpowiada buddyjskiemu rozró¿nieniu pomiêdzy para-
martha – satja (ostateczna albo absolutna prawda) i samwryti – satja (prawda kon-
wencjonalna lub wzglêdna prawda œwiata zjawisk). Por. np. S. Radhakrishnan, Fi-
lozofia indyjska, t. II, dz. cyt., s. 405-406 i n.



3.1. �ród³a i istota cierpienia w Upaniszadach

Zainteresowania myœlicieli Upaniszad by³y wielorakie145. Choæ
same Upaniszady przeznaczone by³y dla w¹skiej grupy odbiorców,
stanowi¹c pouczenie jedynie dla wtajemniczonych, to trzeba pamiê-
taæ, ¿e stanowi³y one podstawê, na której opar³a siê wiêkszoœæ póŸniej-
szych filozofii i religii indyjskich146. Co ciekawe, Upaniszady stano-
wi³y te¿ fundament doktryny duchowej, uwa¿anej za podstawow¹
dla myœli wschodniej, a przekazywan¹ w Indiach poprzez bezpo-
œredni kontakt nauczyciela i ucznia. W efekcie w literaturze œwiato-
wej zosta³y uznane za jedne z najs³ynniejszych œwiêtych tekstów
œwiata147.

Jakkolwiek by nie spogl¹daæ na Upaniszady, stanowi¹ one jedn¹
z ciekawszych prób logicznego wyjaœnienia œwiata – nie pomijaj¹c
w nim tak¿e metafizyki cierpienia i jej relacji do ¿ycia.

Choæ trzeba przyznaæ, ¿e niewiele jest fragmentów Upaniszad
mówi¹cych wprost o cierpieniu, to mo¿na zauwa¿yæ, ¿e to w³aœnie
Upaniszady przygotowuj¹ niejako warunki dla póŸniejszych
pogl¹dów dŸinijskich, buddyjskich czy tych zawartych na przyk³ad
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145 Choæ E. Frauwallner wœród g³ównych zainteresowañ Upaniszad wymie-
nia: kwestiê ¿ycia, losu cz³owieka po œmierci, zagadnienie nosiciela ¿ycia czy ana-
lizy procesów zachodz¹cych w czasie snu, to oczywiœcie tych zagadnieñ jest o wie-
le wiêcej. Por. np. E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, t. I, Warszawa 1990,
s. 92; dotycz¹ one nie tylko szczegó³owych analiz zagadnieñ powy¿szych, ale za-
wieraj¹ te¿ np. analizy rzeczywistoœci absolutnej, ofiary, czasu czy „...zdobyæ(ia)
mi³oœæ(i) jakiegokolwiek mê¿czyzny lub kobiety”, por. np. Kauszitaki II.4, Upaniszady,
przek³. Marty Kudelskiej, tam¿e.

146 Por. np. Upaniszada Œwetaœwatara VI. 22 –VI. 23, przek³. M. Kudelska,
Upaniszady, Kraków 2004.

„Najwy¿sza tajemnica w Wedancie,
Wypowiedziana w pradawnym czasie,
Nie powinna byæ przekazana temu, kto nie jest wyciszony,
Ani temu, który nie jest synem ani uczniem.

Lecz temu, który jest najwy¿szym wyznawc¹ Boga,
I który nauczyciela na równi z Bogiem czci,
Jemu nauki te powinny byæ wyjawione,
Wtedy oni jaœniej¹ jako wielcy duchem!
Jako wielcy duchem oni jaœniej¹!”

Por. te¿: S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 160.
147 Por. Fernand Comte, Najs³ynniejsze œwiête ksiêgi œwiata, £ódŸ 1990, s. 91,

oraz np. Lawrence F. Hundersmarck, Upaniszady, w: Wielcy myœliciele Wschodu,
oprac. Ian P. Mc Greal, Warszawa 1997, s. 193.



w systemie sankhji, podejmuj¹cych zagadnienie cierpienia w ¿yciu
ludzkim. Czyni¹ to poprzez analizê elementów nale¿¹cych do œwia-
ta empirycznego, ale nie tylko. W Upaniszadach owa analiza jest je-
szcze zrównowa¿ona optymizmem wyp³ywaj¹cym z mo¿liwoœci
ostatecznego wyzwolenia z mocy jego praw i zniewoleñ. Jednak ry-
suje siê tu przekonanie, zdawa³oby siê podobne, ¿e cierpienie jest
z³em, z³em przynale¿nym wszystkim stworzeniom.

3.1.1. Cierpienie jako z³o przynale¿ne stworzeniom

Próba, w której poszukuje siê podstaw i Ÿróde³ myœli indyjskiej, na
temat metafizyki cierpienia, wskazuje, ¿e w wybranych Upanisza-
dach mo¿na odnaleŸæ trzy znacz¹ce jej uwarunkowania i interpreta-
cje. Pierwsze (3.1.2) opiera siê niew¹tpliwie na wnikliwej obserwa-
cji. Wskazuje siê w nim, ¿e cierpienie jest wa¿nym elementem ¿ycia
i œwiata empirycznego, wyra¿a siê w ró¿nych formach, czy te¿ redu-
kuje siê do ró¿nych prze¿yæ. Prawie zawsze pojawia siê w zwi¹zku
z rozwa¿aniami na temat cierpienia w tej interpretacji zwrócenie
uwagi na œwiadomoœæ jego prze¿ywania, na to, ¿e cierpienie dozna-
wane odbierane jest jako z³o. Prawie zawsze ujawnia siê te¿ aktyw-
ny stosunek cz³owieka do owego z³a – cierpienia.

W Upaniszadach wskazuje siê te¿ (3.1.3) na cierpienie jako na
swoisty ryt inicjacyjny, towarzysz¹cy ka¿demu postêpowi i ostatecz-
nie pozwalaj¹cy na jego (cierpienia) zniesienie.

Wreszcie trzecia interpretacja cierpienia (3.1.4) wa¿na dla indyj-
skiej metafizyki cierpienia analizuje je z perspektywy poszukiwañ
ostatecznej prawdy o rzeczywistoœci, czyli bytu pierwotnego, najwy¿-
szej rzeczywistoœci le¿¹cej u podstaw œwiata, bytu twórczego, z któ-
rego wszystko powstaje i w którym wszystko zanika. W takim po-
dejœciu z jednej strony zwraca siê uwagê, ¿e wolne od cierpienia jest
jedynie to, co ostateczne, a zatem to, co wolne jest od formy. Z dru-
giej strony wskazuje siê w zwi¹zku z tym na istotê szczêœcia i cier-
pienia odnosz¹c obie do tego, co niezmienne, niezniszczalne, a za-
tem te¿ nieœmiertelne. Oba aspekty trzeciej interpretacji odwo³uj¹
siê ostatecznie do pojêcia atmana148, wychodz¹c jednoczeœnie poza
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148 Jest wiele fragmentów Upaniszad mówi¹cych o cierpieniu albo o jego for-
mach. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ Upaniszady: Brihadaranjaka, I. 5. 20; I. 5. 23,
Czhandogja, III. 17. 1, VIII. 4. 1, VIII. 4. 2; Œwetaœwatara, III. 10, VI. 20. Por. Upanisza-
dy, przek³. M. Kudelska, Kraków 2004. W dalszej czêœci odpowiednie fragmenty
Upaniszad cytujê w tekœcie, korzystaj¹c z przek³adu M. Kudelskiej.



szczegó³ow¹ metafizykê cierpienia, wskazuj¹c ostatecznie na jej
ogólny wymiar. Zatem niew¹tpliwie rozwijaj¹ rozwa¿ania Arysto-
telesa.

3.1.2. Cierpienie jako element ¿ycia czy ¿ycie

jako cierpienie?

W zwi¹zku z ostatnim zdaniem poprzedniego paragrafu warto
zwróciæ uwagê na wybrane fragmenty Upaniszad, w których poja-
wiaj¹ siê wnioski z obserwacji ¿ycia cz³owieka, poszukiwañ istoty
przyjemnoœci i szczêœcia oraz poszukiwañ tego, co trwa³e, nieœmie-
rtelne czy te¿ niezmienne. Je¿eli wszystko, bior¹c pod uwagê obser-
wacje œwiata empirycznego, jawi siê jako przemijaj¹ce i nietrwa³e, to
to, co niezmienne, staje siê naturalnie celem poszukiwañ.

W ten sposób mo¿na odwo³aæ siê do Upaniszady Maitri, która
przytacza rozmowê króla Brihadrathy ze znawc¹ atmana, czcigod-
nym Œakajanj¹. Zawiera ona diagnozê ¿ycia, a w nim tak¿e jego naj-
grubszego nosiciela149, czyli cia³a fizycznego. Oka¿e siê to wa¿ne dla
dalszych rozwa¿añ dotycz¹cych metafizyki cierpienia.

Nie wiadomo, czy tylko obserwacja œwiata czy te¿ w³asne dozna-
nia albo naturalna potrzeba poszukiwañ tego, co trwa³e i wieczne,
spowodowa³y, ¿e król Brihadratha przedstawia bezwzglêdne wnios-
ki na temat cia³a (Maitri I. 2; I. 3, tak¿e III. 4). Cia³o nie jest wieczne
i podobnie jak wszystko, co postrzegamy, jest przemijaj¹ce (Maitri I. 4).
Poszukuj¹c nieprzemijaj¹cego szczêœcia, Brihadratha uznaje, ¿e nie
mo¿na go ³¹czyæ z cia³em ani z doznawanymi przezeñ przyjemno-
œciami. Cia³o jawi siê tu jednoznacznie jako Ÿród³o cierpienia, wysta-
rczy przytoczyæ jego opis, choæ poszukuje siê w nim pozornie Ÿród³a
przyjemnoœci:

...w niesubstancjalnym, cuchn¹cym ciele,
Z³o¿onym z koœci, skóry, miêœni, szpiku, miêsa, nasienia, krwi,
Limfy, ³ez, ropy, moczu, ka³u wiatru, ¿ó³ci i flegmy...
W ciele nara¿onym na po¿¹danie, gniew, z³oœæ, szaleñstwo,
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149 Upaniszady bardzo du¿o miejsca poœwiêcaj¹ temu zagadnieniu, uznaj¹c,
¿e nosicielem ¿ycia jest woda, wiatr lub oddech czy ogieñ. Ostatecznie jednak ana-
lizy nosiciela ¿ycia doprowadzaj¹ do teorii duszy œwiata, brahmana lub atmana.
Myœliciele indyjscy przyjmuj¹, ¿e w ciele ludzkim, oprócz duszy bêd¹cej nosicielk¹
¿ycia, istniej¹ si³y ¿ywotne. Por. np. E. Frauwallner, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt.,
s. 130. Mo¿na zatem zastosowaæ skrót myœlowy mówi¹cy, ¿e „nosicielem ¿ycia”
jest te¿ cia³o.



Na strach, przygnêbienie, zawiœæ, na oddzielenie od tego, co upragnione,
Na po³¹czenie z tym, co niemi³e, w ciele nara¿onym na g³ód i pragnienie,
Na staroœæ, œmieræ, chorobê, smutek i tym podobne,
Czym¿e jest doznawanie przyjemnoœci? (Maitri I. 3.)

Na strach, przygnêbienie, zawiœæ, na oddzielenie od tego, co upragnione,
Na po³¹czenie z tym, co niemi³e, w ciele nara¿onym na g³ód i pragnienie,
Na staroœæ, œmieræ, chorobê, smutek i tym podobne,
Czym¿e jest doznawanie przyjemnoœci? (Maitri I. 3.)

Na strach, przygnêbienie, zawiœæ, na oddzielenie od tego, co upragnione,
Na po³¹czenie z tym, co niemi³e, w ciele nara¿onym na g³ód i pragnienie,
Na staroœæ, œmieræ, chorobê, smutek i tym podobne,
Czym¿e jest doznawanie przyjemnoœci? (Maitri I. 3.)

Ostatecznie, choæ cia³o jawi siê tu jako Ÿród³o cierpienia150, co wy-
dawa³oby siê pozornie paradoksalne, cia³o wa¿ne jest tak¿e w jego
pokonaniu, a to poprzez wiedzê, ¿ar ascezy i medytacjê, bêd¹ce ele-
mentami poznania i czci dla tego, co ostateczne, czyli brahmana. Je-
dynie przekraczaj¹c stan Brahmy i nawet stan najwy¿szych bóstw,
osi¹ga siê szczêœcie nieprzemijaj¹ce i niezmienne (por. Maitri IV. 4)151.
Jak¿e to inne uwarunkowanie metafizyki cierpienia ni¿ dot¹d przy-
taczane przyk³ady.

Upaniszady poszukuj¹ zatem wyjœcia z uwarunkowañ cia³a do-
œwiadczaj¹cego bólu i cierpienia. Przes³aniem staje siê myœl zawarta
w Czhandogja Upaniszadzie (VIII. 14):

Abym nigdy nie doszed³ do wieku, w którym stanê siê siwy,
bezzêbny i œlini¹cy siê.

Przemyœlenia dotycz¹ce empirycznej obserwacji etapów ¿ycia
i miejsca w nim cierpienia czynione w Upaniszadach, przenosz¹ siê
te¿ na opis trzech œwiatów (Brihadaranjaka I. 5. 16).

W zwi¹zku z tym œwiat ludzki, œwiat przodków i œwiat boski
analizowane s¹ jako mo¿liwe do osi¹gniêcia poprzez skutki okreœlo-
nych dzia³añ. Zdaniem myœlicieli Upaniszad œwiat najni¿szy, ludzki,
osi¹ga siê jedynie przez syna, przez ¿adne inne czyny, œredni œwiat
przodków osi¹ga siê przez uczynki, a œwiat bogów przez wiedzê152.
Pomijaj¹c w tym miejscu mo¿liwe interpretacje tego i nastêpnych
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150 Por. nastêpny przypis z komentarzem.
151 Por. te¿ Maitri VI. 7, mówi¹cy „Atman bêd¹c wszêdzie,

wnika g³êboko w cia³o”.
Zatem, choæ wnioski króla Brihadrathy, wskazuj¹ce, i¿ cia³o jest Ÿród³em cierpie-
nia, wydaj¹ siê oczywiste, cia³o ostatecznie potrzebne jest te¿ do jego przezwyciê-
¿enia. �ród³o cierpienia zatem nie tkwi w ciele, choæ doœwiadczane jest przez
cia³o. �ród³o cierpienia jest poza cia³em, w jego przyczynie, czyli w braku wiedzy
o „ostatecznym”, o podstawie owego cia³a. Schodzi siê zatem w rozwa¿aniach
upaniszadowych na temat cierpienia i jego relacji do cia³a do poziomu rozwa¿añ
dotycz¹cych „nosiciela ¿ycia, który jest poza staroœci¹ i œmierci¹ (por. III czêœæ Ka-
uszitaki), czyli poza cierpieniem i cia³em. Jest nim dusza. Ostatecznie atman iden-
tyczny z brahmanem, por. Brihadaranjaka IV. 4. 1; IV. 4. 5. Zagadnienie nosiciela ¿y-
cia rozwija te¿ E. Frauwallner w tomie I Filozofii indyjskiej, dz. cyt., s. 92-131. Warto
w tym wzglêdzie odwo³aæ siê te¿ np. do Upaniszad: Czhandogja III. 13. 7-8; Brihada-
ranjaka V. 9.

152 Por. te¿, Kauszitaki II. 15.



fragmentów Upaniszady Brihadaranjaka153, szczególn¹ uwagê zwra-
ca tekst mówi¹cy:

Gdy jakieœ stworzenia cierpi¹, cierpienie w nich pozostaje,
A do wiedz¹cego zd¹¿a tylko cnota, gdy¿ z³o bogów nie dosiêga
(Brihadaranjaka I. 5. 20).

Co ciekawe, w indyjskiej metafizyce cierpienia w myœli upanisza-
dowej przeciwstawia siê zatem cierpienie cnocie, wiedzy i œwiecie
bogów, uznaj¹c, ¿e boskoœæ jest wolna od smutku (por. Brihadaranja-
ka I. 5. 19), czyli tak¿e jest wolna od cierpienia. Zatem cierpienie to
z³o przynale¿ne przede wszystkim stworzeniom.

W Upaniszadach pytanie o Ÿród³a albo przyczyny owego z³a
uzupe³nione zostaj¹ analiz¹ jego wielorakich przejawów. To nastêp-
na charakterystyczna cecha indyjskiej metafizyki cierpienia.

Przejawów z³a, chcia³oby siê tak¿e dodaæ, cierpienia, jest wiele.
Upaniszady zwracaj¹ w nich uwagê na pomieszanie, lêki, smutek,
ból, staroœæ i ostatecznie œmieræ154. Ta ostatnia jest jednoczeœnie naj-
wiêkszym z³em i Ÿród³em wszystkich pozosta³ych cierpieñ: lêku,
smutku czy bólu. Charakterystyczne jest, ¿e Brihadaranjaka Upani-
szada (I. 3. 4) wskazuje jednoczeœnie, ¿e:

Z³em jest postrzeganie niew³aœciwe,
To jest zaiste z³o,

podobnie jak mówienie rzeczy niestosownych (I. 3. 2), w¹chanie
niew³aœciwe (I. 3. 3) czy wyobra¿anie niew³aœciwe (I. 3. 6). Wniosek
jest tu prosty: wszystko, co oddala od atmana, jest z³em i wyra¿a siê
w namacalnych jego przejawach, które nazwaliœmy tak¿e przejawa-
mi cierpienia. Wszystko, co przybli¿a do atmana, jest przeciwieñ-
stwem owego z³a.

Œmieræ to z³o – pisze o tym wiele Upaniszad155, wskazuj¹c, ¿e
choæ to z³o bóstw nie dosiêga, to jednak bóstwa lêkaj¹ siê œmierci.
Podobnie cz³owiek:

Czy to wdychaj¹c, czy wydychaj¹c, tak powinien mówiæ:
Oby to z³o, ta œmieræ mnie nie dosiêg³a (Brihadaranjaka I. 5. 23).

Jeden z bohaterów Upaniszady Brihadaranjaka, Aœwala, w rozmo-
wie z Jad¿niawalkj¹ wskazuje, ¿e œmieræ panuje nad wszystkim:
„Wszystko œmieræ pokonuje” (Brihadaranjaka III. 1. 3).
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153 Dotycz¹ one np. relacji pomiêdzy ofiar¹ i brahmanem, analizy boskich
tchnieñ (mowa, umys³, oddech), poszukiwañ tego, co nieœmiertelne itd.

154 O przejawach owego z³a por. np. Œwetaœwatara II. 14, Mundaka III. 2. 9.
155 Por. np. Brihadaranjaka I. 3. 9; I. 3. 11; I. 5. 23, Czhandogja I. 4. 2.



Wobec indyjskiej metafizyki cierpienia nawet w opisie œwiata
stwarzanym przez atmana, zawartym w Ajtareja Upaniszadzie (I. 2),
wskazuje siê na znacz¹ce miejsce w nim œmierci, uznaj¹c, ¿e ziemia
to œwiat œmierci. W poni¿szym fragmencie pisze siê zatem:

I stworzy³ œwiaty; wodê, œwiat³o, œmieræ oraz wody,
Ponad niebiosami jest woda, niebiosa podpor¹,
Przestworza to œwiat³o, ziemia to œwiat œmierci.
A pod tym wszystkim s¹ wody.

Ziemia to dok³adniej œwiat „Œmierci za œmierci¹...” (Katha IV. 11)
poprzedzielan¹ kolejnymi narodzinami (Katha I. 6).

Ziemiê, czyli œwiat œmierci, najwiêkszego z³a i cierpienia dla
cz³owieka, dotyka tak¿e smutek (Brih. V. 10; VII. 1. 3), staroœæ, g³ód,
pragnienie (Katha I. 12, Czhandogja VIII 1. 5), lêk (Czhandogja I. 4. 4;
Maitri IV. 2), ból (Œwetaœwatara II. 14) i strach (Brihadaranjaka IV. 3. 20).

Œmieræ, jako z³o, jest tak znacz¹ce w myœli upaniszadowej metafi-
zyki cierpienia, ¿e staje siê tak¿e g³ównym w¹tkiem Katha Upanisza-
dy, w której Wad¿aœrawas ofiarowuje swojego syna Nacziketasa
bogu œmierci Jamie tylko po to, aby ostatecznie przezwyciê¿yæ naj-
wiêksze z³o i cierpienie, które jest udzia³em cz³owieka, czyli œmieræ.
To jest najwa¿niejszy cel ludzkiego ¿ycia. Dobra ziemskie nie posia-
daj¹ ostatecznie bezwzglêdnej wartoœci, bo nie zapewniaj¹ nie-
œmiertelnoœci. Myœl tê rozwija dialog, w którym Jad¿niawalkja po-
ucza swoj¹ ¿onê Majtreji: „Nie ma nadziei na nieœmiertelnoœæ dziêki
bogactwu” (Brihadaranjaka II. 4. 2)156. W efekcie mo¿na dodaæ: nie ma
nadziei na pokonanie cierpienia czy te¿ œmierci dziêki bogactwu.

W tym miejscu trzeba pamiêtaæ o dog³êbnej dramatycznoœci
owego stwierdzenia, kiedy uzupe³ni siê je nastêpnym, mówi¹cym,
¿e przezwyciê¿aj¹c œmieræ, przezwyciê¿a siê wszystkie inne przeja-
wy cierpienia. Istotnym elementem pojawiaj¹cym siê w indyjskiej
metafizyce cierpienia jest zatem pokonanie œmierci. Co ciekawe,
œwiat wolny od smutku (cierpienia) mo¿na zdobyæ, gdy cz³owiek
odejdzie z tego œwiata (Brihadaranjaka V. 10). Ale i tu s¹ warunki, któ-
re ostatecznie przybli¿aj¹ zrozumienie podstaw albo ostatecznych
Ÿróde³ metafizyki cierpienia w myœli upaniszadowej. W Upanisza-
dzie Brihadaranjaka (I. 2. 1) wskazuje siê zatem na identycznoœæ prag-
nienia i œmierci:
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156 Por. od II. 4. 1. do II 5. 9: „Jedynie atman jest nieœmiertelnoœci¹, on jest brahma-
nem, on jest tym wszystkim”. Choæ ze wzglêdu na temat powy¿szych rozwa¿añ nie
ma potrzeby rozwijania rozwa¿añ upaniszadowych na temat œmierci jako najwiêk-
szego cierpienia, to na uwagê zas³uguje tu fragment Brihadaranjaki II. 4. 12: „Po
œmierci nie ma œwiadomoœci”.



Na pocz¹tku zaprawdê nic tu nie istnia³o,
Istnia³o to jako œmierci¹ okryte i pragnieniem,
Przeto pragnienie to œmieræ157.
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NIEWIEDZA

WIEDZA

POZNANIE (POKONANIE NIEWIEDZY)

ASCEZA, MEDYTACJA

– MIÊSO – PO¯¥DANIE
– KOŒCI – Z£OŒÆ
– SZPIK… – SZALEÑSTWO…

NIETRWA£E CIA£O
�RÓD£O CIERPIENIA

ŒMIERÆ

WÊDRÓWKA

ŒWIAT BOGÓW

PRZEZWYCIÊ¯ENIE ŒMIERCI

POKONANIE CIERPIENIA

PRZEZWYCIÊ¯ENIE PRAGNIEÑ

Rysunek. 3. Elementy upaniszadowej analizy cierpienia.

Cierpienie naturalnie przynale¿y cia³u i ¿yciu.

Droga pokonania cierpienia prowadzi przez poznanie

157 Myœl tê rozwija siê w wielu miejscach Upaniszad, np. w Mundaka III. 2. 1
oraz III. 2. 2. Zatem:

„Ci, którzy wolni od pragnieñ, czcz¹ Puruszê,
Tacy mêdrcy ponad ziarnem powtórnych narodzin przechodz¹” oraz
„Kto pragnie rzeczy po¿¹danych, o nich wci¹¿ rozmyœlaj¹c,
Przez te pragnienia tu i tam siê odradza,
Zaœ ten, który spe³nienie pragnieñ osi¹gn¹³, staje siê atmanem,
Ju¿ tu na œwiecie wszelkie jego pragnienia siê rozp³ywaj¹”.

O pragnieniach wspomina te¿ Upaniszada Czhandogja VIII. 1. 6, rozró¿niaj¹c
prawdziwe, skierowane na odnalezienie atmana, oraz zakryte nieprawd¹. Por. te¿
Czhandogja VIII. 2. 1 – 2. 10 oraz VIII. 3. 1 – 3. 4.



Pokonanie albo uwolnienie od pragnienia daje zatem nie tylko
pokonanie œmierci i przejœcie w nieœmiertelnoœæ, ale w konsekwencji
owocuje ostatecznym pokonaniem cierpienia w myœl zasady opisa-
nej w Katha Upaniszadzie (VI. 14):

Gdy uwolniony z wszystkich,
Pragnieñ w sercu ukrytych,
Œmiertelnik nieœmiertelnym siê staje,
Osi¹ga brahmana.

Jednak w upaniszadowej metafizyce cierpienia do tego wszyst-
kiego potrzebna jest wiedza, która posiada tutaj walor wyzwalaj¹cy.
Przezwyciê¿enie œmierci, a zatem i cierpienia, nastêpuje tylko po-
przez pokonanie niewiedzy o rzeczywistoœci158. Ten, kto wie prze-
zwyciê¿a œmieræ, od tego œmieræ jest daleko. Zatem podobnie mo¿na
wnioskowaæ o cierpieniu, tym bardziej ¿e Upaniszady wskazuj¹ na
to, i¿ strach pojawia siê z powodu niewiedzy (Brihadaranjaka IV. 3. 20),
smutek jest udzia³em tych, którzy nie wiedz¹ (np. Brihadaranjaka IV.
4. 14, Czhandogja VII. 1. 3). Uwolnienie od cierpienia, czy to œmierci,
czy to innych jego znamion, nastêpuje ostatecznie przez pokonanie
niewiedzy, czyli przez wiedzê o atmanie159.

Nie jest to oczywiœcie jedyny przyk³ad analizuj¹cy indyjsk¹ me-
tafizykê cierpienia. Nastêpny wskazuje na

3.1.3. Cierpienie jako ryt inicjacyjny tradycji indyjskiej

W Upaniszadzie Czhandogja (III. 17. 1) po analizie wskazuj¹cej na
analogiê czy wrêcz identycznoœæ Puruszy160 i ofiary (Czhandogja
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158 Por. np. Upaniszada Brihadaranjaka I. 2. 7, I. 3. 9, III. 3. 2.
159 Czym jest atman? Stanowi o tym czêœciowo podrozdzia³ 2.1.4. Jest wiele

ciekawych analiz pojêcia atman i brahman oraz wzajemnych ich relacji. Mo¿na uznaæ,
¿e owe analizy s¹ jednymi z najwiêkszych osi¹gniêæ myœli upaniszadowej. W Bri-
hadaranjace IV. 3. 7 czytamy:

„Czym jest atman?
To jest Purusza, który jest uczyniony z poznania,
Bêd¹cy w tchnieniach, on jest œwiat³em wewn¹trz serca,
Choæ zawsze jest tym samym, w obu œwiatach wêdruje,
Tak jakby myœla³, tak jakby wêdrowa³,
On, zasypiaj¹c, ten œwiat przekracza
A tak¿e trzy formy œmierci”.

160 Cz³owiek, ale te¿ osoba, Najwy¿sza Istota czy duch lub dusza pierwotna.
W Upaniszadach, w nauce Prad¿apatiego, wystêpuje jako okreœlenie atmana
i podkreœla œwiadomoœciowy charakter bytu. W systemie Sankhji jedna z dwóch



III. 16. 1 – 16. 7), zwraca siê uwagê na trzy okresy Puruszy, obejmuj¹ce
24 lata, 44 lata i 48 lat (razem 116 lat). Kolejne okresy ¿ycia odnosi siê
do ofiar: porannej, po³udniowej i wieczornej, zwracaj¹c uwagê na ich
zale¿noœæ i w³aœciwoœæ dla danego czasu. W efekcie Upaniszada
wskazuje, ¿e cierpienie jest szczególnie znacz¹ce w pierwszym
okresie ¿ycia obejmuj¹cym 24 lata i uznanym za inicjacyjny. Co wiê-
cej, wskazuje siê na symptomy cierpienia. Tekst Upaniszady
mówi¹cy o cierpieniu jest w tym miejscu lakoniczny i podporz¹dko-
wany wczeœniejszym i póŸniejszym wywodom w niej zawartym.
Zatem w Upaniszadzie Czhandogja (III. 17. 1) czytamy:

„Kiedy cierpi z powodu g³odu i pragnienia i nie cieszy siê,
To jest Diksza – ryt inicjacyjny”.

Zastanawiaj¹c siê nad indyjsk¹ metafizyk¹ cierpienia, mo¿na
wskazaæ na nie jako na element rytu inicjacyjnego. W zwi¹zku z tym
mo¿na zestawiæ fragmenty Upaniszady Czhandogja w ten sposób, ¿e
analizuje siê fragment III. 16. 2 z III. 17. 1, i konsekwentnie III. 16. 3
z fragmentami III. 17. 2; III. 16. 4 z III. 17. 3 oraz III. 16. 5 z III. 17. 4.
Wskazuj¹ one na ¿ycie jako na szczególn¹ ofiarê oraz na cnoty, zale-
ty i ograniczenia poszczególnych jego etapów. Oczywiœcie odpo-
wiada to wedyjskiemu podzia³owi na okresy ¿ycia cz³owieka, który
pojawi³ siê ju¿ w okresie brahman161, a wskazywa³ na ¿ycie jako na
aœramadharmê162, czyli trud (cierpienie). Wspomina o tym S. Radha-
krishnan163, wskazuj¹c na to, i¿ myœliciele indyjscy analizuj¹cy eta-
py ¿ycia cz³owieka zdawali sobie sprawê, ¿e ka¿demu postêpowi,
a wiêc równie¿ przechodzeniu na kolejne etapy ¿ycia, towarzyszy
cierpienie. To nastêpny element odró¿niaj¹cy indyjsk¹ metafizykê
cierpienia na przyk³ad od Arystotelesowskiej.
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rzeczywistoœci, oznacza ja, absolut, czyst¹ œwiadomoœæ, lub „tego, który siê
przygl¹da” przemianom dokonuj¹cym siê w Prakryti.

161 Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 153, oraz Upaniszada
Brihadaranjaka III. 5. 1, tak¿e Ksiêga Manu L. 5. 137, L. 6. 87, w: Manu Swajambhuwa,
Manusmryti. Czyli traktat o zacnoœci, przek³. M. K. Byrski, Warszawa 1985.

162 Od s³ów œrama, „wysi³ek”, oraz dharma, od s³owa dhr, „trzymaæ”. W tym
zestawieniu mo¿na odczytaæ aœramadharmê jako w³aœciwy sposób ¿ycia, wska-
zuj¹cy na wysi³ek i ustalony porz¹dek. W efekcie mowa o czterech stadiach ¿ycia
bramina, charakterystycznych dla sanatanadharma, czyli odwiecznego prawa albo
odwiecznej religii, któr¹ kojarzy siê z pojêciem Hinduizm. Owe cztery etapy to:
brahmaczarja – etap nauki, który w naszych rozwa¿aniach nazywamy te¿ inicjacy-
jnym, drugi to etap pana domu (gryhastha), trzeci mieszkañca lasu (wanaprastha)
i czwarty tego, który wyrzek³ siê œwiata (sannjasin).

163 Por. rozwiniêcie tego zagadnienia, w: S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska,
t. I, dz. cyt., s. 153-154.



Upaniszada Czhandogja (III. 17. 1) wskazuje na szczególne zna-
czenie przejawów owego cierpienia w pierwszym okresie ¿ycia, na-
zywanym tak¿e inicjacyjnym, okresie okreœlanym jako brahmaczarja
(por. te¿ Czhandogja VIII. 4. 3 – VIII. 5. 4).

Z kolei w Czhandogja Upaniszadzie podejmuje siê zagadnienie
cierpienia wobec obrzêdu dikszy, s³u¿¹cego powtórnym narodzi-
nom duchowym cz³owieka. Choæ nie podejmujemy siê w tym miejs-
cu prezentacji ca³oœci inicjacji bramiñskich, wa¿ny wobec cierpienia
jako rytu inicjacyjnego staje siê tak¿e drugi obrzêd inicjacyjny – upa-
najana. Oba s¹ wa¿ne, bo wskazuj¹ na znaczenie warunków prze-
chodzenia w nowy sposób bytowania, a w efekcie na rolê w nich cier-
pienia w indyjskiej metafizycznej jego interpretacji.

Upanajana164 dotyczy ceremonii wprowadzenia ucznia po-
chodz¹cego z trzech wy¿szych kast do spo³ecznoœci braminów. To-
warzyszy temu ceremonia na³o¿enia sznura (upawita165). Istot¹
owej ceremonii jest nie tylko, jak pisze M. Eliade, ryt inicjacyjny, doj-
rza³oœciowy, ale, co wa¿niejsze, inicjacja nowych duchowych naro-
dzin, chcia³oby siê powiedzieæ – na innym poziomie bytowania, bra-
miñskim. W istocie rozpoczyna siê tu wa¿ny element ¿ycia
brahmaczarina166, który w opisach tekstów przytaczanych przez
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164 Tak¿e „wyœwiêcenie” albo „przyjêcie”. Na temat upanajany, dikszy i hi-
ranjagarbhy, por. M. Eliade, Inicjacja, obrzêdy, stowarzyszenia tajemne, Kraków 1997,
s. 78-86 oraz 152-157. Analizê elementów i znaczenia dikszy dokonuje te¿ Eliade
w: Joga. Nieœmiertelnoœæ i wolnoœæ, przek³. B. Baranowski, opracowanie T. Ruciñski,
Warszawa 1984, s. 125 i 388. Upanajana nieznana w Rigwedzie, pierwszy raz po-
œwiadczona jest w Atharwawedzie XI. 5. 3. Zawiera miêdzy innymi œluby czystoœci,
prawdomównoœci, opanowania oraz wtajemniczenia w Gajatri-mantrê, do której
odwo³uj¹ siê czêsto Upaniszady. Najczêœciej dziœ stosowana brzmi: „Obyœmy mogli
rozmyœlaæ o œwietlistym œwietle tego, który jest godzien modlitwy i stworzy³ wszystkie
œwiaty! Niechaj nasza inteligencja skieruje siê ku prawdzie”.

165 Bramiñski œwiêty sznur (czasami w przek³adach „niæ”), który symbolizuje
„podwójnie narodzonych” (dwid¿a).

166 W istocie diksza traktowana jest jako ryt inicjacyjny, uwarunkowany sposo-
bem ¿ycia brahmaczarina. Choæ istnieje wiele opisów brahmaczarji, na przyk³ad ten,
który z nazwy wskazuje na „zachowanie Brahmana”, to wa¿ne wobec zagadnienia
cierpienia wydaje siê zwrócenie uwagi w brahmaczarji na tapas („gor¹czka”, „¿ar”)
– ascezê. Pisze o tym np. Bhagawadgita (17. 14), uznaj¹c, ¿e brahmaczarja stanowi
wa¿n¹ czêœæ wstrzemiêŸliwoœci cielesnej (tapas). Wskazuje na wyrzeczenie i pokuty
stosowane wobec cia³a (cierpienia cia³a), a stanowi¹ce formê oddawania czci Najwy-
¿szemu. Por. Bhagawad-gita. Tak¹ jak¹ jest, z objaœnieniami A. C. Bhaktivedanty Swa-
miego Prabhupady, Vaduz 1981, Bhagawad Gita, przek³. S. Fr. Michalskiego-Iwieñ-
skiego, Warszawa-Kraków 1921. Por. te¿ Czhandogja VIII. 4. 3:

„...tylko ci odnajduj¹ œwiat Brahmy,
Którzy pêdz¹ ¿ywot brahmaczarina – oddany wiedzy o brahmanie”,



Eliadego ¿yje w domu swego nauczyciela, ubrany jest w skórê anty-
lopy, ¿ywi siê jedynie tym, co u¿ebrze i zwi¹zany jest wieloma œlu-
bami, wœród których najwa¿niejszy dotyczy czystoœci. Choæ nie ma
w tekstach przedupaniszadowych wskazania, ¿e wyrzeczenia czy
niedostatki ¿ycia brahmaczarina s¹ warunkiem uzyskania stanu
dwukrotnie narodzonego167, to niew¹tpliwie tak jest.

Co wiêcej, powtórne narodziny zmieniaj¹ te¿ naturalnych rodzi-
ców, zastêpuj¹c ich braminem. Wa¿niejszy staje siê ten, kto wtaje-
mnicza w Wedy (Gajatri): „Ten dlañ matk¹ jest i ojcem”168.

Znacz¹cym rytua³em obok upanajany jest diksza, o której wspo-
mina Upaniszada Czhandogja. Brahmaczarin, który praktykuje ten
rytua³, nazywany jest dikszit¹. Rytua³ diksza narzucany jest temu,
kto przygotowuje siê do ofiary somy. Pisze o tym szczegó³owo
wczeœniej wspominany M. Eliade169. Pomijaj¹c interpretacje przyta-
czane przez Eliadego odnosz¹ce siê tak¿e np. do prac Hermana Lom-
mela czy Sylvaina Levi, dotycz¹ce analizowanej przez nas metafizyki
cierpienia wobec rytua³u dikszy, zwraca uwagê element „uœwiêce-
nia (przez rytua³) ofiarnika” .

Aby staæ siê uœwiêconym, dikszita musi przejœæ regressus ad ute-
rum. Pisze o tym ju¿ Ajtareja Brahmana (I. 3)170:

Kap³ani przemieniaj¹ w embrion tego, któremu daj¹ diksza. Skrapiaj¹ go
wod¹; woda to nasienie (...). Wprowadzaj¹ go do specjalnej szopy: specjalna
szopa, to macica tego, który robi diksza; wprowadzaj¹ go w ten sposób do od-
powiadaj¹cej mu macicy. Pokrywaj¹ go ubraniem; ubranie to owodnia (...).
Ma zaciœniête piêœci; w istocie embrion ma zaciœniête piêœci, dopóki jest
w ³onie, dziecko ma zaciœniête piêœci, kiedy siê rodzi (...)171.

Opisów ceremonii dikszy jest oczywiœcie wiêcej. W nich wa¿ny
jest jeszcze jeden powód, dla którego j¹ siê dokonuje. Wyra¿a siê on
w s³owach zaczerpniêtych z Majtrajani Samhita (III. 6. 7): „Cz³owiek
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tak¿e, Czhandogja VIII. 5 „To, co ludzie nazywaj¹ ofiar¹,
To jest ¿ycie brahmaczarina,
Tylko dziêki ¿yciu brahmaczarina,
Znajduje siê wiedz¹cego”,

oraz Czhandogja VIII. 5. 3.
„To, co ludzie nazywaj¹ g³odówk¹,
To jest ¿ycie brahmaczarina”.

167 Pisze o tym Atharwaweda XIX. 17, por. M. Eliade, Inicjacja, obrzêdy..., dz. cyt.,
s. 78.

168 Por. Ksiêga Manu, dz. cyt., L. 2. 143, 142, 144, 146 i 147.
169 Por. przypisy wczeœniejsze.
170 Przek³. cytujê za: M. Eliade, Inicjacja, obrzêdy, dz. cyt., s. 80.
171 Tam¿e.



jest po prawdzie nie narodzony. Rodzi siê dopiero przez ofiarê”172. Choæ
z czasem ofiara i wiedza o ofierze zostanie zast¹piona wiedz¹ po-
znania brahmana, to wa¿ne jest zwrócenie uwagi w jednej i drugiej
na tapas jako na œwiadome przyjêcie cierpienia, przygotowuj¹ce do
przemiany.
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DROGA DO POZNANIA

ATMANA

(OFIARA ¯YCIA)

DUCHOWE NARODZINY

CIERPLIWE ZNOSZENIE PRZECIWIEÑSTW

OKRESY ¯YCIA CZ£OWIEKA

48 LAT

44 LATA

TAPAS (¿ar, gor¹co, asceza, umartwienie)

UMARTWIENIE SATTWICZNE*

DIKSZA. UPANAJANA

24 LATA

BRAHMACZARJA

Rysunek. 4. Elementy upaniszadowej analizy cierpienia.

Cierpienie jako œwiadomy element prowadz¹cy do ducho-

wych narodzin w kontekœcie ¿ycia jako trudu (cierpienia)

aœramadharmy

* Umartwianie sattwiczne nie mo¿e byæ ska¿one pragnieniami,

by uzyskaæ dziêki niemu zaszczyty lub powa¿anie, wtedy staje

siê rad¿asowe. Nie mo¿e byæ te¿ torturowaniem siebie, swojego

cia³a, wtedy staje siê tamasowe. Tapas sattwiczny dotyczy cia³a

(œarira-tapas), mowy (van-maya-tapas) i umys³u (manasa-tapas).

Por. Bhagawadgita 7.5 i n. oraz 17.14 i n.

172 Tam¿e.



Wniosek dla indyjskiej metafizyki cierpienia powsta³y na podsta-
wie zestawienia tekstu Upaniszady Czhandogja z interpretacjami
znaczenia dikszy mo¿e byæ nastêpuj¹cy. Diksza173, s³u¿¹c odnowie-
niu, uœwiêceniu, zniesieniu minionego czasu, zak³ada wstêpne oczysz-
czenie przez doœwiadczenie cierpienia. Zatem w indyjskiej metafi-
zyce cierpienia pojawia siê myœl o oczyszczaj¹cym i uœwiêcaj¹cym
jego charakterze.

Mo¿na dalej ryzykowaæ nastêpne twierdzenie, mówi¹ce, ¿e za-
równo nauka przedupaniszadowa, jak i upaniszadowa zwracaj¹
uwagê w metafizyce cierpienia, i¿ jest ono wa¿nym elementem rytu
inicjacyjnego, wp³ywaj¹cego na powstanie ¿ycia duchowego i prze-
mianê cz³owieka.

To w³aœnie pierwszy etap ¿ycia wyznacza jego kierunek (etap
brahmaczarina). Wiedzie on do œwiata Brahmy, poprzez odnalezie-
nie Atmana (Czhandogja VIII. 5. 1). W efekcie ten etap prowadzi
przez cierpienie (tapas) do pokonania cierpienia, choæ w innym
wymiarze (œwiatowym). Dalej droga prowadzi do ostatecznej rze-
czywistoœci okreœlanej „satjam”174, czyli do brahmana (Czhandogja
VIII. 3. 4, VIII. 3. 5).

St¹d we fragmentach Upaniszady Czhandogja czytamy:

Atman to grobla, granica oddzielaj¹ca œwiaty,
Nie przekracza jej dzieñ ni noc, staroœæ ni œmieræ,
Ani smutek, ani dobre i z³e czyny,
Wszystkie z³e czyny cofaj¹ siê przed ni¹,
Dlatego œwiat Brahmy jest wolny od grzechu,
Zaprawdê, kiedy cz³owiek œlepy przekroczy tê groblê,
Nie jest ju¿ d³u¿ej œlepy, zraniony nie jest ju¿ raniony,
Cierpi¹cy nie jest ju¿ d³u¿ej cierpi¹cy,
Zaprawdê po przekroczeniu tej grobli, noc zdaje siê dniem,
Gdy¿ wiecznie jaœnieje œwiat Brahmy”.

Zatem w indyjskiej metafizyce cierpienia odnalezienie Atmana
pokonuje je ostatecznie. Wspomaga je niew¹tpliwie diksza jako ryt
inicjacyjny, uwarunkowany tapasem jako form¹ œwiadomego cier-
pienia.
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173 Diksza posiada szczególne znaczenie w szko³ach jogi, wskazuj¹cych, ¿e nie
ma wyzwolenia bez inicjacji (diksza), bez odpowiedniego nauczyciela (aczarja).
Donios³oœæ obrzêdu polega na przekazaniu m¹droœci (d¿niana) i mocy (œakti).
W jodze diksza ma swoje ró¿ne poziomy.

174 Od „sat” – nieœmiertelnoœæ, „ti” – to, co œmiertelne, „jam” – spaja obie, po-
dajê za Czhandogja VIII. 3. 5.



3.1.4. Elementy upaniszadowej wizji œwiata.

Atman jako Ÿród³o szczêœcia i cierpienia?

To, co bez formy, wolne jest od cierpienia

Upaniszadowa metafizyka cierpienia niesie z sob¹ pytania. Wœród
nich jedno z bardziej fundamentalnych: Czy atman mo¿e byæ jedno-
czeœnie Ÿród³em cierpienia i szczêœcia? Pozytywnie na pytanie od-
powiada Nakamura w swoim studium Systemy myœlenia ludów
Wschodu175. Zawarty w pytaniu pozorny paradoks mo¿na pokonaæ,
zdaniem Nakamury, wtedy, kiedy odwo³amy siê do fragmentów
Upaniszady Brihadaranjaka (III.7), uznaj¹cej, ¿e cz³owiek osi¹ga szczê-
œcie jedynie gdy urzeczywistni swego atmana. Cierpienie w takim
kontekœcie to nie tyle roz³¹ka ze swoim atmanem, co niewiedza o nim,
o swym Ÿródle jedynie trwa³ego szczêœcia176. Choæ Nakamura,
podaj¹c przyk³ad Brihadaranjaka Upaniszady (III. 7), niew¹tpliwie
dokonuje nadinterpretacji, to mo¿na podtrzymaæ jego twierdzenie,
ale w oparciu o fragmenty Upaniszad: Czhandogja (VII. 22-23, VII 24. 1,
VII. 25. 2), Maitri (IV. 4), Œwetaœwatara (VI. 12), które uzupe³niaj¹
wnioski otrzymane z analizy Brihadaranjaka Upaniszady (III. 7). Za-
tem objaœnianie istoty atmana, czynione w Brihadaranjaka, wskazuje
na niego jedynie jako na wewnêtrznego rz¹dcê, który œwiatem wy¿-
szym i ni¿szym oraz wszystkimi stworzeniami od wewn¹trz za-
rz¹dza (III. 7. 1). Powszechne jest te¿ uznanie, i¿ jako wewnêtrzny
rz¹dca jest nieœmiertelny (III. 7. 3). W konkluzji zwraca uwagê, ¿e:
„To, co od niego ró¿ne, jest fa³szem” (III, 7. 23)177. W efekcie w Brihada-
ranjaka Upaniszadzie (III. 7) nie ma mowy ani o cierpieniu, ani o jego
relacji do szczêœcia, ani te¿ obu do atmana. Jednak Czhandogja
(VII. 22-23) wskazuje, ¿e

...to, co wielkie, to jest szczêœcie,
W tym, co ma³e, nie ma szczêœcia,
Tylko wielkoœæ jest zaprawdê szczêœciem,
Nale¿y d¹¿yæ do zrozumienia wielkoœci.

Dalej w Czhandogji (VII. 25. 1) uznaje siê, ¿e wielkoœæ jest ostatecz-
nie ca³ym œwiatem oraz (VII. 25. 2) identyfikuje siê ca³y œwiat z atma-
nem, a o tym, kto tak postrzega, w ten sposób myœli i rozpoznaje,
mówi siê, ¿e:
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175 H. Nakamura, Systemy myœlenia ludów Wschodu..., dz. cyt., s. 164.
176 Por. tam¿e, s. 164.
177 U Nakamury: „Wszystko inne jest z³em”, tam¿e.



On w atmanie ma przyjemnoœæ, w atmanie odczuwa rozkosz,
On z atmanem w zwi¹zku mi³osnym, w atmanie odczuwa b³ogoœæ.

Dalsza czêœæ Czhandogji (VII. 26. 1) wskazuje, i¿ wszystko pocho-
dzi z atmana, zarówno wyobra¿enie, jak i zrozumienie, rozmyœla-
nie, myœli, umys³, mowa, nazwa, s³owo, czyn... Do tego myœli po-
przednie rozwija i uzupe³nia Maitri Upaniszada (IV. 4), mówi¹c, ¿e
kto pozna³ i czci brahmana, „Osi¹ga szczêœcie nieprzemijaj¹ce, nie-
zmienne”, wolny jest od chorób, uwalnia siê od rzeczy, jednoczy siê
z atmanem.

Analizuj¹c upaniszadow¹ wizjê œwiata, wskazywaæ mo¿na na rela-
cjê szczêœcia i cierpienia do atmana – to wa¿ny element indyjskiej meta-
fizyki cierpienia. Jeœli w poznaniu, urzeczywistnieniu atmana osi¹ga
siê nieprzemijaj¹ce szczêœcie i b³ogoœæ, to cierpienie jest skutkiem ode-
jœcia od tego (niepoznania). Ale tu zastanawia wymiar takiej interpreta-
cji charakterystycznej dla indyjskiej metafizyki cierpienia, o którym
mowa. Wydaje siê, ¿e jest on bardziej transcedentalny ni¿ fenomenal-
ny, w tym sensie, i¿ ten pierwszy ze wzglêdu na relacjê do atmana zda-
je siê warunkowaæ ostatecznie, ten drugi. Zatem, czy¿by brak poznania
warunkowa³ transcedentalne cierpienie jako warunek jego fenomenal-
nych przejawów? Powrócimy do tego w dalszej czêœci ksi¹¿ki.

Analizy metafizyki cierpienia, wskazuj¹ce na nie i na jego relacje
do szczêœcia czynione wobec poszukiwañ natury atmana, brahmana
i ich wzajemnych relacji, prowadz¹ ostatecznie tak¿e do wniosku, i¿
wolne od cierpienia jest jedynie to, co wolne jest od formy. To kolej-
ny charakterystyczny element indyjskiej ogólnej metafizyki cierpie-
nia Zanim jednak przejdziemy do zwrócenia uwagi na to zagadnie-
nie, przytoczymy wnioski z fragmentu Œwetaœwatara (VI. 11-12).
Podsumowuj¹ one rozwa¿ania wczeœniejsze i pozwalaj¹ przejœæ do
analizy tego, co wolne od cierpienia, gdy¿ wolne jest od formy. Œwe-
taœwatara wskazuje zatem, ¿e szczêœcie odwieczne jest udzia³em
tych, którzy w atmanie rozpoznaj¹ tego, co bez formy, choæ w ka¿-
dym stworzeniu przebywa.

Skoro upaniszadowe opisy œwiata wskazuj¹, i¿ cierpienie jest
sta³ym elementem ¿ycia, ¿e jest te¿ form¹ inicjacji pozwalaj¹c¹ albo
warunkuj¹ca przechodzenie do ¿ycia duchowego, nie bez znaczenia
s¹ pytania: Czego nie mo¿e dosiêgn¹æ cierpienie? Co jest ostatecznie
i nieodwracalnie, wolne od cierpienia?178. Wydaje siê, ¿e takich py-
tañ brakowa³o w analizach Arystotelesa.
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178 Czy to, co wolne od cierpienia, musi byæ jednoczeœnie nieœmiertelne? To
pytanie zdaje siê posiadaæ oczywist¹ odpowiedŸ.



Na te pytania, choæ nie wprost, zdaje siê odpowiadaæ wiele Upa-
niszad. Przyjrzyjmy siê Czhandogji (VIII. 12.1), w której Prad¿apati
udziela pouczenia Indrze, wys³annikowi bogów, i Wiroczanie,
wys³annikowi Asurów. Obaj poszukuj¹ tego, co wolne od cierpienia
i œmierci. Jednak za ma³o jest wiedzieæ, ¿e jest nim atman, wa¿ne jest
te¿ jego odnalezienie, rozpoznanie i osi¹gniêcie. Wiroczana, nie osi¹g-
n¹wszy ani nie poznawszy nieœmiertelnego, tego, co bez bojaŸni,
odchodzi od Prad¿apatiego po pierwszym pouczeniu. Indra otrzy-
muje wiele nastêpnych pouczeñ; dotycz¹ one nie tylko natury atma-
na, duchowego nieœmiertelnego pierwiastka, ale tak¿e cia³a, za po-
moc¹ którego doznaje siê zarówno przykroœci (cierpienia), jak
i przyjemnoœci. Rozpocznijmy od analizy cia³a zwracaj¹c uwagê na
niektóre analogie do metafizyki cierpienia Arystotelesa. Prad¿apati
stwierdza:

Maghawanie, œmiertelne zaiste to cia³o,
Przez œmieræ opanowane,
Lecz ono jest siedzib¹ nieœmiertelnego, bezcielesnego atmana,
Kto obdarzony jest cia³em, doznaje uczuæ przyjemnych
i nieprzyjemnych,
Zaprawdê ten, kto jest obdarzony cia³em,
Nie uniknie odczuæ przyjemnych i nieprzyjemnych,
Zaœ tego, kto bezcielesny, przyjemne – nieprzyjemne nie dotyka (VIII. 12. 1).

Bezcielesny jest atman, co wiêcej, w opisie Czhandogja Upanisza-
dy (VIII. 7. 1) to ten:

...który wolny od grzechu, który nie podlega staroœci,
Œmierci, nie odczuwa smutku, g³odu i pragnienia,
Którego pragnieniem rzeczywiste, którego wyobra¿eniem rzeczywiste.

Dalej Upaniszada stwierdza, ¿e tego:

Nale¿y pragn¹æ, do jego poznania nale¿y d¹¿yæ;
Ten wszystkie œwiaty osi¹ga i spe³nienie wszelkich pragnieñ,
Kto atmana odnajduj¹c, takim go poznaje.

Kolejne teksty wyraŸnie zwracaj¹ uwagê, ¿e bezcielesny (bez for-
my) atman wolny jest od cierpienia. Jedynie atman: „...nie cierpi z po-
wodu ¿adnych dolegliwoœci” (Czhandogja VIII. 10. 3). Nawet kiedy œle-
pe jest cia³o, kiedy chrome jest cia³o, kiedy kalekie jest cia³o, atman
nie cierpi.

To, co wolne od formy, wolne jest od cierpienia. Tym Czymœ jest
atman. Co wiêcej, atman jest nieœmiertelnoœci¹, on jest brahmanem,
on jest wszystkim (Brihadaranjaka II. 5. 1). Jako rzeczywistoœæ ostatecz-
na, wolny jest od cierpienia. Podobnie wolny jest od z³a, staroœci,
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smutku. Nieg³odny ani spragniony, nie ginie wraz ze œmierci¹, nie
starzeje siê wraz ze starzeniem siê cia³a (Czhandogja V. 1. 5). W kon-
sekwencji powy¿szych rozwa¿añ wskazuj¹cych na elementy indyj-
skiej metafizyki cierpienia wiele Upaniszad analizuje, czym nie jest
i jaki nie jest atman. Na przyk³ad w Brihadaranjaka (IV. 5. 15) pisze siê:

Ten oto Atman nie jest ani taki, ani taki,
Nie do uchwycenia, dlatego nieuchwycony,
Nie do zniszczenia, dlatego niezniszczony,
Nie do dotkniêcia, dlatego niedotkniêty,
Niczym nie zwi¹zany, nie dr¿y, niczym nie zraniony”.

Cech¹ atmana jest niezmiennoœæ i niezniszczalnoœæ (Brihadaranja-
ka IV. 5. 14). Podobne opisy zawieraj¹ inne fragmenty Brihadaranjaki
(III. 9. 26 oraz IV. 2. 4), wskazuj¹c, ¿e atman jest wolny od lêku.

„Niewidzialny a widz¹cy, nies³yszalny a s³ysz¹cy” (Brihadaranjaka
III. 7. 23). Co najwa¿niejsze dla upaniszadowej metafizyki cierpie-
nia, atman jest ponad cierpieniem. Jako najg³êbszy element cz³owie-
ka, jest identyczny z absolutn¹ rzeczywistoœci¹, z brahmanem. Ob-
razuje to miêdzy innymi Upaniszada Czhandogja, zwracaj¹c
pocz¹tkowo uwagê na kolejne przyk³ady, symbole, za pomoc¹ któ-
rych wskazuje siê na nierozpoznanie natury bytu, na jego pozór jed-
nostkowy, daj¹cy z³udne poczucie „ja”. W efekcie przyk³ady, do
których odwo³uje siê Upaniszada, takie jak miód (VI. 9. 1 – VI. 9. 4),
drzewo figowe (VI. 12. 1 – VI. 12. 3), sól wrzucona do wody (VI. 13. 1
– VI. 13. 3) i inne, ukazuj¹ to¿samoœæ brahmana, duszy ca³ego œwia-
ta, rzeczywistoœci – z atmanem179.

Pomimo wszystkich tych rozwa¿añ, dla upaniszadowej metafi-
zyki cierpienia najwa¿niejsze jest to, ¿e atman pozbawiony formy
wolny jest od cierpienia. Atman jest identyczny z brahmanem. Za-
tem nastêpny wniosek wydaje siê oczywisty, a przedstawia go Upa-
niszada Œwetaœwatara (III. 10). Poszukuj¹c najwy¿szej istnoœci brah-
mana180, wskazuje, ¿e to, co ponad tym œwiatem:

Jest bez formy i wolne od cierpienia;
Ci, którzy tak to rozpoznali, osi¹gaj¹ nieœmiertelnoœæ,
Zaœ inni w bólu ci¹gle pogr¹¿eni.
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179 Owa to¿samoœæ wyra¿ona jest w mahawakja, wielkich zdaniach, uznanych
za najwa¿niejsze sentencje wedyjskie. W ka¿dej z czterech Wed jest jedno taki zda-
nie. Ajam Atman Brahma („to ja jest brahmanem”), Tat Twam Asi („owym jesteœ ty”),
Aham Brahman Asmi („ja jestem brahmanem”), Prad¿nianam Brahma („œwiadomoœæ jest
brahmanem”).

180 Upaniszada, niekonsekwentnie, raz wskazuje na Rudrê, raz na brahmana.
Por. Œwetaœwatara III. 1 – III. 6 oraz III. 7.



W rozwa¿aniach czynionych wobec cierpienia w Upaniszadach
znacz¹ca wydaje siê tak¿e myœl zawarta w Mundaka (III. 2. 9) oraz
Œwetaœwatara (VI. 20). Tê pierwsz¹ mo¿na uznaæ za podsumowanie
czy te¿ wniosek wczeœniejszych rozwa¿añ. Stwierdza siê w niej:

Znaj¹cy najwy¿szego brahmana,
Sam staje siê brahmanem,
W jego rodzinie nie rodzi siê nikt, kto nie zna brahmana,
Przekracza ból, przekracza grzech,
Uwolniony od wiêzów serca, nieœmiertelnym siê staje.

Ta druga myœl, niesie przekonanie, ¿e pokonanie cierpienia dla
ludzi nast¹pi:

Kiedy ludzie dosiêgn¹ nieba,
Niby kawa³ka skóry,
Nast¹pi kres cierpienia,
Nawet bez rozpoznania Boga”181.

W¹tki upaniszadowe metafizyki cierpienia stanowi¹ niew¹tpli-
w¹ inspiracjê dla poupaniszadowych rozwa¿añ.
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ODEJŒCIE OD ATMANA

Rysunek. 5. Elementy upaniszadowej analizy cierpienia.

Poszukiwanie Tego, co jest wolne od cierpienia

181 Fragment ten niesie trudnoœci interpretacyjne wobec innych fragmentów go
poprzedzaj¹cych (VI. 13), a wskazuj¹cych na poznanie jako element warunkuj¹cy
wyzwolenie. Wobec VI. 21 mo¿na interpretowaæ VI. 20 Upaniszady Œwetaœwatara,
jako zwracaj¹cy uwagê na element ascezy i ³aski Boga w pokonaniu cierpienia.



3.2. Wybrane w¹tki poupaniszadowych rozwa¿añ

na temat cierpienia

Rozwój indyjskich rozwa¿añ na temat metafizyki cierpienia, za-
pocz¹tkowany w myœlach upaniszadowych, posiada swoje liczne
rozwiniêcia nie tylko na przyk³ad w systemach filozoficznych Sank-
hji, klasycznej jogi czy buddyzmu, ale tak¿e w elementach tekstów je
poprzedzaj¹cych lub uzupe³niaj¹cych. Niektóre z nich uznane zo-
sta³y za staro¿ytne korzenie systemów, inne odegra³y wa¿n¹ rolê
w tradycji indyjskiej. Na szczególn¹ uwagê wœród nich zas³uguje
Bhagawadgita, ukazuj¹ca charakterystyczne dla bramiñskiego filozo-
fowania tendencje scalania wielu koncepcji upaniszadowej metafi-
zyki cierpienia oraz Mokszadharma, przygotowuj¹ca do nowych ory-
ginalnych rozwa¿añ na ten temat w myœli indyjskiej. Oba teksty s¹
fragmentami Mahabharaty182 i odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê we wszel-
kich przedstawieniach indyjskiej filozofii epickiej.

3.2.1. Bhagawadgita o Ÿród³ach cierpienia

Bhagawadgita jest czêœci¹ szóstej ksiêgi Mahabharaty (6. 13-40), zaty-
tu³owanej Bhiszmaparwan. Uznawana jest na ogó³ za dzie³o wcho-
dz¹ce w sk³ad tradycji (smryti183), choæ jak w przypadku Satsvarupa
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182 Mahabharata oraz Ramajana to dwa monumentalne eposy Hindusów. Z filo-
zoficznego punktu widzenia Ramajana nie ma takiego znaczenia jak Mahabharata.
Dla badacza filozofii indyjskiej najciekawsze w¹tki filozoficzne Mahabharaty to: Sa-
natsujatiya, Bhagavadgita, Moksadharma i Anugita. W jêzyku polskim wydano
przek³ad: Mahabharata. Najwiêkszy Epos Œwiata, Mayapur, b.d.w., na podstawie
wydania angielskiego: Mahabharata. The Greatest Spiritual Epic of All Time, przek³.
z kalkuckiej wersji manuskryptu, Krishna Dharma. W 1911 roku, nak³adem Ksiê-
garni Feliksa Westa ukaza³o siê tak¿e polskie wydanie Mahabharaty w opracowa-
niu Antoniego Langego. Por. te¿ R. K. Narayan, Ramajana, przek³. Kalina Wojcie-
chowska, Warszawa 1984.

183 Hinduizm dzieli swe pisma na smryti i na œruti. Smryti zawiera pisma
„tradycji”, uzupe³niaj¹ce teksty Objawienia, czyli œruti. Do smryti zalicza siê: we-
dangi (skr. dos³.: „cz³ony wedy”), stanowi¹ce uzupe³nienie do wed. Podejmuj¹ one
najczêœciej tematy z szeœciu wedyjskich nauk pomocniczych (fonetyka (œiksza);
metryka (æandas); gramatyka (wjakarana); etymologia (nirukta); astronomia (dŸjo-
tisza); rytua³ ofiarny (Kalpa-sutra). Dodatkowo smryti obejmuje m.in. epopeje:
Mahabharatê i Ramajanê, zwane tak¿e itihasa (skr. dos³.: „tak to by³o”). Te ostatnie
zawieraj¹ przepisy ceremonia³u wedyjskiego, dziel¹c siê na rytua³y Objawienia
i rytua³y Tradycji. Wœród tych ostatnich na uwagê zas³uguje Manusmryti (Ksiêga



dasa Gosvamiego184 i innych przedstawicieli ¿ywej tradycji, zalicza-
na jest do œruti185, czyli pism objawionych, i uznana jest, wraz z inny-
mi tekstami, za pi¹t¹ Wedê186.

Pomijaj¹c spory, Bhagawadgita jest niew¹tpliwie dzie³em, które
wywiera³o i wywiera du¿y wp³yw na myœl indyjsk¹, ³¹cz¹c w sobie
nie tylko filozofiê, religiê i etykê, ale tak¿e g³osz¹c pos³annictwo wy-
zwolenia, ³¹czone z ide¹ bhakti187, czyli umi³owania Boga.

Co siê tyczy metafizyki cierpienia, Gita wskazuje, podobnie jak
inne teksty indyjskie, ¿e droga postêpu cz³owieka wiedzie przez cie-
rpienie i samozaparcie188 oraz ¿e cierpienie jest naturalnym elemen-
tem uwarunkowanego sposobu ¿ycia.

Poszukuj¹c elementów indyjskiej metafizyki cierpienia, mo¿na
analizowaæ treœæ Bhagawadgity189. Ju¿ w rozdziale pierwszym190 ude-
rzaj¹cy jest nastrój rozpaczy Ard¿uny. Zdaje siê on byæ przyk³adem
najdotkliwszej formy cierpienia, jakiego mo¿e doœwiadczyæ
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Praw Manu). Tak¿e purany (skr. „dawne opowiadania” albo „opowieœci”. W prze-
ciwieñstwie do itihasa, które zajmowa³y siê czynami bohaterów ludzkich, purany
przedstawiaj¹ legendy boskie. Tradycja zawiera 18 puran oraz 18 im odpowia-
daj¹cych upa-puran (tzw. ma³e purany). Do smryti zaliczane s¹ te¿ niti-œastry, trak-
taty etyczne zajmuj¹ce siê sposobami postêpowania moralnego. Por. np. F. Tokarz,
Œwiête ksiêgi religii indyjskich, w: tego¿, Z filozofii indyjskiej, kwestie wybrane, cz. 2, Lub-
lin 1985; Manu Swajambhuwa, Manusmryti..., dz. cyt. Por. te¿ polski przek³. traktatu
nale¿¹cego do niti, Pañczatantra, czyli m¹droœci Indii ksi¹g piêcioro, Warszawa 1984.

184 Por. wstêp T. J. Hopkinsa, w: Satsvarupa dasa Gosvami, Czym s¹ Wedy?
Zarys myœli staroindyjskiej, Wroc³aw 1986, s. 5-7.

185 Por. przypis na temat smryti. Do œruti nale¿¹ Wedy, które opieraj¹ siê na
objawieniu boskim. Posiadaj¹ w zwi¹zku z tym bezwarunkowy autorytet. Wedy
(weda, skr. dos³. „wiedza, œwiêta nauka”) dzieli siê na cztery czêœci: Rygweda –
wiedza hymnów, Samaweda – wiedza pieœni, JadŸurweda – wiedza tekstów ofiar-
nych, Atharwaweda – wiedza o zaklêciach. Ka¿d¹ z czterech Wed mo¿na podzie-
liæ na czêœci: sanhita (samhita) – zbiór pieœni lub tekstów, brahmana – objaœnienia
rytualne, aranjaki – teksty leœne, upaniszady – tworz¹ce ostatni¹ warstwê Wed.

186 „Itihasa – puranah pancamah vedanam vedah”, por. Satsvarupa dasa Gosvami ,
dz. cyt., s. 11-12.

187 Mi³oœæ do boga, oddanie dla guru i wybranego idea³u. Z pojêciem bhakti
³¹czy siê bhakti-joga jedna z g³ównych dróg tradycji jogi w hinduizmie, wiod¹cych
do zjednoczenia z bogiem, droga poznania i oddania bogu.

188 Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 484.
189 Nazywana jest tak¿e w skrócie Git¹ („pieœñ”). W jêzyku polskim jest kilka

przek³adów Gity. Bhagawadgita, przek³. S. F. Michalskiego-Iwieñskiego, Warszawa
1910, 1921, 1927; Bhagawadgita, przek³. W. Dynowskiej, Madras 1956 i 1957 oraz
Delhi 1972. Bhagavad-gita. Taka jak¹ jest, przek³. z komentarzem A. C. Bhaktivedan-
ta Swami Prabhupada, Vaduz 1980. Bhagawadgita, przek³. J. Sachse, Wroc³aw 1988.
Bhagawadgita, przek³. z komentarzem M. Kudelskiej, Kraków 1995. Por. te¿ J. Sachse,
Ze studiów nad Bhagawadgit¹, Wroc³aw 1988.

190 Bhagawadgita 1. 31; 1. 36.



cz³owiek, kiedy zmuszony jest do zabijania innych. Ten intryguj¹cy
przyk³ad mówienia o wewnêtrznym cierpieniu cz³owieka jest oczy-
wiœcie dobrze umotywowanym pretekstem, aby dalej w Gicie, podob-
nie jak we wczeœniejszej myœli upaniszadowej podkreœliæ, ¿e cierpienie
(podobnie jak œmieræ) nie dotyka jednak duszy cz³owieka (np. Bhg.:
2.19; 2.20; 2.23; 2.24; 3.27), a pokonanie go odbywa siê na drodze pozna-
nia (Bhg. 16.24). Gita w kwestii poznania pójdzie jednak jeszcze dalej,
uznaj¹c, ¿e jedynie takie poznanie i wyp³ywaj¹ca zeñ wiedza, które
prowadz¹ do przerwania cierpienia, maj¹ sens (np. Bhg.: 4.9; 4.38).

W rozwa¿aniach Gity na temat metafizyki cierpienia pojawia siê
jednak kilka w¹tków wa¿nych dla ogólnoindyjskiej jego analizy. Pierw-
szy ³¹czy siê z zastanowieniem nad ¿yciem w œwiecie materialnym.
Jak ukazuje siê w tekœcie Gity: „Wszystkie planety w materialnym œwiecie,
od najwy¿szej do najni¿szej, s¹ miejscami niedoli powtarzaj¹cych siê naro-
dzin i œmierci” (Bhg. 8.16). Co wiêcej, Ziemia nazywana w sanskrycie
Mrtyuloka jest identyfikowana z miejscem œmierci, miejscem nie-
szczêœæ (duhkha-alayam), miejscem cierpieñ (Bhg. 8.15)191, choæ pocie-
szaj¹cy w tym miejscu mo¿e wydaæ siê uznany fakt, i¿ œwiat material-
ny, w którym doznaje siê cierpienia, jest jedynie tymczasowym
(aœaœvatam, Bhg. 8.15). Najwiêksze nieszczêœcie (cierpienie), najwiêk-
sze z³o dosiêgaj¹ce cz³owieka nie jest ju¿ jednak, jak w myœli upani-
szadowej, zwi¹zane tylko ze œmierci¹. Obok niej przyczyn¹ cierpienia
staj¹ siê tak¿e narodziny, staroœæ i choroby (Bhg.: 8.15; 13.9). Dodatko-
wo Gita wskazuje na zwielokrotnienie cierpienia w powtarzaj¹cych
siê materialnych egzystencjach (Bhg. 2.13).

Rozwa¿ania Gity na temat metafizyki cierpienia, choæ uboczne
wobec innych g³ównych jej tematów, podobnie jak jej t³o filozoficzne
w wiêkszoœci s¹ przejête z myœli upaniszadowych. Jednak Gita
w swoich analizach cierpienia wskazuje tak¿e na to, i¿ cz³owiek do-
œwiadcza trzech jego rodzajów (duhkhesu, Bhg.: 2.56; 2.65). Chodzi
oczywiœcie tak¿e o Ÿród³a, a jednoczeœnie o formy cierpienia.

Powtarzaj¹ce siê cierpienia zwi¹zane z narodzinami, staroœci¹,
chorobami i œmierci¹ zasadniczo wyp³ywaj¹ z cia³a i umys³u. Po-
chodz¹ z cia³a i z umys³u.

Jednak Ÿród³em albo przyczyn¹ cierpieñ cz³owieka mog¹ byæ
równie¿ inne ¿ywe istoty. Wreszcie ostatni¹ form¹ czy te¿ Ÿród³em
cierpieñ s¹ naturalne katastrofy i klêski192.
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191 Por. tak¿e, Satsvarupa dasa Gosvami, dz. cyt., s. 13.
192 Bhagawadgita mówi tylko o trzech rodzajach cierpieñ, nie wymieniaj¹c ich

(Bhg.: 2.56; 2.65). Wspomina siê natomiast o ich Ÿród³ach, wskazuj¹c miêdzy innymi



Bhagawadgita wskazuje, ¿e choæ mog¹ byæ ró¿ne przyczyny cier-
pienia, to jednak wszystkie cierpienia, jakich doœwiadczamy w tym
œwiecie materialnym, wyrastaj¹ ostatecznie z cia³a. Cia³o i œwiat ma-
terialny identyfikowane s¹ zatem bezpoœrednio z cierpieniem. Je¿eli
odnieœæ ten pogl¹d do Upaniszad, to mo¿na dodaæ, ze wzglêdu na
Gitê, ¿e ¿ycie materialne jest cierpieniem. Gita mówi o cierpieniu
(o nieszczêœciach) materialnym (duhkhanam, Bhg. 6.20-23), o cier-
pieniu (nieszczêœciach) wynikaj¹cym z kontaktu z materi¹ (których
Ÿród³em jest „...obcowanie z natur¹ materialn¹” (Bhg. 13.22), ze zmy-
s³ami materialnymi (duhkha-samyoga, Bhg.: 18.62; 5.22). Co wiêcej,
sama „...¿ywa istota jest przyczyn¹ rozmaitego cierpienia...” (Bhg. 13.21),
ze wzglêdu na swoje pragnienia i czyny. Dodatkowo wspomina siê,
¿e cierpi¹cym (nieszczêœliwym, duhkham, Bhg. 18.8) jest ten, kto
dzia³a w gunie pasji193. W efekcie w metafizyce cierpienia g³ównym
ich Ÿród³em (cierpieñ, nieszczêœæ) jest zapomnienie o w³asnym
zwi¹zku z tym, co ostateczne (Bhg. 6. 31-32). W przypadku Gity jest
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Rysunek. 6. Wybrane pogl¹dy na temat Ÿróde³ cierpienia zawarte

w Bhagawadgicie

na pragnienia zmys³owe, których Ÿród³em jest umys³ (Bhg. 2.55), czy na przy-
wi¹zania (Bhg. 2.57). W tradycji wedyjskiej i w komentarzach do Gity wymienia siê
trzy formy cierpienia. Por. Œrimad-Bhâgavatam, Canto Pierwsze, Vaduz 1983, 1.2;
5.33; 14.10.

193 Skr. dos³. „niæ”, „jakoœæ”, a tak¿e „podstawowa cecha”. Wszystkie obiekty
œwiata zjawisk, ca³a natura sk³ada siê w swej strukturze z trzech guna: sattwy,
rad¿asu i tamasu. Wed³ug Bhagawadgity (Bhg. 13.21) guny zrodzone s¹ z natury
materialnej (prakritih) i wi¹¿¹ wcielon¹ jaŸñ. Dzia³anie w gunie rad¿as (pasji) roz-
wija chciwoœæ (Bhg. 14.17) i rodzi siê z nieograniczonych po¿¹dañ i pragnieñ
(Bhg. 14.7). Tworzy te¿ wiêzy, które owocuj¹ cierpieniem (niedol¹) (Bhg. 14.16).



to zapomnienie o Krysznie, który tworzy jednoœæ z Dusz¹ Naj-
wy¿sz¹ (Bhg.: 5.25; 11.55).

Oczywiœcie Gita, po swoich analizach dotycz¹cych cierpienia, nie
pozostaje obojêtna wobec nich. Poszukuje odpowiedzi na pytanie,
jak pokonaæ cierpienie. Diagnoza ¿ycia i œwiata sk³ania Gitê do
wskazania jedynie s³usznego postêpowania pokonuj¹cego cierpienie
i znosz¹cego jego Ÿród³a. Ostatecznie opiera siê ona na podporz¹dko-
waniu siê Najwy¿szej Osobie Boga (Bhg.: 18.62; 18.65; 18.66)194. Pro-
wadzi ono do osi¹gniêcia Boga, zwi¹zania siebie samego z Nim.
W tym usi³owaniu cz³owieka joga195 staje siê pomocnym narzê-
dziem, za pomoc¹ którego mo¿na osi¹gn¹æ cel i jednoczeœnie zerwaæ
wszelkie wiêzy z cierpieniem (duhkha-samyoga-viyoga, Bhg. 6.23)196.
To pod¹¿anie ku Bogu wobec cierpienia staje siê kolejnym charak-
terystycznym dla indyjskiej metafizyki cierpienia elementem.

3.2.2. Inspiracje Protosankhji na temat cierpienia

Jeszcze innych aspektów indyjskiej metafizyki cierpienia mo¿na po-
szukiwaæ w elementach najstarszego systemu myœli indyjskiej,
w Sankhji.

Sankhja197, uznana przez badaczy za najstarszy system filozoficz-
ny Indii, kszta³towa³a siê przez wieki, a staro¿ytne jej korzenie siê-
gaj¹ VIII – IV w. p.n.e.198
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194 A tak¿e na wyrzeczeniu siê owoców swojego dzia³ania. Por. np. Bhg.: 2.51;
2.29; 4.33; 9.1 i inne.

195 Joga (yoga), od rdzenia yuj – „ujarzmiaæ”, „okie³znaæ”. Na pocz¹tku s³owa
joga u¿ywano dla okreœlenia kontrolowania umys³u i zmys³ów. Bhagawadgita uzna-
na za naukê etyczn¹ (moraln¹), duchow¹, nazywana jest joga-siastr¹. Zaleca po-
trójn¹ œcie¿kê wyzwolenia „od cierpienia”: karma-jogê (jogê dzia³ania, „w duchu
poœwiêcenia”), d¿niana-jogê (jogê (wiedzy) m¹droœci) i bhakti-jogê (jogê pobo¿-
noœci (oddania)). Pierwsze dwie przedstawione s¹ w rozdzia³ach 1-12, ostatnia
w rozdzia³ach 13-18 Bhagawadgity.

196 „Joga jest roz³¹czeniem wszelkich wiêzów z cierpieniem” (Bhg. 6.23).
197 S³owo sankhja po raz pierwszy pojawia siê w Upaniszadach, gdzie oznacza

dociekania na temat pocz¹tków œwiata, rozwa¿ania metafizyczne. S³owo
„samkhya” oznacza tak¿e „liczbê”, „wyliczanie”, „badanie”, „rozwa¿anie”. Sank-
hja jest jednym z szeœciu systemów klasycznej filozofii indyjskiej, okreœlanych jako
„darœana” (œad-darœana). Darœana jest indyjskim odpowiednikiem greckiego „filo-
zofia”, ale mieœci w sobie to, co hindusi nazywaj¹ „ogl¹dem” albo „pogl¹dem”,
czy tak¿e „widzeniem intuicyjnym”. Za³o¿ycielem Sankhji mia³ byæ Kapila, ¿yj¹cy
ok. VIII w. p.n.e.

198 S¹ wspó³czesne pocz¹tkom d¿inizmu i wczesnego buddyzmu.



Myœl filozoficzn¹ Sankhji199 zawieraj¹ miêdzy innymi liczne
w¹tki i spekulacje Wed (fragmenty Rigwedy i Atharwawedy) oraz naj-
starsze Upaniszady Brihadaranjaka i Czhandogja200. W nich to w³aœnie
upatruje siê œlady korzeni Sankhji201.

Œrednie Upaniszady oraz fragmenty literatury epickiej202 ukazuj¹
drugi etap rozwoju przedklasycznych form Sankhji. Ten etap nazy-
wany jest na ogó³ okresem protosankhji. Znacz¹ce miejsce w nim za-
wieraj¹ fragmenty Mahabharaty, Bhagawadgity i Mokszadharmy.

Co wa¿ne, dla nowych inspiracji indyjskiej metafizyki cierpienia
kodyfikacjê wczeœniej wymienionych w¹tków i spekulacji podstaw
Sankhji stanowi dzie³o Sankjakarika (Samkhyakarika) Iœwarakryszny
(Iœvarakrsna), które wraz z komentarzami prezentuje okres Sankhji
klasycznej203. Po nim renesans Sankhji dokonuje siê ok. XV – XVII
wieku.

Myœl Sankhji zawiera ciekawe analizy dotycz¹ce indyjskiej meta-
fizyki cierpienia. W jej ramach zwracaj¹ uwagê oczywiœcie nie tylko
fragmenty literatury epickiej, nale¿¹ce do protosankhji, ale tak¿e
najwa¿niejszy jej traktat z okresu klasycznego Sankhjakarika. Jednak
zanim przejdziemy do próby jego analizy, przyjrzyjmy siê drugie-
mu fragmentowi Mahabharaty, po wczeœniej omówionej Bhagawadgi-
cie, nazywanemu Mokszadharma204, poszukuj¹c w nim kolejnych ele-
mentów indyjskiej metafizyki cierpienia.
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199 Por. E. Frauwallner, Okres systemów. Sankhja i klasyczny system jogi, w: Hi-
storia filozofii indyjskiej, t. I, dz. cyt., s. 270-406; M. Jakubczak, Podstawy filozofii Sank-
hji, w: Filozofia Wschodu, pod. red. B. Szymañskiej, Kraków 2001, s. 39-57. S. Radha-
krishnan, System Sankhji, w: Filozofia indyjska, t II, dz. cyt., s. 211-286.

200 Brihadaranjaka oznacza dos³. „Wielka aranjaka”. Jej nazwa odwo³uje siê do
wczeœniejszych tekstów Wed, zwanych aranjaka, powsta³ych w pustelniach b¹dŸ
przeznaczonych dla pustelników. Nazwa „czhandogja” oznacza wyjaœnienie pro-
cesu œpiewania, hymnu pochwalnego chandas.

201 Staro¿ytne korzenie sankhji obejmuj¹ ok. VIII–IV w. p.n.e.
202 Wymienia siê Upaniszady Katha, Œwetaœwatara i Maitri oraz medyczny trak-

tat Czarakasanhita i Aœwaghoszy Buddhaczarita, a tak¿e fragmenty Mahabharaty:
Bhagawadgita i Mokszadharma. Por. M. Jakubczak, Podstawy filozofii Sankhji, dz. cyt.,
s. 40. Fragmenty Buddhaczarita Aœwaghoszy prze³o¿y³ A. Gawroñski, w: Aœwagho-
sza. Wybrane pieœni epiczne, Ossolineum 1966.

203 Por. Sam�khyakarika of Iœvarakrsna⋅ ⋅ ⋅ with commentary of Gaudapada, t³um. T. G. Ma-
nikar, Poona 1972. Tak¿e F. Tokarz, t³umaczenie polskie Sam� khyakarika, w: F. To-
karz, Z filozofii indyjskiej..., dz. cyt., s. 183-193. Iœwarakrisha, Sankhjakarika, przek³.
M. Jakubczak, w: Filozofia Wschodu..., dz. cyt., s. 81-98.

204 Mokszadharma nale¿y do 12. rozdzia³u Mahabharaty (12. 168-353).



3.2.2.1. Mokszadharma.

Cierpienie jako element œwiadomoœci

W Mokszadharmie205 („Doktrynie wyzwolenia”) mo¿na odnaleŸæ
nowe elementy przysz³ej koncepcji metafizyki cierpienia zawarte
w Sankjakarice Iœwarakryszny, znacz¹ce tak¿e dla póŸniejszych roz-
wa¿añ indyjskich.

Metafizyka cierpienia zawarta we fragmentach Mokszadharmy
ukazuje, i¿ cierpienie odczuwane jest poprzez œwiadomoœæ (budd-
hi). Dok³adniej, charakterystyczne jest dla jednego z trzech stanów
(bhava) œwiadomoœci. Pojawia siê te¿ tu myœl, która przewija³a siê
ju¿ we wczeœniejszych analizach zarówno upaniszadowych, jak
i tych z Bhagawadgity. Uwik³anie duszy w cierpienie jest pozorne,
a myœl, po czêœci nowa, wyros³a na kontynuacji pomys³ów wczeœ-
niejszych. Wskazuje siê w niej, ¿e pokonanie cierpienia nastêpuje
wtedy, gdy dusza uœwiadomi sobie swoj¹ prawdziw¹ naturê oraz
to, ¿e i cierpienie, i przyjemnoœæ nale¿¹ do œwiata ziemskiej natury,
podobnie jak narz¹dy psychiczne i procesy psychiczne.

Uk³ad tekstu Mokszadharmy jest na tyle przejrzysty i konsekwent-
ny, ¿e mo¿na go zilustrowaæ rysunkiem (rysunek 7), w którym po-
szukuje siê oczywiœcie miejsca cierpienia w rzeczywistoœci przez
Mokszadharmê opisywanej.

Obraz tej rzeczywistoœci jest szczególnie znacz¹cy dla metafizyki
cierpienia Sankhji, gdy¿ wskazuje na jej ogóln¹ formê. Poszukuj¹c
miejsca cierpienia w tekœcie Mokszadharmy mo¿na zwróciæ uwagê na
piêæ wielkich elementów (mahabhuta), które s¹ pocz¹tkiem i kresem
wszechrzeczy, oraz na ich w³asnoœci (guna). Z elementów s¹ ufor-
mowane wszystkie byty, a w nich tak¿e zmys³y. Po pi¹tce zmys³ów,
wymienia siê narz¹d myœlenia (manas) jako szósty zmys³, nad nim
umieszcza siê intelekt buddhi oraz ostatecznie duszê, okreœlaj¹c j¹
jako „znawcê miejsca” (ksetrajna)206.

W analizach Mokszadharmy, wobec metafizyki cierpienia Sankhji
wskazuje siê ostatecznie na intelekt (œwiadomoœæ intuicyjn¹), uznaj¹c,
¿e jest on najwa¿niejszy wœród narz¹dów psychicznych. Co ciekawe,
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205 Frauwallner analizuje tekst Mokszadharma, odwo³uj¹c siê do prac E. W. Hop-
kinsa i P. Deussena, The Great Epic of India, New York 1901, s. 157-162. Por. E. Frau-
wallner, Filozofia indyjska, t. 1, dz. cyt., s. 281. Por. te¿ pracê E. Frauwallnera, Unter-
suchungen zum Moksadharma, „Journal of the American Oriental Society” 45/1925,
s. 51 i n., 32/1925, oraz 33/1926. Analizê Mokszadharmy oprzemy na pracach
E. Frauwallnera.

206 Dos³. Ksetra = „pole”; jna = „znawca”.



uznaje siê, ¿e wchodzi on w zmys³y i oddzia³uje w nich w ten spo-
sób, ¿e:

Oko jest tym, dziêki czemu on widzi, kiedy s³ucha, zostaje nazwany
s³uchem. W¹chaj¹c staje siê wêchem, smakuj¹c smakiem. Przez skórê odczu-
wa dotyk. Intelekt w rozmaity sposób ulega zmianie. Kiedy czegoœ po¿¹da,
staje siê narzêdziem myœlenia. S¹ to piêciorakie odrêbne miejsca dzia³ania
intelektu, które okreœla siê mianem zmys³ów (indriyani). Nad nimi stoi nie-
widzialne207.

Intelekt (buddhi) przejawia siê w trzech ró¿nych stanach (bha-
va). W jednym z nich odczuwa siê cierpienie (duhkha), w innym
radoœæ (priti). Trzeci ze stanów intelektu jest poza wczeœniej wy-
mienionymi, a tekst zwraca uwagê, ¿e nie jest ani omamieniem,
ani otêpieniem (moha). W tej trójce stanów intelektu s¹ zawarte
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szósty zmys³ – „s³u¿y do snucia w¹tpliwoœci”
(samsaya)

CIA£O

(elementy cia³a)

JAMY CIA£A
OGIEÑ TRAWIENIA
ODDECH
WILGOÆ
CIA£O

ZMYS£Y

narz¹dy poznania

S£UCH
OKO
SKÓRA (dotyk)
JÊZYK
POWONIENIE

W£ASNOŒCI (guna)

5 wielkich elementów

D�WIÊK (sabda)
KSZTA£T (rupa)
KONTAKT (sparœa)
SMAK (rasa)
ZAPACH (gandha)

5 WIELKICH

ELEMENTÓW

ETER (akasa)
OGIEÑ (jyotis)
WIATR (vayu)
WODA (apas)
ZIEMIA (prithivi)

Rysunek. 7. Cierpienie jako jeden ze stanów intelektu.

Elementy systemu Sankhji zawarte w Mokszadharmie

207 Por. Mahabharata XII, 194, w. 19-21=248, w. 4-6, 9= 287, w. 19-21. Cytujê za:
E. Frauwallner, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 282.



wszelkie inne stany. Mokszadharma przedstawia to w nastêpuj¹cy
sposób:

Wszystko, co w ciele lub w umyœle (manas) jest zwi¹zane z radoœci¹, nale¿y
okreœliæ jako stan dobroci (sattva). Nastêpnie to, co wi¹¿e siê z cierpieniem
i wzbudza w duszy (atman) nieprzyjemne uczucie, nale¿y uznaæ za skutek
namiêtnoœci (rajas). Wreszcie to, co jest zwi¹zane z otêpieniem, nie ma ¿ad-
nego wyraŸnego przedmiotu i nie mo¿e byæ w sposób jasny pomyœlane i roz-
poznane, nale¿y uznaæ za ciemnoœæ (tamas). Radoœæ, zadowolenie, rozkosz,
b³ogoœæ i spokój umys³u s¹ w³asnoœciami (guna) dobroci, i to niezale¿nie od
tego, czy powsta³y one przypadkowo, czy za spraw¹ jakiejœ przyczyny. Nie-
zadowolenie, mêka, ból, ¿¹dza i niecierpliwoœæ s¹ oznakami (linga) namiêt-
noœci, niezale¿nie od tego, czy pojawiaj¹ siê one bez przyczyny, czy za
spraw¹ jakiejœ przyczyny. Niewiedza, zaœlepienie, nierozwaga, sen i gnuœ-
noœæ, niezale¿nie od tego, w jaki sposób wystêpuj¹, s¹ w³asnoœciami (guna)
ciemnoœci208.

Co wa¿ne wobec metafizyki cierpienia Sankhji, Mokszadharma
zwraca tak¿e uwagê na to, ¿e dobroæ (sattva) i dusza (ksetrajna) s¹ ze
sob¹ powi¹zane. Jednak dusza jedynie ogl¹da w³asnoœci, ulegaj¹c
z³udzeniu, i¿ tkwi¹ one w niej. W efekcie, aby pokonaæ cierpienie,
nale¿y uœwiadomiæ sobie, ¿e wszystko, co ziemskie powstaje z natu-
ry (svabhava), ¿e w³aœciwoœci wynikaj¹ samorzutnie bez udzia³u
duszy. Je¿eli to siê sobie uœwiadomi³o, mo¿na trwaæ w stanie we-
wnêtrznego wyciszenia, który jest wolny od przyjemnoœci, ale tak¿e
od cierpienia oraz od wszelkiej w¹tpliwoœci209. Dodatkowo w Mo-
kszadharmie odnaleŸæ mo¿na twierdzenia, mówi¹ce, ¿e nie mo¿na
rozpoznaæ prawdziwej istoty duszy za pomoc¹ zmys³ów oraz ¿e je-
¿eli za pomoc¹ umys³u (manas) wycofa siê zmys³y, wtedy dusza
rozb³yœnie p³omieniem210.

Wobec analiz czynionych w Mokszadharmie powstaj¹ tak¿e pyta-
nia. Choæ analogie do Bhagawadgity, mówi¹ce, i¿ z pasji, namiêtnoœci
(rajas) powstaje cierpienie, wydaj¹ siê oczywiste, to pojawiaj¹ siê
w¹tpliwoœci. Dotycz¹ one miêdzy innymi warunków stanu œwiado-
moœci nios¹cej cierpienie, uwzglêdniaj¹cych podzia³ na te bez przy-
czyny oraz te z przyczyn¹. Gdyby uznaæ, ¿e œwiadomoœæ nios¹ca cier-
pienie jest zwi¹zana z namiêtnoœci¹, po¿¹daniem, powstanie na
przyk³ad pytanie o mechanizm stanu tej œwiadomoœci bez przyczyny.
Co na to odpowiedzia³aby Mokszadharma, powstaje spraw¹ otwart¹.
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208 Por. Mahabharata XII, 194, w. 31-36=247; w. 20-25=287; w. 29-31, 25b-28a.
Cytujê za: tam¿e, s. 282.

209 Por. tam¿e, s. 283.
210 Tam¿e.



3.2.3. Cierpienie w Sankhjakarika Iœwarakriszny

Zanim podejmie siê próbê analizy metafizyki cierpienia w jodze
i w buddyzmie, trzeba zwróciæ uwagê na miejsce cierpienia i jego
znaczenie w jednym z najwa¿niejszych tekstów indyjskich, w Sankhja-
karice Iœwarakriszny211.

Wczeœniej czynione próby analiz zagadnienia metafizyki cier-
pienia w oparciu o teksty Bhagawadgity czy Mokszadharmy by³y
zgodne co do uznania, ¿e cierpienie zasadniczo nie dotyka duszy.
Jej uwik³anie w cierpienie jest pozorne. Co wiêcej, cierpienie
zwi¹zane jest, czy raczej wyrasta – zawsze z cia³a. Znacz¹ca wobec
niego jest guna namiêtnoœci (pasji –rajas), zaœ pokonanie cierpienia
wymaga uœwiadomienia sobie przez duszê swojej prawdziwej na-
tury.

Podobnie jak w czynionych powy¿ej próbach analiz cierpienia,
tak i w sytuacji Sankhjakariki powstaje wiele pytañ. Co najmniej trzy
zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. Pierwsze dotyczy rodzajów czy te¿
g³ównych Ÿróde³ cierpienia w Sankhjakarika. Drugie – jego prawdzi-
wych przyczyn i œrodków zaradczych na nie. Trzecie pytanie doty-
czy œrodków ostatecznych, znosz¹cych wszelki rodzaj cierpienia.
Pytanie ostatnie wymaga oczywiœcie przeprowadzenia krótkiej ana-
lizy relacji pomiêdzy dwoma odwiecznymi, uznanymi przez system
Sankhji, niemaj¹cymi przyczyny pierwiastkami, zwanymi purusza
i prakriti.
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211 Korzystam z przek³adów Sankhjakariki Iœwarakriszny wymienionych
w przypisie 203. Analiza Sankjakariki Iœwarakriszny jest o tyle ciekawa, ¿e Sankhja
niew¹tpliwie wywar³a du¿y wp³yw na inne systemy filozoficzne Indii, ale i na
ogólne cechy duchowego ¿ycia i sposobu indyjskiego myœlenia na temat cierpie-
nia. Pomijaj¹c datowania Jogasutr PatañdŸalego (oko³o I-III w. n.e.) oraz tekstu
Iœwarakriszny (oko³o V w. n.e., por. np. L. Cyboran, Filozofia jogi. Próba nowej inter-
pretacji, w: Klasyczna joga indyjska, przek³ad i opracowanie L. Cyboran, Warszawa
1986, s. 310, 314-315), znacz¹ce wobec zagadnienia cierpienia wydaje siê nie tylko
wskazanie zwi¹zków Sankhji z jog¹, ale tak¿e wspólnych i ró¿nych cech wobec
jego analiz w pogl¹dach Sankhji i buddyzmu. S. Radhakrishnan wskazuje miêdzy
innymi, ¿e w obu systemach: podkreœla siê znaczenie cierpienia, przypisuje siê
drugorzêdne znaczenie wobec niego ofiarom wedyjskim, potêpia siê w jego poko-
naniu przesadne praktyki ascetyczne itp. Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska,
t. II, dz. cyt. s. 214 i n.



3.2.3.1. Doznawanie cierpienia jako motyw poznania

usuwaj¹cych je œrodków

Punkt wyjœcia rozwa¿añ Iœwarakriszny212 na temat metafizyki cier-
pienia jest podobny jak w innych systemach indyjskich. Brzmi on
nastêpuj¹co: cz³owiek w swoim ¿yciu doœwiadcza cierpienia. Samo
ludzkie ¿ycie jest cierpieniem. Jednak tym razem jest to jedynie
stwierdzenie faktu ju¿ dobrze znanego, nad którym sam Iœwarakrisz-
na nie chce siê zastanawiaæ zbyt d³ugo. Gdyby nie Gaudapada213,
komentator tekstu, trudno by³oby ostatecznie rozeznaæ, co ma na
myœli Iœwarakriszna, pisz¹c o trzech rodzajach cierpienia (duhkha-
traya), których doœwiadcza cz³owiek.

Cierpienie staje siê zatem u Iœwarakriszny g³ównie motywem
wzbudzaj¹cym pragnienie poznania niezawodnych œrodków po-
zwalaj¹cych je usun¹æ. Ostatecznie dzieli siê te œrodki na zwyk³e,
czyli niewystarczaj¹ce, bo nieusuwaj¹ce cierpienia raz na zawsze,
oraz skuteczne i ostateczne, usuwaj¹ce cierpienie raz i na zawsze. Za-
stanawiaj¹c siê nad metafizyk¹ cierpienia w Sankhjakarice, warto
zauwa¿yæ, ¿e œrodki do jego zniesienia musz¹ byæ bezwzglêdne
(aikantikatva) i ostateczne (atyantikatva). Tylko takich nale¿y po-
szukiwaæ, o innych nie warto nawet wspominaæ. Wróæmy jednak do
komentarza Gaudapady. Na jego podstawie mo¿na ukazaæ trzy ro-
dzaje cierpienia, o których wspomina Iœwarakriszna. Mo¿na je zre-
dukowaæ do cierpieñ wewnêtrznych i zewnêtrznych. Przedstawia je
schematycznie rysunek 8, który przypomina podzia³ dokonywany
w Bhagawadgicie.

Jednak w rozró¿nieniu cierpieñ czynionym w Sankjakarice Iœwa-
rakriszny nie pojawia siê nic na tyle nowego, o czym by nie wspo-
minano ju¿ wczeœniej, omawiaj¹c na przyk³ad podzia³ cierpienia,
który czyni Bhagawadgita. Jednak w zwi¹zku z metafizyk¹ cierpie-
nia Sankhjakariki na uwagê zas³uguje niew¹tpliwie analiza Ÿróde³
wewnêtrznych cierpienia oraz analiza przyczyn zewnêtrznych
w wymiarze ponadludzkim, gdzie wskazuje siê nie tylko na czynniki
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212 Pierwsza karika Sankhjakariki stwierdza:
„Dokuczliwoœæ potrójnego cierpienia (obudza w nas) pragnienie
poznania œrodka zaradczego na nie;
Je¿eli (ktoœ powie, ¿e) to (jest) zbyteczne wobec tego, ¿e istniej¹
Zwyk³e (œrodki, odpowiadamy): Nie, gdy¿ (zwyk³e œrodki) nie
(usuwaj¹ cierpienia) ca³kowicie i raz na zawsze” (F. Tokarz).

Korzystam z przek³adów Sankhjakariki wymienionych w przypisie 203, teraz i w dal-
szej czêœci podajê autora przek³adu w nawiasie po cytowanym fragmencie.

213 Por. np. Sam�khyakarika of Iœvarakrsna⋅ ⋅ ⋅ …, dz. cyt.



atmosferyczne, ale tak¿e na czynniki boskie, kosmiczne, zwi¹zane
z wp³ywem planet oraz wp³ywem istot wy¿szych od cz³owieka214.

Wed³ug Iœwarakriszny (Sk. 1, Sk. 2)215 zwyk³e œrodki (drsta) za-
stosowane do usuwania cierpienia s¹ nieskuteczne216. Aby pokonaæ
cierpienie cz³owieka w jego ró¿nych przejawach, Sankhjakarika
zwraca uwagê na zagadnienie zupe³nego (ekanta) jego zniesienia.
Do tego potrzebne s¹ jednak nie tylko niezawodne œrodki, ale tak¿e
zwrócenie uwagi na prawdziw¹ przyczynê i siedzibê cierpienia.

3.2.3.2. Siedzib¹ cierpienia jest natura.

W³aœciwoœci cierpienia

Sankhjakarika podejmuje zatem próbê wyjaœnienia cierpienia, wy-
mieniaj¹c elementy, z których jej zdaniem sk³ada siê wszechœwiat.
Jest to niew¹tpliwie prze³omowy moment w indyjskiej metafizyce
cierpienia W tym wszechœwiecie wskazuje siê zatem na 25 pierwiast-
ków, wœród których dwa s¹ najistotniejsze: purusza i prakriti.

Poniewa¿ nie zamierzamy przedstawiaæ systemu Sankhji we
wszystkich szczegó³ach, ale chodzi nam o odnalezienie w nim jej
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�RÓD£A CIERPIENIA

WEWNÊTRZNE ZEWNÊTRZNE

adhyatmika

(z natury ludzkiej)

adhibhautika

(od innych stworzeñ)

adhidavika

(od innych si³ ponadludzkich)

Rysunek 8. G³ówne Ÿród³a cierpienia w Sankhjakarice

214 Por. E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, t. I, dz. cyt., s. 348-349.
215 Od tej pory numery karik (rytmiczna strofa tekstu Sankhjakarika Iœwara-

kryszny) podajê tak¿e w tekœcie.
216 Sk. 2 „(Œrodki) zaczerpniête z objawienia (medyckiego s¹) podobne

do (œrodków) zwyk³ych (czyli s¹ niewystarczaj¹ce), bo (s¹) nie-Czyste,
(powoduj¹ skutki) przemijaj¹ce i (s¹) przewy¿szaj¹ce
(mo¿noœæ) wielu” (F. Tokarz).

Por. F. Tokarz, Wyzwolenie (moksa) wed³ug Samkhyakarika i komentarz (Samkhyakarikab-
hasya) Gaudapady, w: F. Tokarz, Z filozofii indyjskiej, dz. cyt., s. 146. Zwyk³e œrodki jedy-
nie chwilowo powstrzymuj¹ cierpienie. Na przyk³ad na choroby stosuje siê lekarstwa,
a na cierpienia moralne przyjemnoœci czy odsuwanie siê od tego, co nieprzyjemne.



metafizyki cierpienia, rozpoczniemy od wniosków, które pojawi³y
siê po analizie ca³ego systemu, aby póŸniej podj¹æ niektóre jego
szczegó³y. Analiza puruszy217, prakriti218 i pozosta³ych pierwiast-
ków (które s¹ modyfikacjami prakriti) wskazuje, ¿e w Sankhjakarice
uznaje siê, i¿ siedzib¹ cierpienia jest natura (prakriti), któr¹ ostatecz-
nie mo¿emy poznaæ z jej skutków219. Co wiêcej, cierpienie przynale¿y
do zindywidualizowanego, cielesnego istnienia puruszy. Co wobec
tego wa¿ne, to to, ¿e Sankhja przyjmuje istnienie wieloœci zasad œwia-
domoœci bytów podmiotowych czy dusz – purusz indywidualnych:

W Sankhjakarice zatem czytamy (Sk. 18):

Ró¿nice (w prze¿ywaniu) narodzin i œmierci oraz (w jakoœci)
organów (poznania i dzia³ania)
(to, ¿e) czynnoœci (ró¿nych ludzi) odbywaj¹ siê w ró¿nym czasie,
Ró¿nice co do proporcji trzech gun (w poszczególnych bytach)
Dowodz¹ wieloœci puruszów (M. Jakubczak).

Wniosek z przytoczonego fragmentu mo¿e byæ nastêpuj¹cy: w opar-
ciu o Sankhjakarikê mo¿na mówiæ o zindywidualizowanym cieles-
nym istnieniu puruszy i takim samym indywidualnym cierpieniu
doœwiadczanym w wielu bytach podmiotowych. Czy ono jest rze-
czywiste, czy tylko pozornie dotyka puruszy, pozostaje na razie
kwesti¹ otwart¹.

Jednak poszukuj¹c ostatecznych Ÿróde³ cierpienia w Sankhja-
karice, wobec uznania, ¿e jego siedzib¹ jest natura w stanie przeja-
wionym (vyakta), manifestuj¹ca siê w obecnoœci puruszy, nie mo-
¿na poprzestaæ na twierdzeniu, ¿e Ÿród³em cierpienia jest
pozorny kontakt puruszy z subtelnym cia³em220, które wy³oni³o siê

94 3. ¯ycie ludzkie jest cierpieniem

217 Por. Sk. 3, 17-21, 31, 36, 37, 42, 55, 57-63, 69. Purusza, skr. dos³. cz³owiek.
W systemie Sankhji jest jedn¹ z dwóch rzeczywistoœci. Oznacza ja, czyst¹ œwiado-
moœæ, czasami interpretowany jako dusza. Jest tym, który siê przygl¹da. Jest bier-
ny i wolny od gun, które posiadaj¹ wszystkie obiekty œwiata. W systemie Wedanta
jest identyczny z atmanem, a wiêc i brahmanem.

218 Por. Sk. 3, 8, 22, 42, 45, 56, 59, 61, 62, 63, 65. Prakriti, skr., oznacza naturê
materialn¹, pramateriê. Jej strukturê okreœlaj¹ trzy guny. Tworzy œwiat zjawisk.
Wystêpuje w postaci przejawionej (vyakta) i nieprzejawionej (avyakta). W formie
przejawionej tworzy swoje ewoluty: buddhi, ahamkara, manas, piêæ buddhindrija,
piêæ karmendrija, piêæ tanmatra oraz piêæ bhuta.

219 Por. Sk. 8: „(Co do prakriti) jej nieuchwytnoœæ (pochodzi) z (jej) subtelnoœci,
A nie z (jej) niebytu; poznajemy j¹ ze skutków;
Intelekt itd. (s¹) jej skutkami, ró¿nymi (czêœciowo) od prakriti
I (równoczeœnie) podobnymi (do niej)” (F. Tokarz).

220 Cia³o subtelne (lingaœarira) wy³oni³o siê z prakriti (natury, pierwiastka twór-
czego). Sk³ada siê z organizmu psychicznego (linga) i elementów subtelnych (tan-
matry).



z natury. Choæ jawi siê w tym momencie, wobec ca³ej nauki Sank-
hji, cierpienie w dwóch ods³onach, z których jedna odnosi siê do
puruszy, druga do prakriti (por. rysunek 9), to ostatecznie trzeba
g³êbiej szukaæ jego Ÿróde³. Niew¹tpliwie decyduje o tym przyjêta
w Sankhjakarice zale¿noœæ przyczynowo-skutkowa. Zatem, czy¿-
by Sankhjakarika Iœwarakriszny sugerowa³a, ¿e ostateczna przy-
czyna cierpienia, zarówno tego pozornego, doœwiadczanego
przez indywidualne purusze, jak i tego, którego Ÿród³em jest prakri-
ti w stanie przejawionym (vyakta), by³a identyczna z przyczyn¹
utraty równowagi gun prakriti, która owocuje jej istnieniem w skut-
kach? Id¹c dalej, czy¿by ostateczne Ÿród³o cierpienia by³o identycz-
ne z ostateczn¹ przyczyn¹ po³¹czenia (kontaktu) puruszy z prakri-
ti221 i sam akt stworzenia by³by ostatecznym i pierwszym Ÿród³em
cierpienia?

z natury. Choæ jawi siê w tym momencie, wobec ca³ej nauki Sank-
hji, cierpienie w dwóch ods³onach, z których jedna odnosi siê do
puruszy, druga do prakriti (por. rysunek 9), to ostatecznie trzeba
g³êbiej szukaæ jego Ÿróde³. Niew¹tpliwie decyduje o tym przyjêta
w Sankhjakarice zale¿noœæ przyczynowo-skutkowa. Zatem, czy¿-
by Sankhjakarika Iœwarakriszny sugerowa³a, ¿e ostateczna przy-
czyna cierpienia, zarówno tego pozornego, doœwiadczanego
przez indywidualne purusze, jak i tego, którego Ÿród³em jest prakri-
ti w stanie przejawionym (vyakta), by³a identyczna z przyczyn¹
utraty równowagi gun prakriti, która owocuje jej istnieniem w skut-
kach? Id¹c dalej, czy¿by ostateczne Ÿród³o cierpienia by³o identycz-
ne z ostateczn¹ przyczyn¹ po³¹czenia (kontaktu) puruszy z prakri-
ti221 i sam akt stworzenia by³by ostatecznym i pierwszym Ÿród³em
cierpienia?

z natury. Choæ jawi siê w tym momencie, wobec ca³ej nauki Sank-
hji, cierpienie w dwóch ods³onach, z których jedna odnosi siê do
puruszy, druga do prakriti (por. rysunek 9), to ostatecznie trzeba
g³êbiej szukaæ jego Ÿróde³. Niew¹tpliwie decyduje o tym przyjêta
w Sankhjakarice zale¿noœæ przyczynowo-skutkowa. Zatem, czy¿-
by Sankhjakarika Iœwarakriszny sugerowa³a, ¿e ostateczna przy-
czyna cierpienia, zarówno tego pozornego, doœwiadczanego
przez indywidualne purusze, jak i tego, którego Ÿród³em jest prakri-
ti w stanie przejawionym (vyakta), by³a identyczna z przyczyn¹
utraty równowagi gun prakriti, która owocuje jej istnieniem w skut-
kach? Id¹c dalej, czy¿by ostateczne Ÿród³o cierpienia by³o identycz-
ne z ostateczn¹ przyczyn¹ po³¹czenia (kontaktu) puruszy z prakri-
ti221 i sam akt stworzenia by³by ostatecznym i pierwszym Ÿród³em
cierpienia?

Ostatecznie odpowiedzi na te pytania mog¹ wydaæ siê szokuj¹ce,
dlatego pomijamy tak¿e odpowiedŸ na pytanie o ostateczn¹ przy-
czynê stworzenia i czy uwzglêdnia³o ono jednoczesne z nim po-
wstanie cierpienia. Zatrzymajmy siê natomiast wobec metafizyki
cierpienia Sankhji nad analiz¹ cierpienia czynion¹ ze strony prakriti.
Trzy elementy wydaj¹ siê tu szczególnie wa¿ne: uznanie, ¿e sie-
dzib¹ cierpienia jest natura, choæ nie posiada ona œwiadomoœci, mie-
jsce gun w wytwarzaniu cierpienia oraz pogl¹d, ¿e cierpienie jest te¿
w³asnoœci¹ intelektu (buddhi).
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221 Por. Sk. 21:
„By purusa kontemplowa³ (naturê), a natura uwolni³a (puruszê),
Po³¹czenie (jest) obu (tj. puruszy i natury), jak kulawego i œlepego;
z tego (po³¹czenia) powstalo stworzenie” (F. Tokarz).

Celem po³¹czenia puruszy z prakriti (natura) mo¿e byæ dla puruszy kontemplacja
natury w jej rozwiniêtych produktach. Dla prakriti tym celem jest uwolnienie pu-
ruszy od materii. Powstaje jednak pytanie o ostateczny sens owej kontemplacji,
skoro niesie ona z sob¹, choæ pozorne, to jednak cierpienie dla puruszy. Czy¿by
natura ostatecznie broni³a puruszê przed jej nierozwa¿n¹ kontemplacj¹, przywra-
caj¹c jej ostatecznie stan bez cierpienia? Cel puruszy (duszy) jest przyczyn¹ dla
dzia³ania organów (por. Sk. 31).

„(Psychiczne organy zmys³owe) pe³ni¹ swoje w³asne funkcje
za spraw¹ wzajemnego pobudzania siê.
Cel puruszy (jest tu) jedyn¹ przyczyn¹.
Instrument psychiczny (karana) nie podlega innym wp³ywom” (M. Jakubczak).

Jednak powstaje pytanie, jak wyt³umaczyæ dzia³anie niezale¿nej i nieœwiadomej
prakriti wskutek obecnoœci niedzia³aj¹cych purusza. Por. dyskusjê na ten temat:
J. K. Majumdar, The Sankhja Conception of Personalisty or a New Interpretation of the
Sankhja Philosophy, Calcuta 1930. Tak¿e F. Tokarz, Teizm czy ateizm w Samkhyakarika,
w: tego¿, Z filozofii indyjskiej..., dz. cyt., s. 122-123.



Aby zrozumieæ jak Iœwarakriszna ³¹czy cierpienie z natur¹ (pra-
kriti), trzeba siê odwo³aæ do kariki 55 (Sk. 55), ale ostatecznie trzeba
siê te¿ odwo³aæ siê do Sk. 9, 10, 11, 14 i 54. Wydaje siê, ¿e mo¿na na
podstawie treœci tych karik odnaleŸæ pewn¹ nowoœæ wobec wszyst-
kich wczeœniejszych indyjskich twierdzeñ na temat metafizyki cier-
pienia. Dotyczy ona w³aœciwoœci cierpienia, którego podstaw¹ jest
œwiat natury.

W Sk. 55 czytamy:

Tam (tj. w cia³ach tych istot) œwiadomy purusa doœwiadcza
cierpienia spowodowanego staroœci¹ i œmierci¹
A¿ do uwolnienia siê od subtelnego cia³a: od niego
(tj. od linga pochodzi) cierpienie w sposób naturalny (F. Tokarz).

Je¿eli uznaæ za Sankhjakarik¹ (Sk. 9), ¿e przejawione (vyakta) ma
swoj¹ przyczynê czyli jest skutkiem nieprzejawionego (avyakta)222,
dodatkowo, ¿e (Sk. 10-11) w³aœciwoœci œwiata natury (prakriti vyak-
ta) s¹ przeciwne i podobne do tych posiadanych przez puruszê, to
cierpienie ma identyczne w³aœciwoœci jak œwiat natury. Oczywiœcie

96 3. ¯ycie ludzkie jest cierpieniem

PURUSZA

cierpienie
pozorne

przez
z³udzenie
kontaktu

PRAKRITI

cierpienie
jako

konsekwencja
dzia³ania gun

obecne
w ewoluatach

Rysunek 9. Dwa sposoby analizowania cierpienia.

Cierpienie pozorne puruszy i jako wynik dzia³ania gun

w prakriti

222 Jego przyczyna prakriti avyakta, zwana te¿ pradhana – definiowana jest
jako „natura nierozwiniêta”.



trzeba tu uwzglêdniæ metodê otrzymania takiego wniosku, o której
wspomina Sk. 14223. Uznaj¹c za koñcowym fragmentem Sk. 55, ¿e
cierpienie jest z natury rzeczy zwi¹zane z cia³em i nie dotyka ostatecz-
nie puruszy, zatem ma takie same w³aœciwoœci jak przejawiony
œwiat natury (por. Sk. 10), zwracamy uwagê na nowy istotny ele-
ment indyjskiej metafizyki cierpienia. Sankhjakarika zwraca w nim
uwagê na podstawowe w³asnoœci cierpienia. Cierpienie ma przy-
czynê (hetuman), jest niewieczne, czasowe (anitya), jak vyakta, jest
nieprzenikaj¹ce (avyapi), czyli nie znajduje siê w ka¿dej rzeczy.
Wolny jest od niego purusza i pradhana (prakriti avyakta). Cierpie-
nie jest liczne, powtarzaj¹ce siê (aneka), oparte na swej przyczynie
(aœrita). Co niezmiernie wa¿ne, jest rozwi¹zywalne w swej przyczy-
nie (linga). Jest tak¿e zespolone z czêœci (savayava) oraz zale¿ne od
prakriti avyakta w swym istnieniu. Jednak to nie wszystkie nowoœci
w metafizyce cierpienia Sankhji. Inne wskazuj¹ na guny.

3.2.3.3. Cierpienie a trzy guny prakriti

Punktem wyjœcia rozwa¿añ dotycz¹cych cierpienia w relacji do te-
orii gun jest Sk. 11. Zwraca siê w niej uwagê, ¿e zarówno to, co
przejawione (natura przejawiona – prakriti vyakta), jak i to, co nie-
przejawione (prakriti avyakta, czyli pradhana224), z³o¿one jest
z trzech gun225. Choæ w swej istocie guny s¹, jak stwierdza Sk. 11,
nieœwiadome (acetana), nie maj¹ czucia tego, co przyjemne i nie-
przyjemne, to do ich istoty nale¿¹ przyjemnoœæ, ból i otêpienie.
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223 „Nierozró¿nianie itp. (w³aœciwoœci w pierwiastku vyakta) udowadniamy
obecnoœci¹ trzech gun, (a) nieobecnoœci¹ ich w przeciwieñstwie (tj. w puruszy);
Przez to, ¿e takie same w³asnoœci ma skutek, co i przyczyna,
udowadniamy tak¿e pierwiastek nierozwiniêty – avyakta
(co do w³asnoœci)” (F. Tokarz).

224 Stan absolutnej potencjalnoœci.
225 Wszystkie obiekty œwiata zjawisk sk³adaj¹ siê w swej strukturze z trzech

guna: sattwa, rad¿as i tamas. Kiedy s¹ w doskona³ej równowadze nie wystêpuj¹
¿adne zjawiska. Kiedy ich równowaga jest zak³ócona, pojawia siê tworzenie. W Sk. 11
czytamy:

„Zarówno to, co przejawione (vyakta),
ak i to, co nieprzejawione (avyakta):
(a) z³o¿one jest z gun (guna),
(b) nie posiada (zdolnoœci) rozró¿niania,
(c) (ma naturê) przedmiotow¹,
(d) (ma charakter) ogólny,
(e) jest nieœwiadome,
(f) jest stwarzaj¹ce…” (M. Jakubczak).



Choæ pozornie niesie to sprzecznoœæ, trzeba pamiêtaæ, ¿e guny maj¹
jeden cel – jest nim purusza, który posiada œwiadomoœæ i cierpi, gdy
pojawia siê cierpienie w gunach226, choæ tylko pozornie. O istocie
gun wspomina Sk. 12.

Guny, do istoty których nale¿¹ (odpowiednio:) przyjemnoœæ,
ból i otêpienie,
s³u¿¹ do oœwietlania, dzia³ania i zatrzymywania.
Kolejno dominuj¹ nad sob¹, wspieraj¹c siê, pobudzaj¹c siê do dzia³ania
i oddzia³uj¹ (na siebie) (Sk. 12, M. Jakubczak).

W rozwa¿aniach metafizyki cierpienia Sankhji zwraca siê uwa-
gê, ¿e poprzez charakterystykê trzech gun czynion¹ w Sk. 12 i 13
mo¿na zauwa¿yæ, i¿ cierpienie (ból) zwi¹zane jest, czy te¿ zawiera
siê w gunie rad¿asu (rajas), który jest ze swej natury pobudzaj¹cy,
ruchliwy. Rad¿as jest Ÿród³em wszelkiego dzia³ania i powoduje
ból (cierpienie). Prowadzi do ¿ycia gor¹czkowego, do radoœci u¿y-
wania i niespokojnych wysi³ków. Ostatecznie funkcje wszystkich
gun wytwarzaj¹ przyjemnoœæ, przykroœæ (cierpienie) i otêpienie
(gnuœnoœæ)227.

Sattwa (sattva) jest lekka i œwietlista; rad¿as (rajas) jest pobudzaj¹cy
i ruchliwy; tamas (tamas) jest ciê¿ki i jedynie przys³aniaj¹cy.
Ich dzia³anie ma jeden cel (tj. puruszê).
(S¹ zatem) niczym (z³o¿ona z trzech czêœci) lampa
(tj. oliwa, p³omieñ i knot) (Sk. 13, M. Jakubczak).

W metafizyce cierpienia mo¿na zatem zauwa¿yæ, ¿e z³o¿enie
treœci Sk. 12 i 13 z Sk. 53 i 54 wskazuje, i¿ wobec analizy tworów
materialnych, wskazuj¹cej na klasy istot boskich, ludzkich i ni¿-
szych od cz³owieka, w œwiecie ludzkim dominuje guna rad¿as,
nios¹c z sob¹ cierpienie. Jednak to nie wszystko, co metafizyka
cierpienia wnosi w swoich analizach. Nastêpnym wa¿nym za-
gadnieniem staje siê analiza dyspozycji intelektu wobec dozna-
wanego cierpienia.
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226 Cierpienie odczuwa (choæ nie dotyka ono jego istoty) purusza a¿ do chwili
oddzielenia siê od organu psychicznego (por. Sk. 55). Zatem to nie produkty pra-
kriti odczuwaj¹ cierpienie, tylko purusza przez pozorny zwi¹zek z organem psy-
chicznym. Ze wzglêdu na charakterystykê buddhi i ahamkara pojawiaj¹ siê trud-
noœci interpretacyjne Sk. 12 i 13 wobec Sk. 55.

227 Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. II, dz. cyt., s. 223-226.



3.2.3.4. Dyspozycje buddhi (intelektu228) a cierpienie

Cierpienie, a tak¿e jego pokonanie, wed³ug Sankhjakarika Iœwara-
kriszny zale¿ne jest od dyspozycji intelektu (buddhi). Sk. 43 doko-
nuje ciekawego rozró¿nienia, wskazuj¹c na Ÿród³a dyspozycji inte-
lektu, które ostatecznie dzieli siê na naturalne-wrodzone i nabyte.
Te pierwsze powstaj¹ na mocy zas³ug poprzednich ¿ywotów. Dru-
gie wytworzone s¹ w tym ¿yciu. Choæ buddhi (intelekt) zdomino-
wany jest przez gunê sattwa, to nie znaczy, i¿ pozosta³e guny nie
ujawniaj¹ w niej swojej natury. W efekcie w dyspozycjach intelektu
mo¿na poszukiwaæ determinant ostatecznego wyzwolenia z cier-
pienia oraz jego przeciwieñstwa, jako wa¿nych elementów indyj-
skiej metafizyki cierpienia.

W karice 23 czytamy:

Œwiadomoœæ intuicyjna (buddhi) cechuje siê zdolnoœci¹ rozró¿niania. Jej
sattwiczn¹ (tj. jasn¹, dobr¹) postaæ stanowi¹: (a) cnota (dharma), (b) pozna-
nie (jnana), (c) bezpragnieniowoœæ (viraga), (d) moc nadludzka (aiœvarya).
Tamasow¹ (tj. ciemn¹) s¹ natomiast przeciwieñstwa owych jasnych postaci,
(tj. nieprawoœæ (dharma), niewiedza (ajnana), pragnienie (raga) oraz nie-
moc (anaiœvarya)) (M. Jakubczak).

Wp³yw dyspozycji intelektu (buddhi) bez wzglêdu na to, czy s¹
naturalne-wrodzone, czy nabyte, jest decyduj¹cy, ale ze wzglêdu na
przewagê sattwy, rad¿asu i tamasu odznacza siê czym innym i pro-
wadzi do czego innego229 (por. rysunek 10). W ten sposób buddhi
staje siê w zale¿noœci od przewa¿aj¹cej guny Ÿród³em w³asnoœci, na-
stawieñ poznawczych czy przedstawieñ. Choæ wyró¿nia siê ich
cztery podstawowe rodzaje, na skutek rozmaitego oddzia³ywania
gun jest ich w sumie piêædziesi¹t. Wœród nich osiem rodzajów do-
skona³oœci (siddhi) jest szczególnie wa¿nych, tak¿e dla metafizyki
cierpienia. Trzy spoœród nich usuwaj¹ trzystopniowe cierpienie.

Choæ karika 44 wskazuje na cztery sattwiczne formy intelektu
(buddhi), wymieniaj¹c: cnotê (dharma), bezpragnieniowoœæ (vaira-
gya), moc nadludzk¹ (aiœvarya) i poznanie (jnana), to w pokonaniu
cierpienia ta ostatnia forma buddhi jest najwa¿niejsza. Choæ trzy
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228 W literaturze przedmiotu ró¿nie przek³ada siê pojêcie buddhi: jako inte-
lekt, rozum, wolê czy œwiadomoœæ intuicyjn¹. Bior¹c pod uwagê, ¿e jest ona zdol-
noœci¹, która pozwala nam rozró¿niaæ przedmioty i postrzegaæ, jakie one s¹, wy-
daje siê najodpowiedniejsze nazywanie jej intelektem w sensie zdolnoœci nazywa-
nia czegoœ w sposób nienaoczny. Intuicja, ³ac.intuitius, sugeruje bezpoœrednie
poznanie.

229 Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. II, dz. cyt., s. 227-228.
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Rysunek 10. Cierpienie w kontekœcie oœmiu dyspozycji intelektu (bhawa)

oraz nastawieñ poznawczych (pratyayasarga)



wczeœniejsze kolejno przynosz¹: mo¿liwoœæ wejœcia na wy¿szy
szczebel istnienia w ³añcuchu wcieleñ, rozpuszczenie siê w prakriti
czy uwolnienie od ograniczeñ materialnych, to jednak wy³¹cznie
poznanie realizuje wyzwolenie raz na zawsze z cierpienia230. Dyspo-
zycje buddhi pozostaj¹ pod wp³ywem gun i w takim uwarunkowa-
niu wp³ywaj¹ na pratyayasarga (nastawienia poznawcze kolejnych
inkarnacji)231. Przewa¿aj¹ca ich czêœæ uniemo¿liwia poznanie praw-
dziwe, a co za tym idzie, wi¹¿e ostatecznie z cierpieniem, pog³êbia-
j¹c je. Kolejne kariki Iœwarakriszny od 46-51 analizuj¹ szczegó³owo
piêæ rodzajów wypaczeñ, które odnosz¹ siê miêdzy innymi do b³êd-
nych interpretacji poznawczych. Zawieraj¹ one tak¿e gniew (tamisra)
jako element zniekszta³caj¹cy poznanie. Kolejne nastawienia pozna-
wcze obejmuj¹ niezdolnoœci albo nieudolnoœci (Sk. 49), uszkadzaj¹
one jedenaœcie zmys³ów oraz sam intelekt. W ich analizie wymienia
siê nie tylko defekty zmys³ów (11), ale te¿ wskazuje na defekty œwia-
domoœci (17). Co ciekawe wspomina siê w tych ostatnich, ¿e s¹ nimi
przeciwieñstwa dziewiêciu odmian zadowolenia232 oraz oœmiu ro-
dzajów doskona³oœci. W efekcie zwraca siê uwagê na ich rolê w po-
znaniu i pokonaniu cierpienia.

Jednak, o ile mo¿na uznaæ, ¿e defektem œwiadomoœci jest prze-
ciwieñstwo oœmiu rodzajów doskona³oœci, to pojawia siê problem
przy przeciwieñstwie dziewiêciu odmian zadowolenia, chyba ¿e
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230 Por. Sk. 63:
„Siedmioma modyfikacjami intelektu przywi¹zuje siê sama prakriti,
A dokonywa wyzwolenia dla dobra puruszy za pomoc¹ jednej
modyfikacji” (F. Tokarz).

Chodzi oczywiœcie o poznanie.
231 Sugestie E. Frauwallnera i innych badaczy ³¹cz¹ naukê o piêædziesiêciu

nastawieniach poznawczych Iœwarakriszny z Doktryn¹ szeœædziesiêciu kwestii
(szasztitantra (sastitantra)), zawieraj¹c¹ doktrynê Piêædziesiêciu przedstawieñ
(pratyaya). Powsta³a ona prawdopodobnie w szkole Warszagany czy Warszaganji,
której kierownikiem by³ Wryszagana (Vrsagana). Por. np. E. Frauwallner, Historia
filozofii indyjskiej, t. I, dz. cyt., s. 304-305.

232 Dziewiêæ odmian zadowolenia (tusti) obejmuje dwie grupy. Pierwsza od-
nosi siê do ja albo œwiata wewnêtrznego (adhyatmika). Polega na uznaniu, i¿ naj-
wy¿sz¹ istnoœci¹ jest pramateria prakriti albo podstawowe substancje rozmaitych
rzeczy (upadana); czas (kala) czy los (bahya). Piêæ nastêpnych dotyczy œwiata ze-
wnêtrznego, a w nim wyrzeczenia siê jego przedmiotów, ale nie z powodu odna-
lezienia wy¿szej prawdy, lecz z ni¿szych pobudek, na przyk³ad: z powodu uci¹¿li-
woœci w zdobywaniu ziemskich dóbr, trudnoœci zwi¹zanych z ich utrzymaniem,
wgl¹du w ich nietrwa³oœæ, pogl¹du, ¿e u¿ywanie nie zaspokaja ¿¹dz, tylko je
wzmacnia, czy pogl¹du, ¿e zdobywanie i u¿ywanie ziemskich dóbr wi¹¿e siê
z krzywdzeniem innych i przynosi nieszczêœcie. Trzy ostatnie mog¹ oczywiœcie
budziæ dyskusjê



cztery pierwsze zast¹pi siê odniesieniem tylko do puruszy, a piêæ
ostatnich zast¹pi wy¿sza pobudka zamiast ni¿szych, dla wyrzecze-
nia siê przedmiotów œwiata zewnêtrznego. Wtedy zadowolenie sta-
nie siê elementem uzupe³niaj¹cym rodzaje doskona³oœci i w tej for-
mie bêdzie stanowi³o wa¿ny element pokonania cierpienia.
Powstaje wszak¿e pytanie, czy rodzaje doskona³oœci, o których pi-
sze Iœwarakriszna, wp³ywaj¹ na uzyskanie przeciwieñstwa dziewiê-
ciu form zadowolenia.

Osiem rodzajów doskona³oœci, o których mówi Sk. 51, jest po-
wstrzymywanych przez wczeœniej omówione: wypaczenia (ignoran-
cja), niezdolnoœci (apatia) i zadowolenia (nieudolnoœci). Jednak gdy
nie zostan¹ powstrzymane, to dziêki nim pokonuje siê cierpienie.

Zastanawianie siê, wiedza z ustnego pouczania, studiowanie
(pism), potrójne zapobieganie cierpieniu (tj. zapobieganie potrójnemu
cierpieniu), zyskiwanie sobie (doskona³ych) przyjació³,
Hojnoœæ (dla zdobycia zbawczej wiedzy – oto) osiem rodzajów
doskona³oœci; poprzedzaj¹ce (tj. ignorancja, apatia i nieudolnoœæ s¹)
trojak¹ przeszkod¹ doskona³oœci (F. Tokarz).

Trzy pierwsze rodzaje doskona³oœci (siddhi) to: w³aœciwe zrozu-
mienie (zastanawianie siê, rozwa¿anie)233, wiedza z ustnego po-
uczenia (sabda), studiowanie pism (adhyayana). Pierwsza dosko-
na³oœæ bez niczyjej pomocy prowadzi do poznania, druga dziêki
us³yszanemu s³owu, trzecia wskazuje na autorytet pisma. Nastêpne
trzy rodzaje doskona³oœci polegaj¹ na usuwaniu cierpienia wewnêtrz-
nego – z natury ludzkiej (adhyatmika), od innych stworzeñ zwane-
go te¿ cierpieniem ziemskim (adhibhautika) oraz cierpienia od si³
ponadludzkich, zwanego te¿ niebieskim (adhidaivika). Co ciekawe,
interpretacja E. Frauwallnera234 sugeruje, jakoby po usuniêciu trzy-
stopniowego cierpienia uzyskiwa³o siê poznanie za pomoc¹ jednego
z trzech pierwszych rodzajów doskona³oœci. Bior¹c pod uwagê zale¿-
noœæ przyczynowo-skutkow¹, któr¹ wyznaje Iœwarakriszna, wywód
Frauwallnera wydaje siê logiczny, choæby ze wzglêdu na zale¿noœæ
nastawieñ poznawczych od dyspozycji intelektu i dominacji gun.
Ka¿dy rodzaj cierpienia warunkuje je i pog³êbia, dlatego powstrzy-
muje te¿ poznanie niwecz¹ce je raz na zawsze. Czy¿by zatem ostatecz-
ne zlikwidowanie cierpienia odbywa³o siê poprzez poznanie, którego
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233 Ró¿nie interpretuje siê pojêcie uha, jako pierwszy rodzaj doskona³oœci.
E. Frauwallner sk³ania siê do pojêcia rozwa¿ania; F. Tokarz oddaje je jako zastana-
wianie siê; M. Jakubczak sugeruje w³aœciwe zrozumienie itp.

234 Por. E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, t. I, dz. cyt., s. 310-311.



wstêpnym warunkiem jest likwidacja trzech jego doœwiadczanych
form? Ale powstaje pytanie, jak to uczyniæ. Poprzez bezpragnienio-
woœæ?

W przypadku siódmego rodzaju doskona³oœci poznanie osi¹ga
siê poprzez s³owo ¿yczliwego przyjaciela (suhrtprapti) lub za po-
moc¹ darów (dana).

Analiza uwarunkowañ cierpienia wskazuj¹ca na dyspozycje
buddhi musi zawieraæ jedn¹ znacz¹c¹ uwagê, któr¹ przedstawia
Sk. 52, wskazuj¹c ostatecznie tak¿e na nastêpne mo¿liwe analizy ele-
mentów metafizyki cierpienia. Tym razem dotycz¹ one cierpienia
w zindywidualizowanych formach istnienia, czyli jego indywidual-
nych, jednostkowych odniesieñ.

W Sk. 52 czytamy:

Organizm psychiczny nie mo¿e dzia³aæ bez dyspozycji (bhava)
ani te¿ dyspozycje nie mog¹ dzia³aæ bez organizmu psychicznego.
Dzia³a zatem dwojaki twór (z³o¿ony) z organizmu psychicznego
i dyspozycji” (M. Jakubczak).

3.2.3.5. Cierpienie w zindywidualizowanych formach istnienia

W systemie Sankhjakariki wszystko ma swoje oparcie. Podobnie jest
z cierpieniem: mo¿na je analizowaæ w dwie strony, rozpoczynaj¹c
od pozornego cierpienia, którego doœwiadcza, czy raczej któremu
siê przygl¹da purusza. Wtedy mo¿e pojawiæ siê pytanie: Czy¿by ilu-
zoryczny kontakt puruszy i prakriti prowadzi³ do “chwilowej” utraty
przez tego pierwszego poczucia to¿samoœci?235 Je¿eli punktem wyj-
œcia analizy cierpienia w Sankjakarice jest purusza, to ostatecznie
idzie ona w kierunku najni¿szych poziomów sfery przedmiotowej.
Odwrotnie dzieje siê w sytuacji ostatecznego wyzwolenia z cierpie-
nia. Poznanie rozró¿niaj¹ce dotyczy wtedy najni¿szych poziomów
wjakta, czyli tego co przejawione, aby ostatecznie skupiæ siê na cier-
pieniu na poziomie buddhi.
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235 W Sk. 20 i 21 czytamy:
„Z powodu kontaktu (samyoga) puruszy i prakriti to, co nieœwiadome (acetana),
zdaje siê wykazywaæ cechy œwiadomoœci (cetana)
Podobnie, z powodu dzia³ania trzech gun,
obojêtny purusza wydaje siê cechowaæ aktywnoœci¹.

Aby purusza móg³ poznaæ pradhanê i aby mog³o nast¹piæ wyzwolenie (kaivalya),
ma miejsce kontakt (samyoga) ich obu (tj. puruszy i prakriti) niczym kulawego i œlepego.
Z tego kontaktu bierze siê stworzenie” (M. Jakubczak).

Powstaje oczywiœcie pytanie, po co puruszy poznanie pradhany. Aby siê wyzwo-
li³, choæ zawsze by³ wyzwolony?



W Sk. 55 ju¿ wczeœniej zauwa¿yliœmy, ¿e w cia³ach ró¿nych istot
œwiadomy purusza doœwiadcza cierpienia spowodowanego staroœ-
ci¹ i œmierci¹, ale jedynie tak d³ugo:

A¿ do uwolnienia siê od subtelnego cia³a: od niego
(tj. od linga pochodzi) cierpienie w sposób naturalny (F. Tokarz).

Cia³o subtelne jest trwa³e (por. Sk. 39), choæ jest przesi¹kniête
dyspozycjami (bhava) i wêdruje w samsarze, jednak samo nie do-
znaje radoœci czy cierpienia jak tylko w po³¹czeniu z cia³em organi-
cznym (por. Sk. 40), które jest dla niego oparciem. To nowa znacz¹ca
myœl dla rozwa¿añ na temat metafizyki cierpienia w Sankhji. W Sk. 41
czytamy:

Jak malowid³o (nie mo¿e byæ) bez t³a, cieñ bez s³upa itd.,
Podobnie cia³o subtelne Linga = lingaœarira) nie mo¿e siê utrzymaæ
bez cia³ fizycznych (viœesaih) jako nie maj¹ce oparcia (F. Tokarz)236.

Na cia³o subtelne wed³ug Sankhjakarika sk³ada siê organizm psy-
chiczny oraz elementy subtelne (tanmatra). W sk³ad tego pierwszego
wchodzi wczeœniej ju¿ omawiane buddhi, ale te¿ ahamkara237 i ma-
nas238 (organ wewnêtrzny) oraz dziesiêæ organów zmys³owych239

(por. Sk. 32-33, 39-40). Elementy subtelne stanowi¹ podstawê dla
elementów grubych (bhuta por. Sk. 38). Choæ za spraw¹ organizmu
psychicznego dokonuje siê ujmowanie, podtrzymywanie i ujawnia-
nie w konsekwencji tak¿e cierpienia, nie mo¿e siê ono ostatecznie
ujawniæ, dopóki nie ma oparcia w ciele organicznym. Buddhi mo¿e
dostarczyæ puruszy podniety cierpienia i w efekcie zaznaczyæ sub-
teln¹ ró¿nicê pomiêdzy pradhana a purusza (por. Sk. 37), kiedy bê-
dzie mia³o oparcie a¿ do grubych elementów, czyli w ciele zrodzo-
nym z matki i ojca (ciele organicznym) (por. Sk. 39).
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236 W przek³adach Gaudapady mo¿na spotkaæ dwie interpretacje oparcia or-
ganizmu psychicznego na ciele subtelnym albo cia³a subtelnego na ciele fizycz-
nym. Wydaje siê, ¿e obie s¹ mo¿liwe, bior¹c pod uwagê konsekwencje ca³ego wy-
wodu Iœwarakriszny.

237 Ahamkara powstaje z buddhi, oznacza: ja dzia³aj¹ce, ego albo œwiadomoœæ
samego siebie, tworzy wyobra¿enie istoty jednostkowej. Por. Sk. 22, 24, 25.

238 Manas – umys³, z zauwa¿onego przedmiotu zmys³ów formuje okreœlony
obraz, który przesy³a do ahamkara i buddhi. Jego udzia³em jest w¹tpienie i podej-
mowanie decyzji oraz przetwarzanie woli w czyn. Wy³ania siê z ahamkara.
Por. Sk. 27.

239 To buddhindrija – organ psychiczny poznania oraz karmendrija – organ
psychiczny dzia³ania. Por. Sk. 25 i 26. Do tych pierwszych zalicza siê: wzrok, s³uch,
powonienie, smak oraz dotyk. Te drugie to: mowa, rêka, noga, organ wydalania
i organ rozrodczy.



Ostatecznie, co wa¿ne dla metafizyki cierpienia, zwraca siê
uwagê, ¿e jego pokonanie w Sankhjakarice jest rozwi¹zaniem ilu-
zorycznego kontaktu puruszy i prakriti od najni¿szej sfery przed-
miotowej a¿ do buddhi. Na ka¿dym poziomie tego rozwi¹zania,
dokonuj¹cego siê przez poznanie rozró¿niaj¹ce, brzmi nieustannie
powtarzana sentencja: “nie jestem” (na asmi), “nie moja” (na me), “nie
ja” (na aham), (por. Sk. 64) . To przez usilne studium pierwiastków
powstaje poznanie i uwolnienie raz na zawsze z trojakiego cierpie-
nia. Po rozpadniêciu siê cia³a zarówno grubego, jak i subtelnego
ustaje tak¿e przejaw czy element jego doœwiadczania – samsara
(por. Sk. 68).

3.2.4. Cierpienie W Jogasutrach Patañd¿alego

Gdyby staraæ siê streœciæ naukê Jogasutr na temat metafizyki cierpie-
nia, to mo¿na odwo³aæ siê do Radhakrishnana i dodaj¹c kilka ko-
mentarzy240, przedstawiæ j¹ w nastêpuj¹cy sposób:

Celem Jogi jest uwolnienie jednostki z kleszczy materii (gdy¿ materia
z³o¿ona z gun, sama w sobie zawiera przykroœæ, niewygodê, cierpienie
(duhkha)). Najwy¿sz¹ form¹ materii jest czitta i Joga wyznacza œcie¿kê,
po której krocz¹c cz³owiek mo¿e siê wyzwoliæ z pêt czitty (przez st³umie-
nie rad¿asu i tamasu, a¿ do poznania rozró¿niaj¹cego (vivekakhyati)
i ostatecznie stanu samego purusza okreœlanego mianem „widza w swo-
jej w³aœciwej naturze” (drastr svarupe)). Wycofuj¹c czittê z jej natural-
nych funkcji, przezwyciê¿amy cierpienie œwiata i znajdujemy ucieczkê
z sansary241.

Pozornie takie streszczenie nauki na temat metafizyki cierpienia,
zawartej w Jogasutrach Patañd¿alego, nie ró¿ni siê od pointy wczeœ-
niej czynionych rozwa¿añ na ten sam temat, zawartych w tekœcie
Iœwarakriszny. Jednak to tylko pozory, bo to, co mo¿na odnaleŸæ
w Jogasutrach, mo¿e siê okazaæ ciekaw¹ inspiracj¹ dla rozwa¿añ na
temat metafizyki cierpienia, ale wtedy, kiedy wska¿e siê na kom-
paratystykê kulturowych jego zestawieñ.

Jednak zanim podejmie siê te próby, trzeba zwróciæ uwagê, ¿e:
rozbie¿noœæ datowania powstania Jogasutr Patañd¿alego242 siêga a¿
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240 Podajê je w nawiasie.
241 Por. S. Radhakrishnan, System Jogi Patañd¿alego, w: Filozofia indyjska, t. II,

dz. cyt., s. 294.
242 O Patañd¿alim por. np. M. Eliade, Patañd¿ali i joga, Warszawa 1994. Jeœli

chodzi o nowsze opracowania tekstu Jogasutr Patañd¿alego, por. np. The Yoga –



siedmiu wieków243; dodatkowo, i¿ klasyczne ujêcie Jogi244, które
podkreœla wielu badaczy, wskazuje, i¿ zawiera ono zebranie i upo-
rz¹dkowanie szeregu praktyk ascetycznych i regu³ kontemplacji,
które Indie zna³y od niepamiêtnych czasów245. Do tego wszystkiego
mo¿na te¿ wspomnieæ o dyskusji na temat relacji pomiêdzy Sankj¹
i Jog¹246, które ogólnie rzecz bior¹c, id¹ w kierunku uznania jednej
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sutras of Patanjali, przek³. Ch.Chapple, Yogi Anand Viraj, Sri Satguru, Delhi 1990.
W dalszej czêœci tekstu pos³ugujê siê przek³adem polskim Jogasutr Patañd¿alego
z komentarzem Jogabhaszja Wjasy, w: Klasyczna joga indyjska, dz. cyt. Na uwagê
zas³uguje te¿ przek³ad Jogasutr Patañdzalego jednego z najwiêkszych wspó³czes-
nych nauczycieli i ¿ywej legendy jogi, B. K. S. Iyengara. Por. Light On Yoga Sutras
of Patanjali, Harper Collins 2005.

243 Por. wczeœniejsze uwagi w przypisie dotycz¹cym datowania powstania
Sankhji oraz Jogi Patañd¿alego oraz np. S. Dasgupta, Yoga Philosophy in Relation to
Others System of Indian Thought, Delhi 1966, s. 66 i n. Por. te¿ M. Jakubczak, Pozna-
nie wyzwalaj¹ce. Filozofia jogi klasycznej, Kraków 1999, s. 34-36.

244 Doœæ powszechnie siê dzisiaj uznaje, ¿e joga jest czwartym, g³ównym
elementem duchowoœci indyjskiej obok idei karmana, maji i nirwany. Por. np.
M. Eliade, Joga. Nieœmiertelnoœæ i wolnoœæ, dz. cyt., s. 19. Klasyczn¹ postaæ jogi re-
prezentuj¹ Jogasutry Patañd¿alego. Sk³adaj¹ siê z 4 rozdzia³ów (pada) i zawie-
raj¹ 195 krótkich, sutrowych tekstów. Por. np. G. Feuerstein, The Philosophy of
Classical Yoga, Manchester 1980, s. 120. Pojêcie Joga, skr. dos³. „jarzmo”, ma
wiele interpretacji. Gdyby uznaæ, ¿e joga jest praktyk¹ ascetyczno-mistycznego
poznania, to trzeba pamiêtaæ, ¿e zarówno Patañd¿ali w swoim traktacie, jak
i wspó³czeœnie wskazuje siê na wiele dostosowanych do indywidualnych pre-
dyspozycji odmian tej praktyki. Wœród tych najbardziej znanych wymienia
siê: karmajogê, k³ad¹c¹ nacisk na dzia³anie pozbawione egoizmu, bhaktijogê,
wskazuj¹c¹ na potrzebê umi³owania i kultu wybranego bóstwa, dŸñanajogê,
w której wiedza poprzedzona poznaniem jest najistotniejsza, hathajoga, nazy-
wana te¿ jog¹ gwa³townoœci lub wysi³ku fizycznego. Wspó³czesne podzia³y
wymieniaj¹ o wiele wiêcej odmian jogi ni¿ wczeœniejsze, na przyk³ad: abhawa-
joga, abhjasajoga, adhjatmajoga, agnijoga, annajoga, aœparsajoga, asztangajoga,
bhawajoga, dhjanajoga, hamsajoga, krijajoga, kundalinijoga, lajajoga, lambika-
joga, mahajoga, mantrajoga, nadajoga, rad¿ajoga, samputajoga, sannjasajoga,
sanrambhajajoga, saptangajoga, sparœajoga, swaczczhandajoga, szandangajoga,
Œiwajoga, tarakajoga, wahnijoga…

245 Por. M. Eliade, Joga. Nieœmiertelnoœæ i wolnoœæ, dz. cyt., s. 23, oraz S. Radha-
krishnan, Filozofia indyjska, t. II, dz. cyt., s. 289-292.

246 Klasyczny podzia³ filozofii indyjskiej wskazuje w niej systemy (darœana),
krijawadyczne (uznaj¹ce wa¿noœæ karmana) i akrijawadyczne (przecz¹ce wa¿noœci
karmana). Dodatkowym kryterium tego podzia³u jest stosunek darœan do objawie-
nia ³¹czonego z pojêciem œruti (dos³. „to, co us³yszane”), czyli najstarszych tekstów
sakralnych nazywanych Wed¹. Szko³y filozofii indyjskiej (darœana), które uzna³y
autorytet Wed, nazywane s¹ astika, te, które mu przecz¹, nazywane s¹ nastika. Te
pierwsze nazywane s¹ te¿ czasami ortodoksyjnymi, te drugie heterodoksyjnymi.
Obraz tego podzia³u mo¿na przedstawiæ, dokonuj¹c pewnych uproszczeñ nastê-
puj¹co:



linii rozwojowej obu kierunków b¹dŸ dwu odrêbnych odnosz¹cych
siê do wspólnych pocz¹tkowo idei. Dodatkowym elementem utrud-
niaj¹cym swobodn¹ interpretacjê Jogasutr jest jêzyk, jakim je przeka-
zywano i ostatecznie spisano. Lakoniczny, skrótowy, bez zbêdnych
upiêkszeñ, jak instrukcja wynikaj¹ca z praktyki i przeznaczona dla
praktykuj¹cych. Wszystko to wp³ywa na uznanie, i¿ Jogasutry Pata-
ñd¿alego posiadaj¹ bardzo z³o¿on¹ wewnêtrznie strukturê i s¹ jed-
nym z przyk³adów najtrudniejszej literatury œwiata.

Korzystaj¹c ze z³o¿onoœci tekstu, istniej¹cych wielu interpreta-
cji i metodologicznych opracowañ oraz jego komentarzy, trudno
nie ulec pokusie bezpoœredniej jego narracji, poszukuj¹cej znacze-
nia w nim metafizyki cierpienia. Jednak ujawniaj¹ siê tu dwa za-
strze¿enia. Pierwsze odnosi siê do koniecznoœci uzupe³nienia
podstawowego tekstu Jogasutr Patañd¿alego o Jogabhaszjê Wjasy.
Drugie zak³ada koniecznoœæ dokonania, choæby szkicowej, anali-
zy strukturalnej tekstu, czynionej jednak wobec zagadnienia me-
tafizyki cierpienia.

Mo¿na by ju¿ w tym momencie przyj¹æ, ¿e myœl indyjska w swo-
jej metafizyce cierpienia wskazuje na powszechnoœæ jego istnienia
w œwiecie, wskazuje, ¿e cierpienie jest, jak powiedzia³byEliade,
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Krijawadyczne

ASTIKA (bramiñskie)
(ortodoksyjne)

SZKO£Y FILOZOFII INDYJSKIEJ

NASTIKA
(heterodoksyjne)

Akrijawadyczne

Njaja-Wajsieszika
Sankhja-Joga
Mimansa-Wedanta

DŸinizm
Buddyzm

Materialiœci (Lokajata)
Fataliœci

Agnostycy

£atwo zauwa¿yæ, ¿e Sankhja wraz z Jog¹ Patañd¿alego nale¿¹ do darœan uz-
naj¹cych prawo karmana i pozostaj¹cych pod wp³ywem Objawienia wedyjskiego.
Co do relacji pomiêdzy poszczególnymi szko³ami opinie badaczy, np. cytowanych
wczeœniej w przypisach (S. Radhakrishnan, S. Dasgupta, E. Frauwallner, M. Eliade
czy G. Feuerstein), wyznaczaj¹ w literaturze przedmiotu zwolenników b¹dŸ prze-
ciwników tez: Joga jest odmiennym systemem od Sankhji (Joga jest wtórna wobec
Sankhji); Joga wykorzystuje metafizyczny system Sankhji, dokonuj¹c w nim mo-
dyfikacji (np. pojêciowej); Joga stanowi praktyczn¹ formê wykorzystuj¹c¹ system
teoretyczny Sankhji. Przedstawienia wybranych elementów w analizie ró¿nic i po-
dobieñstw Sankhji i Jogi dokonuje w swojej ksi¹¿ce M. Jakubczak, Poznanie wyzwa-
laj¹ce, dz. cyt., s. 44-46. W opracowaniu tym zwraca siê np. uwagê na zamienniki
pojêciowe czy swoistoœæ terminologii Jogi, nieposiadaj¹cej swoich odpowiedników
w systemie Sankhji.



modalnoœci¹ ontologiczn¹, koniecznoœci¹ kosmiczn¹, immanent-
nym czynnikiem istnienia uwarunkowanym czasem i raz narasta-
j¹cym, raz malej¹cym, ale zawsze bólem. Jednak myœl indyjska taki
obraz uzupe³nia natychmiast przekonaniem, ba, pewnoœci¹, i¿ ka¿-
dy mo¿e tak¹ kondycjê przekroczyæ, wyzwoliæ siê z niej. Nietrudno
siê zatem dziwiæ, ¿e wyzwolenie z cierpienia stanowi g³ówny cel nie
tylko metafizyki cierpienia ale i wszystkich filozofii indyjskich.
Temu celowi w sposób specjalny s³u¿y Joga.

Próba analizy Jogasutr Patañd¿alego wobec metafizyki cierpienia
zwraca uwagê na szereg szczegó³owych zagadnieñ. Wœród nich na
przyk³ad na: punkt wyjœcia rozwa¿añ Jogi wobec Sankhjakariki Iœwa-
rakriszny; analogie wyk³adu filozoficznego na temat cierpienia i wy-
k³adu medycznego dotycz¹cego choroby; analizê przedmiotu wi-
dzenia jako Ÿród³a cierpieñ i ostatecznego wyzwolenia od nich; cier-
pienia (duhkha) wobec przyjemnoœci albo szczêœliwoœci (sukha);
cierpienia wobec niewiedzy (avidya); cierpienia a uci¹¿liwoœci (kle-
œa); cierpienia a z³o¿a karmicznego, sanskar i wasan; cierpienia a zja-
wisk œwiadomoœci (vrtti) czy cierpienia a krzywdzenia. Choæ trudno
odnieœæ siê do wszystkich tych zagadnieñ, w swojej istocie tworz¹
one przyk³ad wielopoziomowej analizy indyjskiej metafizyki cier-
pienia, na które sk³ada siê nie tylko obserwacja i doœwiadczenie, ale
tak¿e elementy analizy teoriopoznawczej czy psychologicznej.
Przyjrzyjmy siê niektórym z nich.

3.2.4.1. Po raz kolejny wszystko jest cierpieniem

Patañd¿ali nie by³ pierwszym ani ostatnim z myœlicieli indyjskich,
którzy stwierdzili, ¿e wszystko jest cierpieniem. Jednak ten kolejny
obraz cierpienia, analizowanego tym razem w Jogasutrach, posiada
jakby trzy ods³ony. Je¿eli uznaæ, za Patañd¿alim, ¿e wszystko jest
cierpieniem, powstaje wiele kolejnych pytañ, o których ju¿ wczeœ-
niej tak¿e wspominano, co tworzy owo wszystko, jakie miejsce jest
w nim cierpienia i jak je ostatecznie usun¹æ. Jednak w zwi¹zku z po-
wy¿szymi pytaniami, zanim wska¿e siê na jeden z kluczowych
wobec cierpienia fragmentów Jogasutr (Js. II 15), warto zauwa¿yæ, i¿
traktat Sankhjakarika rozpoczyna przyk³adnie swój wywód od
stwierdzenia faktu, ¿e doœwiadcza siê cierpienia trojakiego rodzaju247.
W Jogasutrach na temat cierpienia zwraca siê uwagê dopiero w dru-
giej ksiêdze (II pada: O sadhanie, czyli œcie¿ce jogi). Pocz¹tkiem zaœ
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247 Por. tekst wczeœniejszy Sk. 1.



Jogasutr, pomijaj¹c inicjuj¹cy fragment nauczania, jest248 jej definicja
jogi wprowadzaj¹ca czy te¿ odkrywaj¹ca albo wskazuj¹ca procesy
psychiczne, których analiza stanowi wa¿ny element metafizyki cier-
pienia, wskazuj¹c, i¿ s¹ jedn¹ z g³ównych jego przyczyn (znie-
kszta³caj¹ce lub przys³aniaj¹ce prawdziwe poznanie), oraz wska-
zuj¹c, co nale¿y z nimi czyniæ, aby osi¹gn¹æ stan jogi (ujarzmienia)
zjawisk œwiadomoœciowych, aby uzyskaæ skupienie (œwiadomoœci)
– samadhi i ostatecznie pokonaæ cierpienie.

We fragmencie Jogasutr (Js. II 15) czytamy:

Przez niewygody przemiany,
udrêki, sanskar i z powodu
przeciwstawienia siê zjawisk gun –
wszystko tylko niewygod¹
dla rozpoznaj¹cego.

Forma rozwiniêta przek³adu rozk³ada treœæ zawart¹ w sutrze,
wyjaœniaj¹c j¹ nieco:

(F. r.:) Dla rozró¿niaj¹cego (vivekin) [puruszê
od sattwy] – poniewa¿ rozwój duchowy (przemiana,
parinama) jest niewygod¹ (duhkha), cierpienie
(przykroœæ, tapa) jest niewygod¹ i sanskary
s¹ niewygod¹, a to z powodu przeciwstawienia siê
[sobie nawzajem?] zjawisk gun -
wszystko jest tylko niewygod¹.

Komentarz Wjasy (Jbh. II 15) dodaje swoj¹ interpretacjê i ostatecz-
nie mo¿na uznaæ, ¿e w metafizyce cierpienia Jogasutr traktuje siê je
jako formê niewygody, gdy odnosi siê do rozpoznaj¹cego (vive-
kin)249, i ¿e posiada ono trzy interpretacje. Pierwsza dotyczy niewy-
gody (cierpienia) jako przejœciowego skutku albo elementu prze-
miany duchowej, która ostatecznie dotyczy tak¿e, a mo¿e przede
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248 Js. I. 2. „Joga – powœci¹gniêciem zjawisk
œwiadomoœci”.

(Forma rozwiniêta przek³adu:)
„Joga (ujarzmienie)
jest to powœci¹gniêcie (nirodha) zjawisk (vrtti)
œwiadomoœci (citta)”.

249 Od wiweka (viveka) – „rozró¿nianie” rzeczywistego od nierzeczywistego.
Wiwekin to ten, który wie, ¿e duhkha (cierpienie, ale te¿ smutek) kryje siê we
wszystkim, nawet w pozornie przyjemnych doœwiadczeniach. Por. te¿ Js. III 52,
gdzie analizuje siê wiweka-khjati jako poznanie rozró¿niaj¹ce, jako bezpoœredni
œrodek do wyzwolenia, czyli uwolnienia od cierpienia.



wszystkim, wyzwolenia od niego (cierpienia). Druga wskazuje na
udrêkê (cierpienie), odbieran¹ w ¿yciu empirycznym jako skutek
nagromadzonych sanskar250. Trzecia ostatecznie wskazuje na zjawi-
sko gun jako podstawowy fundament bêd¹cy podstaw¹ wszystkich
innych przejawów i form cierpienia. W efekcie przy analizowaniu
cierpienia w tej i innych sutrach czyni siê to równoczeœnie na trzech
p³aszczyznach: metafizycznej czy ontologicznej, teoriopoznawczej
i psychologicznej251. Jest to niejako wskazanie, ¿e cierpienie w swojej
istocie jest z³o¿one, nie mo¿na go pozostawiæ tylko na wyizolowanej
p³aszczyŸnie jednej interpretacji. St¹d zrozumia³e jest, ¿e Patañd¿a-
li, jak i id¹cy za nim Wjasa, wskazuj¹c na cierpienie, odnosi je do:
awersji, zaœlepienia, z³o¿a karmicznego, niewiedzy czy doznania.
Ca³oœciowe spojrzenie na cierpienie w Jogasutrach, wskazuj¹ce na
metafizyczne, teoriopoznawcze i psychologiczne jego uwarunko-
wania, póki co jest odleg³e, przynajmniej na poziomie analizy Js.
i Jbh. II 15. Wróæmy jednak do interpretacji Wjasy, która wobec uzna-
nia, ¿e wszystko jest niewygod¹, cierpieniem dla rozpoznaj¹cego,
wskazuje na rzekome jego (cierpienia, duhkha) przeciwieñstwo, na
doœwiadczenie przyjemnoœci.

3.2.4.2. Doznanie przyjemnoœci oraz przykroœci

jako przejawy cierpienia

Na dobr¹ sprawê w sutrze II. 15 wskazuje siê, ¿e cierpienie, jako
forma niewygody, wyra¿a siê bardzo czêsto w doznawanej przy-
kroœci (tapa). Jednak¿e nie o sam¹ przykroœæ czy przyjemnoœæ osta-
tecznie tu chodzi, lecz o analizê mechanizmu z nimi zwi¹zanego,
poniewa¿ doœwiadczenie przyjemnoœci jest przenikniête pragnie-
niem, skutkiem zaœ jego jest z³o¿e karmiczne zrodzone tak¿e z prag-
nienia. Ma³o tego podobne z³o¿e powstaje z awersji do przykroœci
i zaœlepienia (moha), a szczególne w nim znaczenie posiada utwo-
rzone w konsekwencji z³o¿e z krzywdzenia i to, które wi¹¿e siê
z cia³em.
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250 Sanskary to „dyspozycyjne twory œwiadomoœci” pozostawione przez co-
dzienne doœwiadczenie, zdaniem Wjasy pozostaj¹ce w czetas (cetas), dyspozycyjnej
sferze œwiadomoœci. Oddzia³uj¹ na sferê zjawisk œwiadomoœciowych (czittawritti),
której powœci¹gniêcie jest celem praktyki jogi i znosi cierpienie. Jogasutry III 9
wyró¿niaj¹ dwa rodzaje sanskar: te, które prowadz¹ do wy³onienia zjawisk œwiado-
moœci i do cierpienia (wjutthana) oraz te, które powoduj¹ powœci¹gniêcie (nirodha)
zjawisk œwiadomoœciowych i uwolnienie od cierpienia.

251 Por. wstêp L. Cyborana w: Klasyczna joga indyjska, dz. cyt., s. XXIII.



Przyjemnoœæ w tej analizie niewiele ró¿ni siê od przykroœci
w sensie skutku do jakiego obie doprowadzaj¹. Zatem zarówno
przykroœæ, jak i przyjemnoœæ s¹ skutkami doznania przedmiotu
œwiadomoœciowego (visaya). Przy czym przyjemnoœæ niew¹tpliwie
nale¿y do niewiedzy (avidya) i nastêpuje wtedy, gdy nastaje uspo-
kojenie narz¹dów psychicznych (indriya) w doznaniach (bhoga)
z powodu zaspokojenia (trpti). Przykroœæ zaœ jest wtedy, gdy nie ma
uspokojenia z powodu po¿¹dania252. Dla ka¿dego, kto doœwiadcza
przykroœci (cierpienia), powstaje z³o¿e karmiczne zrodzone z awer-
sji do niego, w nastêpstwie tego po¿¹da siê œrodków do osi¹gniêcia
przyjemnoœci i wprawia siê w ruch: cia³o, mowê i umys³ (manas).
Wtedy siê innych krzywdzi lub im pomaga, gromadz¹c zas³ugê
(cnotê, dharma) lub przewinê (adharma). Powstaje wtedy z³o¿e kar-
miczne z po¿¹dania i zaœlepienia. Wjasa mówi wtedy, ¿e jest to nie-
wygoda (udrêka, cierpienie, duhkhata) przykroœci.

Relacje pomiêdzy doœwiadczeniem przykroœci a z³o¿em karmicz-
nym przedstawia uproszczony rysunek (rysunek 11). Wskazuje on
na zale¿noœæ przyczynowo-skutkow¹ z³o¿a karmicznego od doœwiad-
czenia przykroœci, ale te¿, co wydaje siê wa¿ne, od przyjemnoœci.
Z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e w przypadku przyjemnoœci awersja i zaœlepie-
nie jako reakcja na przykroœæ zostaje zast¹piona pragnieniem i zaœle-
pieniem. Wniosek jest tu prosty, przyjemnoœæ i przykroœæ jednako-
wo prowadz¹ do z³o¿a karmicznego, zatem z obu wyrasta udrêka,
cierpienie samsary. Zdaniem Wjasy st¹d pojawia siê myœl o udrêce
(cierpieniu), niewygodzie tak¿e rozwoju duchowego (duhkhata),
która jest niepo¿¹dana, uci¹¿liwa dla poznaj¹cego (Jogina), choæ
mo¿e zawieraæ – jako skutek – tak¿e przyjemnoœæ i ostatecznie, raz
na zawsze pokonaæ ka¿d¹ formê cierpienia.

W swoich rozwa¿aniach Wjasa komentuj¹c Js. II. 15, zwraca uwa-
gê, ¿e z doœwiadczenia przyjemnoœci oraz przykroœci sk³ada siê
z³o¿e sanskar w dyspozycyjnej sferze œwiadomoœci. Ma siê tu do
czynienia z samonapêdzaj¹cym siê doœwiadczaniem owocowania
karmanów przykrych i przyjemnych, które s¹ przyczyn¹ gromadze-
nia siê z³o¿a karmicznego nastêpnych. Potêguje to uto¿samienie z:
ahankar¹, któr¹ Wjasa (Jbh. II. 47) uto¿samia ze œwiadomoœci¹ jestem
(asmita)253, pierwszym tworem niewiedzy oraz mamakar¹, uznan¹
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252 Wjasa w Jbh. II. 15 dodaje uwagê, ¿e nie mo¿na siê pozbyæ pragnieñ przez
æwiczenie doznañ (abhyasa) narz¹dów psychicznych, dlatego ¿e wzrastaj¹ wtedy
pragnienia. Niew¹tpliwie ciekawa uwaga dla pewnych form tantryzmu.

253 Por. wczeœniej przedstawion¹ teoriê w Sankhjakarice Iœwarakriszny.



tu za zasadê tworz¹c¹ poczucie „moje” w stosunku do przedmiotu
œwiadomoœciowego, duchowego (cetana) i nieduchownego (acetana).
Oba uto¿samienia powinny zostaæ odrzucone, gdy¿ to one rodz¹
trojakiego rodzaju przykroœci (cierpienie), maj¹ce dwojak¹ przyczy-
nê wywo³awcz¹ (nimitta) zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ (adhyatmika).

Przeniesienie rozwa¿añ dotycz¹cych cierpienia na poziom san-
skar ukazuje subteln¹ analizê jego istoty. Z poziomu doœwiadczenia
cierpienia Wjasa przenosi siê na poziom analizy mechanizmu
sta³ego jego napêdzania, co jest wa¿ne ze wzglêdu na metafizykê
cierpienia. Sanskary dokuczaj¹ tylko wiedz¹cemu (joginowi), gdy¿
jedynie on, chc¹c pokonaæ cierpienie, zdaje sobie sprawê z ich
dzia³ania i roli. Dlatego Wjasa przytacza obrazowe przedstawienie
i porównanie wiedz¹cego (m¹drego, vidvams) do ga³ki ocznej:

…wiedz¹cy (m¹dry, vidvams) jest na podobieñstwo ga³ki
ocznej. Jak w³ókno we³ny wpad³szy do oka dokucza
[swoim] dotykiem, ale nie [dokucza, gdy spadnie]
na inne czêœci cia³a, tak owe dokuczliwoœci (niewygody,
duhkha) przeszkadzaj¹ tylko joginowi – który jest jak ga³ka
oczna – ale nie [przeszkadzaj¹] innemu postrzegaj¹cemu.

112 3. ¯ycie ludzkie jest cierpieniem

DOŒWIADCZENIE PRZYKROŒCI (CIERPIENIA)

AWERSJA I ZAŒLEPIENIE

Po¿¹danie œrodków do osi¹gniêcia przyjemnoœci

KRZYWDZENIE
przewina (adharma)

POMAGANIE
zas³uga (dharma)

Z£O¯E KARMICZNE

– pragnienie

– zaœlepienie

DZIA£ANIE

Rysunek 11. Reakcja na doœwiadczenie przykroœci (cierpienia).

Cierpienie w kontekœcie awersji, ukierunkowanego

dzia³ania i skutku karmicznego



Cierpienie jest zale¿ne, jest skutkiem sanskar, ma przyczynê
wywo³awcz¹ i posiada swoje rodzaje. Wœród nich ten rodzaj cierpie-
nia okreœlany mianem wewnêtrznego zdaje siê zas³ugiwaæ na naj-
wiêksz¹ uwagê, ale to nie wszystko254. Analiza Jogasutr i komentarza
Wjasy ukazuje wielokrotnie w metafizyce cierpienia jego relacjê do
sanskar255, rozwoju duchowego (parinama), a tak¿e przypomnienia
(smrti). To ostatnie stanowi tak¿e jedno ze znacz¹cych Ÿróde³ cier-
pienia. Ale jednym z najwa¿niejszych motywów analiz metafizyki
cierpienia staje siê jego zasiêg i relacja do sfery prze¿yciowej cz³o-
wieka. W tej ostatniej naturalnym elementem, wydawa³oby siê, jest
naturalna d¹¿noœæ do przyjemnoœci i unikania przykroœci. Nie mo-
¿emy jednak zapomnieæ, ¿e natura zawiera guny, a przyjemnoœæ
zniewala tak jak przykroœæ. Zatem we wszystko jest wpisane cier-
pienie, nawet w rozwój duchowy. Zwróæmy uwagê na ten wniosek
i zapamiêtajmy go.

W komentarzu Wjasy do Js. III. 18 (Jbh. III. 18) nastêpuje zatem
rozwiniêcie myœli z Js. II. 15. Wobec tego, co ukaza³a Js. II. 15, przyta-
cza siê opowieœæ Bhagawana256 Jaigisavy, który dziêki unaocznieniu
sanskar uzyska³ poznanie zrodzone z rozró¿nienia (rozdzielenia, vi-
veka) i ujrza³ cierpienie (duhkha) w prawdziwie swoim wymiarze.
Przenika ono zarówno œwiat piekie³ (naraka), królestwo roœlin i zwie-
rz¹t (tiryaggamana), jak i œwiat bogów i ludzi. To nastêpny wa¿ny
wniosek dla indyjskiej metafizyki cierpienia. Na pytanie od Bhaga-
wana Awatje (Avatya), czego wiêcej spostrzeg³ w tych krainach,
szczêœcia (przyjemnoœci, sukha) czy cierpienia (przykroœci, duhkha),
Bhagawan Jaigisavya jednoznacznie stwierdza, ¿e choæ ujrza³ drogi
piekie³, królestwa roœlin i zwierz¹t oraz wciela³ siê wielokrotnie za-
równo w egzystencjê bogów, jak i ludzi, to wszystko, czegokolwiek
doœwiadczy³, ocenia retrospektywnie (pratyavaimi): „…tylko jako
cierpienie” (Jbh. III. 18).

Dialog Bhagawanów przedstawia myœl dla metafizyki cierpienia
œwiata zachodniego z pozoru absurdaln¹: nawet niezrównane
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254 Por. Js. I. 31, dalej omówione w tekœcie.
255 Jbh. III. 18 wskazuje na dwojakie sanskary: pierwsze, zwane wasanami (ge-

netycznie to sanskary, por. Jbh. II. 13, nawarstwione, nagromadzone jednego typu.
Tworz¹ nawyk, przyzwyczajenie; te¿ siê fenomenalizuj¹ i s¹ podobnie jak sanskary
przyczyn¹ doznawania cierpienia), s¹ przyczynami przypomnieñ (smrti) i uci¹¿liwoœci
(kleœa). Drugie w postaci dobra (prawoœci, dharma) i z³a (nieprawoœci, adharma).
Sanskary s¹ przyczynami owocowania skutku karmicznego (vipaka).

256 „Ten, który jest b³ogos³awiony”. Tytu³ nadawany tym, którzy nie s¹ uwa-
runkowani w swoim aktualnym istnieniu.



szczêœcie (sukha) i zadowolenie (samtosa), tak¿e to, którego doœwia-
dcza siê w czasie opanowania pradhany (pradhana)257, jest form¹
niewygody, cierpienia (duhkha)258. Mamy zatem w Jogasutrach dwa
poziomy szczêœcia, z których pierwsze mo¿na nazwaæ wzglêdnym.
Oba tworzone s¹ w relacji do niewygody (cierpienia duhkha). Za-
tem szczêœcie pochodz¹ce z przedmiotu œwiadomoœciowego (visy-
ayasukha), w porównaniu ze szczêœciem kaiwalii (kaivyalyasukha),
jest cierpieniem (niewygod¹, duhkha). Jest cech¹ sattwy intuicyjnej
œwiadomoœci, zawiera guny (guna). Dlatego, w myœl jogi, musi byæ
odrzucone. Gdyby zapytaæ, dlaczego? OdpowiedŸ Wjasy jest natych-
miastowa i prosta. Bo zawiera niæ pragnienia259 (trsna), a to jest Ÿró-
d³em cierpienia. Zatem nic dziwnego, ¿e ostateczna szczêœliwoœæ
(sukha) znosi raz na zawsze cierpienie (duhkha). Wygasza je. Wtedy
szczêœcie (sukha) ostatecznie jest spokojne (czyste, prasanna), nie do
obalenia (niezniszczalne, anabadha) i absolutnie wygodne (sarva-
nukula). Nic dziwnego zatem, ¿e Wjasa w swoim komentarzu do
Js. II. 15 uznaje ostatecznie, i¿ wszystkie istoty ¿ywe (bhutagrama):

...niesione s¹ przez nie maj¹cy pocz¹tku nurt przykroœci (cierpienia).

Dlatego Jogin poszukuje ucieczki przed takim nurtem w dosko-
na³ym poznaniu (samyagdarœana), które stanowi przyczynê (kara-
na) zaniku wszelkiej niewygody (przykroœci, duhkha).

Choæ Wjasa w komentarzu do Js. II. 15 i III. 18 zwraca uwagê na
ró¿ne uwarunkowania metafizyki cierpienia, to powracaj¹cym jego
najsilniejszym umocowaniem jest zjawisko przeciwstawiania siê
gun w przedmiocie œwiadomoœciowym:

…z powodu przeciwstawiania siê zjawisk gun wszystko
jest niewygod¹ dla rozpoznaj¹cego (rozró¿niaj¹cego) (Js. II 15).

Guny w buddhi (intuicyjnej œwiadomoœci) maj¹ naturê: ujawnia-
nia (przejrzystoœci, prakhya), zmiennoœci (aktywnoœci, pravrtti)
i sta³oœci (trwania, sthiti). Bêd¹c nawzajem od siebie zale¿ne, pod-
trzymuj¹ siê, daj¹ pocz¹tek pratjaji260 z trzech gun: cichej (œanta),
strasznej (ghora) i têpej (mudha). Charakterystyczne jest, ¿e pratjaje
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257 Podstawa natury, pryncypium rzeczywistoœci przedmiotowej (œwiata).
Por. Prakriti nieprzejawione (awjakta) w Sankhji. Zwane te¿ aling¹.

258 Por. Jbh. III. 18.
259 Por. Jbh. III. 18.
260 Pratjaja oznacza zawartoœæ œwiadomoœci. Zdaje siê obejmowaæ piêæ typów

zjawisk œwiadomoœciowych (writti) oraz te, które otrzymuje siê w stanie skupienia
(samadhi), opieraj¹ce siê na bezpoœredniej percepcji (sakszatkarana), daj¹ce
m¹droœæ lub wiedzê (prad¿ñia). Por. Js. I. 49.



nie s¹ sta³e, dlatego i sama œwiadomoœæ szybko siê zmienia. W ten
sposób, nieco upraszczaj¹c, poprzez przeciwstawianie siê sobie zja-
wisk i górowanie jednych nad drugimi maj¹ one , p. Poniewa¿ ka¿da
z gun wystêpuje w wiêkszej lub mniejszej czêœci w strukturze wszyst-
kich zjawisk. St¹d wszystko w naturze jest niewygod¹ (cierpieniem,
duhkha) dla rozró¿niaj¹cego. Ostatecznie Wjasa (Jbh. II. 15) wskazu-
je na niewiedzê (avidya) jako na zal¹¿ek (bija), czyli pocz¹tek istnie-
nia (prabhava) tego wielkiego (mahant) agregatu (samudaya) nie-
wygody (przykroœci, cierpienia). W konsekwencji do znudzenia
przypomina, podobnie jak wczeœniej, a tak¿e i póŸniej, ¿e przyczyn¹
zaniku niewygody (cierpienia) jest doskona³e poznanie.

Uderzaj¹ce w analizie metafizyki cierpienia czynionej w oparciu
o Jogasutry jest to, ¿e wskazuj¹ one na coraz to nowe konteksty szcze-
gó³owe. Choæ bêd¹ one ostatecznie wymaga³y syntezy wskazuj¹cej
na ich zale¿noœci, to na tym poziomie rozwa¿añ zwraca uwagê rela-
cja cierpienie a: przemiana duchowa, sanskary, przeciwstawianie
siê sobie gun, zagadnienie przyjemnoœci czy kontekst pratjaji, nie-
wiedzy i doskona³ego poznania.

Zanim podejmie siê nastêpne próby interpretacji czêœci powy¿-
szych kontekstów metafizyki cierpienia, koniecznie trzeba zwróciæ
uwagê na zawart¹ pod koniec Jbh. II. 15 uwagê dotycz¹c¹ analogii
wyk³adu Jogasutr do wyk³adu medycznego.

3.2.4.3. Cierpienie jako element traktatu medycznego

i Jogasutr Patañd¿alego

Trzeba przyznaæ, ¿e Wjasa daje bardzo ciekawy przyk³ad porów-
nania wyk³adu Jogasutr do elementów traktatu medycznego (Jbh. II. 15).
Mo¿e on niew¹tpliwie pos³u¿yæ jako wa¿ny element w szukaniu
analogii i ró¿nic we wschodnich i zachodnich interpretacjach meta-
fizyki cierpienia. Przypatrzmy siê zatem czterem dzia³om traktatu
medycznego (cikitsaœastra), o których wspomina Wjasa.

Tak jak traktat medyczny (nauka medycyny, cikitsaœastra) ma cztery
dzia³y (zajmuje siê czterema zagadnieniami), a mianowicie: choroba, przy-
czyna choroby, zdrowie (stan bezchorobowy) i leczenie (lekarstwo), tak
i ten traktat (nauka) ma cztery dzia³y. A mianowicie: sansara (reinkarna-
cja, ko³owrót wcieleñ, œwiat), przyczyna sansary, wyzwolenie (moksa)
i œrodek do wyzwolenia.

Je¿eli uznaæ, ¿e choroba jest form¹ uci¹¿liwoœci i jednoczeœnie sy-
nonimem cierpienia, a najwy¿szym jej przejawem jest œmieræ, to ko-
lejnym dzia³om medycyny, jak i kolejnym dzia³om wyk³adu Jogasutr
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Patañd¿alego bêd¹ odpowiada³y zagadnienia: cierpienia, jego przy-
czyny, stanu bez cierpienia i lekarstwa na nie. Por. rysunek 12.
Patañd¿alego bêd¹ odpowiada³y zagadnienia: cierpienia, jego przy-
czyny, stanu bez cierpienia i lekarstwa na nie. Por. rysunek 12.

Medycyna Jogasutry Patañd¿alego

Choroba
Samsara obfituj¹ca w niewygodê,
– cierpienie (duhkha)

Cierpienie

Przyczyny
choroby

Przyczyna samsary – doœwiadczania
cierpienia

Po³¹czenie (samyoga) „widza” (drastr)
z przedmiotem „widzenia” (drsya)

Przyczyny

cierpienia

Zdrowie Ustanie kontaktu Stan bez cierpienia

Leczenie
(lekarstwo)

Poznanie oddzielaj¹ce
(vivekakhyati) puruszê od gun

Sposób pokonania

cierpienia

Rysunek 12. Elementy traktatu medycznego wobec Jogasutr i zagadnienia

cierpienia

W gruncie rzeczy Jogasutry mo¿na te¿ interpretowaæ jako czte-
roelementowy traktat o cierpieniu, bo jak wskazuje rysunek 12261

i o czym pisze Wjasa (Jbh. II. 15), to co ma byæ usuniête, co jest syno-
nimem choroby i cierpienia, to samsara:

…przedmiotem usuniêcia (heya, tym, co ma byæ usuniête) jest sansara, któ-
rej towarzyszy (obfituj¹ca w, bahula) niewygoda (cierpienie, duhkha)…

Dalsze rozwa¿ania, ale czynione w kontekœcie cierpienia, a nie
choroby mo¿na zatem zinterpretowaæ tak: zawarte w Jogabhaszji teks-
ty powtarzaj¹, po raz kolejny, i¿ przyczyn¹ (hetu) przedmiotu usu-
niêcia, czyli ostatecznie przyczyn¹ cierpienia jest kontakt (samyoga)
pradhany (pryncypium rzeczywistoœci przedmiotowej), zawiera-
j¹cej w swojej istocie cierpienie, i puruszy (bytu podmiotowego), za-
wsze wolnego od cierpienia262. Absolutne ustanie (nivrtti) kontaktu
jest nie tylko usuniêciem (hana) cierpienia, ale tak¿e wskazuje na
stan poza nim263. Wreszcie œrodkiem do usuniêcia (hanopaya) cier-
pienia, czyli lekarstwem na nie, jest doskona³e poznanie (samyag-
darœana).
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261 Ciekawe zestawienie czterodzia³owej struktury wyk³adu Jogasutr Patañ-
d¿alego (Jogi klasycznej) z myœl¹ chrzeœcijañsk¹ (Jan od Krzy¿a) i myœli Platoñ-
skiej z wyk³adem medycznym przedstawia Krzysztof Paw³owski w ksi¹¿ce W¹ska
œcie¿ka prawdy. Rozwa¿ania na podstawie filozofii jogi klasycznej oraz nauk œw. Jana od
Krzy¿a, Kraków 1996, s. 73.

262 Por. te¿ Js. II. 17.
263 Por. te¿ Js. II. 25.



To, ¿e samsara niesie z sob¹ cierpienie czy ¿e jest wrêcz jego sy-
nonimem, pojawia siê we wszystkich tekstach indyjskich. Podobne
twierdzenie dotyczy œrodka pokonuj¹cego cierpienie, czyli samsarê.
Jest nim poznanie prawdziwe (prad¿nia). Klasyczna joga indyjska
zdaje siê podtrzymywaæ te prawdy, choæ wœród jej analiz na temat
metafizyki cierpienia pojawia siê coœ szczególnego: cierpienie anali-
zowane jako symptom rozproszenia œwiadomoœci oraz jako to, co ¿y-
wym istotom szczególnie dokucza i warunkowane jest przez
uci¹¿liwoœci (kleœa)264. Te ostatnie s¹ konsekwencj¹ takiego zjawi-
ska œwiadomoœci, które zosta³o obarczone b³êdem poznawczym
(viparyaya)265.

3.2.4.4. Cierpienie jako symptom rozproszenia œwiadomoœci

To, co Wjasa mówi na temat metafizyki cierpienia, zasadniczo nie
odbiega od myœli na ten temat Sankhji. Odnajduje siê zatem w Jbh. I. 31
trzy jego Ÿród³a266. Wœród nich najwiêksz¹ uwagê zwraca oczywiœ-
cie cierpienie pochodz¹ce od siebie samego (adhyatmika)267. To jego
analiza odkrywa swoistoœci i specyfikê rozwa¿añ czynionych na
temat metafizyki cierpienia w Jogasutrach. Choæ analiza tego rodzaju
cierpienia zmusza do powtórzeñ niektórych wczeœniej omawianych
ju¿ kwestii, to wprowadza te¿ nowe. Wœród nich, na przyk³ad, zwra-
ca uwagê wskazanie na analogiê Ÿróde³ cierpienia i omenów œmierci
(Jbh. III. 22). Zwraca siê w niej uwagê, ¿e cierpienie, jak i omeny œmier-
ci s¹ trojakie: osobiste (wewnêtrzne, pochodz¹ce od siebie samego –
adhyatmika), od innych stworzeñ (istot, adhibhautika) i z boskiego
pochodzenia (adhidaivika)268. Jednak wa¿niejsze jest zwrócenie
uwagi na to, i¿ te wewnêtrzne dotycz¹ œwiadomoœci (citta)269, a do-
k³adniej jej rozproszenia. Por. rysunek 13.
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264 Albo piêciocz³onow¹ niewiedzê.
265 Gdy zjawiska œwiadomoœci zostan¹ powœci¹gniête, Jogin osi¹ga prapoznanie

(prajna) pe³nej prawdy (rtambava), które prowadzi do kresu (por. Js. I. 48; II. 27).
W efekcie usuwa siê cierpienie.

266 Por. Jbh. I. 31. Wskazuje siê na: cierpienie pochodz¹ce od siebie samego
(adhyatmika), od ¿yj¹cych stworzeñ (adhibhautika) i od bogów (adhidaivika).
Rozwiniêcie pierwszego rodzaju por. Js. I, Jbh. III. 22, II. 15, IV. 10. Drugiego III. 22,
trzeciego III. 22.

267 Por. ciekawe rozró¿nienie tego cierpienia na osobiste por. Js. I. 31, III. 22
oraz duchowe (zwi¹zane z rozwojem?) por. Js. i Jbh. II. 15, IV. 10. Por. te¿ Jbh. IV. 10.

268 Por. Jbh. III. 22.
269 Por. Jbh. IV. 10.



Cierpienie jest zatem jednym z symptomów czynników rozpro-
szenia œwiadomoœci

Cierpienie, z³e samopoczucie, dr¿enie cia³a,
Wdech i wydech – symptomami rozproszenia (Js. I. 31270).

Choæ w zasadzie w Jogasutrach mówi siê o kilku symptomach roz-
proszenia œwiadomoœci, to wa¿ne jest, ¿e wywo³uje je dziewiêæ podsta-
wowych czynników nazywanych w jodze mala271 (zanieczyszczenie,
zam¹cenie, skaza), które uznaje siê za przeszkody i w efekcie przyczy-
ny cierpienia. Symptomy czynników rozproszenia wystêpuj¹, gdy:

…œwiadomoœæ (citta) ma sk³onnoœæ do rozproszenia (viksipta).
Przy skupionejœwiadomoœci te [symptomy] nie maj¹ miejsca272 (Jbh. I. 31).
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CZYNNIKI ROZPROSZENIA (viksepa) ŒWIADOMOŒCI (citta)

1. CHOROBA (vyadhi)
2. OTÊPIENIE (styana) albo lenistwo psychiczne
3. NIEZDECYDOWANIE (samsaya), w¹tpliwoœæ
4. NIESKUPIANIE SIÊ (pramada), niedba³oœæ
5. BRAK ENERGII (alasya)
6. NIEPOWŒCI¥GLIWOŒÆ (avirati)
7. B£ÊDNE POZNAWANIE (bhrantidarœana)
8. NIEOSI¥GANIE CELU (alabdhabhumikatva)
9. NIEMO¯NOŒÆ ZACHOWANIA GO (anavasthitva)

SYMPTOMY CZYNNIKÓW ROZPROSZENIA

1. CIERPIENIE (duhkha)

2. Z£E SAMOPOCZUCIE, przygnêbienie (daurmanasya)
3. DR¯ENIE CIA£A, niestabilnoœæ (angamejayatva)
4. WDECH I WYDECH, nieregularny oddech (œvasapraœvasa)

Rysunek 13. Cierpienie jako skutek (symptom) czynników rozproszenia

œwiadomoœci

270 Forma rozwiniêta przek³adu Js. I. 31: „Cierpienie (bó³, duhkha), z³e samopoczu-
cie (daurmanasya), dr¿enie cia³a (angamejayatva), wdech (œvasa) i wydech (praœvasa), sta-
nowi¹ symptomy (towarzysz¹, -sahabhu) czynników rozproszenia (viksepa) œwiadomoœci”.

271 Nale¿¹ do nich: choroba, otêpienie, niezdecydowanie, nieskupianie siê,
brak energii niepowœci¹gliwoœæ, b³êdne poznawanie, nieosi¹gniêcie stopnia, nie-
umocnienie siê. Por. Js. I. 30. Owe 9 czynników nazywa siê tak¿e dziewiêcioma
przeszkodami (antarya).

272 Ciekawe jest rozró¿nienie, w którym obok cierpienia wskazuje siê na z³e
samopoczucie (daurmanasya), oddzielaj¹c je wyraŸnie od cierpienia. Z³e samo-
poczucie definiuje siê tutaj jako zak³ócenie w dyspozycyjnej sferze œwiadomoœci
(cetas) z powodu przeszkody w zaspokojeniu pragnieñ. Por. Jbh. I. 31.



Jednak, co bardzo wa¿ne, czynniki rozproszenia œwiadomoœci
wystêpuj¹ wraz ze zjawiskami œwiadomoœci. Gdy ich nie ma, to nie
ma te¿ czynników i w efekcie nie ma tak¿e cierpienia.

Cierpienie jako symptom rozproszenia œwiadomoœci (czynników
rozproszenia) pokonuje siê poprzez jej skupienie (samadhi) za po-
moc¹ æwiczenia jogicznego273 oraz bezpragnieniowoœci274. W tym
pierwszym wobec cierpienia zwraca te¿ uwagê trudnoœæ poja-
wiaj¹ca siê ze wzglêdu na sanskarê wy³aniania (vyutthana)275.

3.2.4.5. Cierpienie jako skutek piêciocz³onowej niewiedzy

(awidja) albo uci¹¿liwoœci (kleœa)

Gdyby analizowaæ metafizykê cierpienia w odniesieniu do definicji
jogi mo¿na dojœæ do ciekawych wniosków. Definicja jogi wskazuje,
¿e jest ona powœci¹gniêciem zjawisk œwiadomoœci:

Joga – powœci¹gniêciem zjawisk œwiadomoœci (Js. I. 2)276.

Jednak owa definicja wbrew pozorom wskazuje jednoczeœnie na
dwie rzeczy – na praktykê duchow¹ i stan przez ni¹ wywo³any. Za-
tem jej definicja nie tylko wskazuje na mo¿liwoœæ pokonania cierpie-
nia poprzez praktykê duchow¹, daj¹c¹ powœci¹gniêcie, lecz jest jego
(pokonania cierpienia) uosobieniem. Wskazanie, ¿e joga oznacza
ujarzmienie zjawisk œwiadomoœciowych, niesie koniecznoœæ przy-
pomnienia, ¿e Jogasutry podaj¹ dwa jego stopnie277. Sa one wa¿ne
dla metafizyki cierpienia jogi. Oba s¹ wolne od cierpienia. Jednak
w obu przypadkach ow¹ wolnoœæ od cierpienia warunkuje najpierw
ujarzmienie zjawisk œwiadomoœciowych. W konsekwencji Jogasutry
oznajmiaj¹, ¿e cierpienie uwarunkowane jest przez zjawiska œwia-
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273 Abhyasa, por. np. Js. I, Jbh. I. 13 oraz I. 14. Sens æwiczenia jogicznego wo-
bec cierpienia jest taki, ¿e ma ono pokonaæ „przedmiot œwiadomoœci”, ale utrudnia
mu to sanskara wy³aniania. St¹d w æwiczeniu jogicznym zastosowanie ascezy (ta-
pas), powœci¹gliwoœci zmys³owej (brahmacarya), wiedzy duchowej (vidya) dla
uzyskania stopnia sta³ego jogi (drdhabhumi).

274 Vairagya. Por. np. Js. i Jbh. I. 15 i I. 33.
275 Zajmiemy siê ni¹ w dalszej czêœci ksi¹¿ki.
276 Forma rozwiniêta brzmi: „Joga (ujarzmienie) jest to powœci¹gniêcie (nirodha)

zjawisk (vrtti) œwiadomoœci (citta)”.
277 Podstaw¹ tego wniosku jest analiza Js. I. 2, 3, 4. Podaje siê w niej dwa stop-

nie jogi. Oba s¹ skutkiem ujarzmienia zjawisk œwiadomoœciowych. Ró¿nica w ich
opisie polega na tym, ¿e gdy powœci¹gniête s¹ wszystkie zjawiska oprócz pozna-
nia rozró¿niaj¹cego (vivekakhyati), to mamy jogê ze œwiadomoœci¹ (samprajnata).
Por. Js. I. 4 oraz Js. II. 20. Gdy s¹ powœci¹gniête wszystkie zjawiska, ma miejsce
stan jogi bez uœwiadomienia (asamprajnata). Por. Js. I. 3 oraz Js. II. 20.



domoœciowe278, w których szczególne znaczenie posiada b³êdne po-
znanie (viparyaya). B³êdne poznanie jest odwrotnoœci¹ prawdziwe-
go. W efekcie to drugie wyzwala z cierpienia, a to pierwsze jest jego
Ÿród³em czy te¿ podstaw¹.

B³êdne poznanie wyra¿a siê albo jest znane, jak stwierdza Wjasa,
jako piêciocz³onowa niewiedza (Jbh. I. 8, II. 28), któr¹ inaczej nazywa
siê uci¹¿liwoœciami (kleœa) (por. te¿ Js. i Jbh. II. 3-13). Owe uci¹¿liwo-
œci oznaczaj¹ piêæ wypaczeñ (por. Js. i Jbh. II. 3)279. Gdy one dzia³aj¹,
to wzmacniaj¹ panowanie gun, wstrzymuj¹ przemianê (rozwój du-
chowy). Potêguj¹ strumieñ przyczyn i skutków i wydobywaj¹ plon
w postaci karmana, który warunkuje doznanie (bhoga), a to niesie
z sob¹ nieodwo³alnie cierpienie.

Próba analizy metafizyki cierpienia w kontekœcie niewiedzy
(uci¹¿liwoœci) prowadzi ostatecznie tak¿e do zwrócenia uwagi na
zjawiska œwiadomoœciowe. To z kolei niesie z sob¹ koniecznoœæ po-
wtórzenia czy przypomnienia. Joga, podobnie jak Sankhja, wi¹¿e
ostatecznie cierpienie z dzia³alnoœci¹ gun. Wszystkie zjawiska œwia-
domoœciowe w jodze, zarówno te, które warunkuj¹ ostatecznie wy-
zwolenie (pokonanie cierpienia), jak i pozosta³e, maj¹ naturê przyje-
mnoœci (sukha), przykroœci (cierpienia, duhkha) czy omamienia. To
na nich zasadza siê pragnienie (raga), awersja (desa) i niewiedza
(avidya). Zatem cierpienie jest komponentem ca³ej rzeczywistoœci
„przedmiotowej” tego, co w Jogasutrach nazywa siê „przedmiotem
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278 Definicja jogi wskazuje, ¿e jest ona powœci¹gniêciem zjawisk œwiadomo-
œciowych (Js. I. 2). Wymienia siê ich piêæ rodzajów (Js. I. 6): poznanie prawdziwe
(pramana), b³êdne poznawanie (viparyaya), fantazjowanie (vikalpa), sen g³êboki
(bez marzeñ sennych, nidra), przypomnienie (smriti).

279 Nale¿¹ do nich (Js. II. 5): niewiedza (avidya), œwiadomoœæ jestem (asmita),
pragnienie (raga), awersja, (niechêæ, nienawiœæ, dvesa), przywi¹zanie (abhiniveœa).
Js. II. 5 zdaje siê wskazywaæ na istotê cierpienia odnajdywan¹ na poziomie uci¹¿li-
woœci. Polega ona na widzeniu w nietrwa³ym, nieczystym, niewygodnym, bezjaŸ-
niowym ich przeciwieñstwa. W efekcie na przyk³ad na widzeniu w niewygodzie
(duhkha) – pomyœlnoœci (sukha), stanowi niewiedzê, która jest cierpieniem i Ÿró-
d³em cierpienia jednoczeœnie. W komentarzu Wjasy (Jbh. II. 5 oraz por. Js. II. 7, Js. II. 8
i Js. II. 9, tak¿e komentarze do tych sutr Wjasy) zwraca siê uwagê na kolejne kleœa
nios¹ce cierpienie. Wœród nich jednym z najmocniejszych jego Ÿróde³ wydaje siê
przywi¹zanie (abhiniveœa) do ¿ycia. Jego podstaw¹ jest lêk przed œmierci¹ jako
skutek doœwiadczania jej w poprzednich ¿ywotach. Ta wizja unicestwienia (odciê-
cia, przerwania, okrojenia, uccheda) zachowana w wasana (dyspozycja) wystêpuje
jednakowo u wiedz¹cego (kuœala) i niewiedz¹cego (akuœala) na skutek doœwiad-
czenia cierpienia umierania. Na koñcu rozwa¿añ dotycz¹cych uci¹¿liwoœci trzeba
odwo³aæ siê do sutry (Js. II. 10). Wskazuje ona, ¿e uci¹¿liwoœci s¹ usuwane przez
powrotn¹ drogê rozwoju œwiadomoœci – gdy jej dyspozycyjna sfera (cetas) ulega
rozpuszczeniu, znika wraz z ni¹ piêæ uci¹¿liwoœci.



widzenia”, który s³u¿y dla doznawania280 (tak¿e cierpienia), ale
i uwalniania od niego (Js. II. 18)281. W takim kontekœcie problemem
najwa¿niejszym staje siê uwolnienie od zjawisk œwiadomoœciowych
nios¹cych ze sob¹ cierpienie, tym bardziej ¿e Wjasa (Jbh. I. 5) wska-
zuje poœród nich zjawiska uci¹¿liwe (klista), maj¹ce przyczynê
w uci¹¿liwoœciach (kleœa) i nieuci¹¿liwe (aklista). Te ostatnie do-
tycz¹ rozpoznania (khyati), zatem przeciwstawiaj¹ siê panowaniu
gun i cierpieniu. Jednak zarówno jedne, jak i drugie wytwarzaj¹ do
nich odpowiednie sanskary, a sanskary zjawiska – i tak bez koñca.
Co wiêcej, zwyk³a œwiadomoœæ (Jbh. II. 13) jest z³¹czona (utrwalona)
niemaj¹cymi pocz¹tku wasanami, utworzonymi z doœwiadczenia
uci¹¿liwoœci (kleœa) karmanów i skutków karmicznych. Dodatkowo
trzeba zwróciæ uwagê, ¿e przypomnienia (smriti) (por. Js. i Jbh. I. 11)
pochodz¹ce z doœwiadczenia (prze¿ycia, anubhava) wszystkich zja-
wisk œwiadomoœci nie dopuszczaj¹ do zanikania cierpienia, s¹ kolej-
nym wzmacniaj¹cym je Ÿród³em.

Analiza metafizyki cierpienia w Jogasutrach staje siê wielow¹tko-
wa i coraz bardziej szczegó³owa, choæ mieszcz¹ca siê w kontakcie
widza (drastr) i przedmiotu widzenia (drœya), który stanowi podsta-
wow¹ przyczynê (karana) niewygody (duhkha, cierpienia) (por. Js.
i Jbh. II. 17). Pokonanie owej niewygody czy cierpienia polega na
usuniêciu przyczyny, któr¹ stanowi kontakt tych dwu (por. Js. II. 25).
Jest to usuniêcie kontaktu puruszy z gunami. Choæ rad¿as sprawia
przykroœæ (tapaka), to dzia³anie czynnika przykroœci odbywa siê
w przedmiocie dzia³ania (karman), ale zachodzi te¿ w sattwie. Nie
zachodzi natomiast w podmiocie poznaj¹cym, poniewa¿ ma on
przedmiot œwiadomoœciowy pokazany (por. Jbh. II 17).

Jogasutry ukazuj¹, ¿e choæ o metafizyce cierpienia mówi siê podob-
nie jak w Sankhji w ramach ogólnego powy¿szego kontekstu, to czy-
ni siê to z wielu poziomów. Próbê ukazania wybranych elementów
tych poziomów ukazuj¹ rysunki 14 i 15.

W pierwszym zwraca siê uwagê na cierpienie w kontekœcie citta,
czyli œwiadomoœci, oraz writti, czyli zjawisk œwiadomoœciowych.
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280 Analiza Js. II. 13 wskazuje na Ÿród³o doznawania (bhoga) – jest nim przy-
czyna (z³o¿e karmiczne). Gdy istniej¹ uci¹¿liwoœci (kleœa), z³o¿e karmiczne zapo-
cz¹tkowuje skutek karmiczny (w postaci wcielenia, okresu ¿ycia i odpowiedniego
doznania). Nie ma owocowania, gdy korzeñ w postaci uci¹¿liwoœci jest wyciêty.
Z³o¿e karmiczne musi byæ okryte uci¹¿liwoœciami dla owocowania.

281 Por. Js. II. 18: „Przedmiot widzenia ma naturê przejrzystoœci, aktywnoœci i sta³oœci,
tworzy naturê elementów i narz¹dów psychicznych, s³u¿y dla doznawania i uwalniania”.
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CITTA

AKTY POZNAWCZE (pratjaja)

ZJAWISKA ŒWIADOMOŒCIOWE (writti)
pramana, wiparjaja, wikalpa, nidra, smriti

– wszystkie, maj¹c naturê gun, nios¹:

przyjemnoœæ przykroœæ omamienie

(sukha) (moha)
cierpienie

(duhkha)

– z ich doœwiadczenia

nieuci¹¿liwe
(aklista)

Wasana, sanskary nawarstwione jednego typu ( . II.13)Jbh

sattwa, tamas
– œwiadomoœæ intuicyjna (buddhi)
– œwiadomoœæ jestem (asmita)
– umys³ (manas)

rad¿as,

uci¹¿liwe
(klista)

poznanie prawdy
(prad¿nia)

zanikanie uci¹¿liwoœci

powœci¹gniêcie (nirodha)

koniec dzia³ania citty

koniec cierpienia

Purusza w stanie swojej natury (svarupa)

wcielenie
(d¿ati)

okres ¿ycia
(aœrama)

– boskie
– piekielne
– zwierzêce
– ludzkie

doznanie
(bhoga)
– sukha (przyjemnoœæ)

– duhkha (cierpienie)

z³o¿e karmiczne karmanasaya z³o¿one z:
pragnienia awersji niewiedzy

(raga) (desa) (avidya)

CZETAS (dyspozycyjna sfera œwiadomoœci) zawieraj¹ca:
sanskary sanskary sanskary

przyjemnoœci przykroœci omamienia

Rysunek 14. Cierpienie w kontekœcie citta i writti282

282 Oczywiœcie taka próba zestawienia niesie z sob¹ koniecznoœæ wprowa-
dzenia skrótów, ale i kontrowersje interpretacyjne. Mog¹ one dotyczyæ, choæ nie
tylko, pratjaji, aktów poznawczych, czy te¿ zawartoœci œwiadomoœci. Choæ pratjaja
zawiera writti, jak i prad¿nia, oba s¹ postrzegane przez transcendentny podmiot,
to trudno rozstrzygn¹æ, czy prad¿nia nie powstaje na bazie writti (sugestia
G. Feuersteina oddziela writti od prad¿nia, uznaj¹c, ¿e oba s¹ przyk³adami pratjaja.



W drugim poszukuje siê relacji pomiêdzy cierpieniem a zjawiskami
œwiadomoœciowymi (writti) i uci¹¿liwoœciami (kleœa).

Po analizie rysunków zwraca uwagê, i¿ Jogasutry wskazuj¹ na
trzy zasadnicze przyczyny poruszeñ wywo³uj¹ce cierpienie. S¹
nimi: zjawiska œwiadomoœci – writti (por. Js. I. 6, uci¹¿liwoœci – kleœa
(por. Js. i Jbh. II. 3.) oraz czynniki rozproszenia œwiadomoœci – citta
viksepa283 (por. Js. i Jbh. I. 31-32). W tych pierwszych znacz¹ce s¹
zgromadzone zas³ugi i przewiny w z³o¿u karmicznym (por. Js. i Jbh.
II. 12), w drugich dzia³ania, które dojrza³y i owocuj¹: narodzinami,
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ZJAWISKA ŒWIADOMOŒCIOWE
(writti)

warunkuje cierpienie
PIÊCIOCZ£ONOWA

NIEWIEDZA

powœci¹gniêcie
zjawisk œwiadomoœci

wiêzy (bandha)

warunkuje
WYZWOLENIE
– bezpoœrednie (pratyaksa)
– poœrednie (anumana)
– przejête (agama)

wyzwolenie z cierpienia

z³o¿e karmiczne
okryte uci¹¿liwoœciam

powsta³e przez zas³ugi (punya)
i przewiny (apunya), które powsta³y z:

z³o¿e karmiczne
powsta³e poprzez
æwiczenie jogiczne

i bezpragnieniowoœæ ( . II. 12)Jbh

– poznanie prawdziwe (pramana)
– b³êdne poznanie (viparyaya)
– fantazjowanie (vikalpa)
– g³êboki sen (nidra)
– przypomnienie (smriti)

– UCI¥¯LIWOŒCI (kleœa)
1. niewiedza (avidya)
2. œwiadomoœæ jestem (asmita)
3. pragnienie (raga)
4. awersja (desa)
5. przyzwyczajenie (abhiniveœa)

mi³oœci, po¿¹dania, zaœlepienia, gniewu
(kama) (lobha) (moha) (krodha)

– owocowanie – urodzenie
– okres ¿ycia
– doznanie (cierpienia)

tworzenie na nowo œwiadomoœci empirycznej
z doznaniem cierpienia

Rysunek 15. Cierpienie w kontekœcie zjawisk œwiadomoœci (writti)

i uci¹¿liwoœci (kleœa)

Por. ten¿e, The Philosophy…, dz. cyt., s. 74, por. tak¿e M. Jakubczak, Poznanie wy-
zwalaj¹ce…, dz. cyt., s. 100), mo¿na siê jednak sk³aniaæ do tezy uznaj¹cej zale¿-
noœæ prad¿nia od writti, bior¹c pod uwagê analizê pramana (poznania prawdzi-
wego) zawieraj¹cego pratyaksza, czyli poznanie bezpoœrednie. Rysunek 14 bie-
rze pod uwagê w³aœnie tak¹ interpretacjê. Kolejny problem mo¿e dotyczyæ
interpretacji wasana wobec sanskara, tym razem uznaj¹c za cytowanym G. Feuerstei-
nem, który powo³uje siê na Laghujogawasisztha (1.1.10), ¿e wasana s¹ zale¿ne od
osobistych zas³ug i przewinieñ. Zatem rozró¿nia siê odmiany wasana czyste
(œruddha) i zabarwione (malina). Pierwsze s¹ nieuci¹¿liwe, drugie przeciwnie –
s¹ przyczyn¹ powtórnych narodzin. Z takiej interpretacji wasana korzystano
przy rysunku 14.

283 Przeszkody, które rozpraszaj¹ œwiadomoœæ.



d³ugoœci¹ i jakoœci¹ ¿ycia oraz doœwiadczeniami i doznaniami
w nim zawartymi (por. Js. i Jbh. I. 13 i III. 23). Trzecie wskazuj¹ na
owoce dzia³añ bezpoœrednio wywo³uj¹ce cierpienie i ból (por. np.
Js. i Jbh. II. 4).

Choæ Jogasutry wskazuj¹ na wiele innych uwarunkowañ metafi-
zyki cierpienia, przez co stanowi¹ przyk³ad interesuj¹cej i dog³êbnej
jego analizy, to wypada przytoczyæ jeszcze jedn¹ ciekaw¹ myœl,
któr¹ zawieraj¹. Dotyczy ona zagadnienia:

3.2.4.6. S³aboœæ myœli a krzywda i cierpienie

W Jogasutrach o myœleniu (vitarka), oprócz podstawowego zastoso-
wania (myœl), mówi siê w dwóch znaczeniach. Jedno zwi¹zane jest
ze stanem skupienia z uœwiadomieniem284 (por. Js. i Jbh. I. 17), drugie
ze s³aboœciami pojawiaj¹cymi siê w myœleniu codziennym (por. Js.
i Jbh. I. 33 oraz II. 32-34). Owa s³aboœæ myœli, bêd¹ca nastêpstwem:
¿¹dzy, gniewu czy zaœlepienia, sprowadza z w³aœciwej drogi, pro-
wadzi do krzywdzenia, nak³aniania innych do niego czy pochwala-
nia go. Wyra¿a siê w ustawicznych myœlach, o których pisze Wjasa:

Zabijê tego, który czyni Ÿle; bêdê k³ama³; przyw³aszczê sobie te¿ jego pie-
ni¹dze; i bêdê mia³ stosunki z jego ¿on¹; i stanê siê w³aœcicielem jego mienia”
(Jbh. II. 33).

W efekcie okazuje siê, ¿e wed³ug Jogasutr (Js. II. 34):

…cierpienie (duhkha) i niewiedza(ajnana) s¹ niekoñcz¹cym siê (ananta)
skutkiem (owocem, phala) s³aboœci (myœli, vitarka), [których natur¹ jest
sk³onnoœæ do] krzywdzenia (ahimsa) itd., jeœli s¹ urzeczywistnione (krta),
jeœli siê nak³ania [kogoœ] do ich urzeczywistnienia (karita) lub siê je po-
chwala (anumodita) – bêd¹cych nastêpstwem ¿¹dzy (lobha), gniewu (krodha)
lub zaœlepienia (moha) – czy to [dotycz¹ krzywdzenia itd.] w ma³ym stop-
niu (mrdu), œrednim (madhya) czy wielkim (adhimatra) (F. r.: Js. II. 34).

Komentarz Wjasy wskazuje na dwadzieœcia siedem odmian krzyw-
dzenia. Wszystkie jego odmiany owocuj¹ cierpieniem (duhkha)285.
Z powodu sprawiania cierpienia krzywdziciel doœwiadcza cierpie-
nia w piekle (naraka), w ciele zwierzêcym czy w postaci [z³ego?] du-
cha (preta). Z powodu niszczenia ¿ycia i on w obawie o jego utratê
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284 Chodzi o spontaniczne procesy myœlowe pojawiaj¹ce siê w stanie skupie-
nia z uœwiadomieniem (samprad¿niata-samadhi) w odniesieniu do grubego
przedmiotu kontemplacji (sthula).

285 Przeciwdzia³anie to miêdzy innymi kontemplowanie, rozwa¿anie (bhava-
na) tego faktu.



cierpi w ka¿dej chwili. Nawet jeœli oczekuje albo ¿yczy sobie œmierci,
z trudem nabiera g³êbokiego oddechu, poniewa¿ owocowanie (sku-
tek) karmiczne ograniczone w czasie daje o sobie znaæ jako skutek
przykry nios¹cy cierpienie.

Analiza Jogasutr z pewnoœci¹ wnosi wiele pomys³ów interpreta-
cyjnych na temat indyjskiej metafizyki cierpienia. Niew¹tpliwie jesz-
cze inne wnosi buddyzm. Przyjrzyjmy siê zatem wybranym elemen-
tom nauki buddyjskiej na temat cierpienia.

3.2.5. Buddyjska nauka o cierpieniu

Z metodologicznego punktu widzenia podjêcie zagadnienia metafizyki
cierpienia w buddyzmie jest zadaniem z³o¿onym i problematycznym.
Z³o¿onoœæ niew¹tpliwie wynika z historii buddyzmu, wskazuj¹cej nie
tylko na g³ówne jego ga³êzie286, ale i najwa¿niejsze w nich szko³y287,
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286 G³ówne ga³êzie buddyzmu albo jego fazy rozwojowe kojarzone s¹ na ogó³
z pojêciem „jana”, skr. dos³. „wóz”, którym domyœlnie pod¹¿a siê do oœwiecenia.
W literaturze przedmiotu wymienia siê trzy takie ga³êzie buddyzmu: hinajana,
mahajana i wad¿rajana. Pierwsza zwana jest te¿ „ma³ym pojazdem”, druga „wiel-
kim pojazdem” i trzecia „pojazdem diamentowym”. Ka¿da z nich ma swój w³asny
charakter i w³asny duchowy idea³, który wed³ug tradycji dostosowany jest do zdo-
lnoœci ucznia i jego dojrza³oœci. Istnieje te¿ pojêcie „ekajana” – „jedynego wozu”,
który zdaniem wad¿rajany zawiera mo¿liwoœæ jednoczesnego odwo³ania siê w prakty-
ce do trzech wczeœniej wymienionych pojazdów. Inne ciekawe spojrzenie na
g³ówne ga³êzie buddyzmu przedstawia siê w szkole tybetañskiej Nyingmapa.
Ogólnie rzecz bior¹c, dzieli ona pojazdy buddyzmu na egzoteryczne i ezoteryczne.
Z kolei te ostatnie dzielone s¹ jeszcze na zewnêtrzne i wewnêtrzne. W tych pierw-
szych wymienia siê: wóz œrawaków, pratjeka-buddów i bodhisattwów. Te trzy
wozy z grubsza odpowiadaj¹ nauce hinajany i mahajany. Z kolei ezoteryczne po-
jazdy, w tradycji tybetañskiej opisywane jako tantry zewnêtrzne, to: krija (wóz
albo tantra postêpowania), æarja (wykonywania) i joga tantra. Wewnêtrzne to: ma-
ha-joga, anu-joga i ati-joga (dzogchen). Zatem w sumie mo¿na mówiæ o trzech
albo o dziewiêciu ga³êziach buddyzmu.

287 Podobnie jak istnieje wiele g³ównych ga³êzi buddyzmu, tak te¿ istnieje
w ich ramach wiele szkó³. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿da z nich posiada w³asn¹ liniê
przekazu, teksty, doktryny i praktyki. Co wiêcej, wszystkie przez tradycjê uzna-
wane s¹ za dostosowane do ró¿nych typów ludzi, ich doœwiadczenia, dojrza³oœci
itp. Por. np. J. Hopkins, Cutting Through Appearances, Ithaca 1989. W samej tradycji
hinajany wymienia siê ich osiemnaœcie. W ten sposób z pierwotnej gminy wyod-
rêbni³y siê Sthawira (pali Thera) i Mahasanghika. Z kolei z tej pierwszej oddzieli³y
siê szko³y Pudgalawadinów i Sarwastiwadinów. Z tych ostatnich Sautrantików
i Wibhad¿jawadinów. I z tych ostatnich szko³y Therawady: Mahiœasaka i Kaœjapija.
W³aœciwie mo¿na by tak mno¿yæ wyliczanie kolejnych szkó³, które zrodzi³y siê
w kolejnych „wozach”. Jednak fenomen z³o¿onoœci buddyzmu, jeœli chodzi o jego



naukê g³oszon¹ przez znacz¹cych ich przedstawicieli288, jak równie¿
rozprzestrzenianie siê buddyzmu po œwiecie289 i wp³ywy oraz
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szko³y, trzeba by te¿ analizowaæ ze wzglêdu na ich odmiany powstaj¹ce w ramach
ekspansji buddyzmu, dokonuj¹cej siê pierwotnie na Zachód, potem na Wschód
i znowu, w czasach wspó³czesnych, na Zachód. Zatem mo¿na mówiæ o szko³ach:
hinajany, mahajany czy tantrajany, ale te¿ choæby o szko³ach chiñskich, tybetañ-
skich czy japoñskich. Literatury na temat szkó³ buddyjskich jest oczywiœcie bardzo
du¿o. Z syntetycznych przekazów wypada choæby odwo³aæ siê do polskiej litera-
tury. Por. np. P. Williams, Buddyzm Mahajana, Kraków 2000, J. Powers, Wprowadze-
nie do buddyzmu tybetañskiego, Kraków 1999, V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej,
Kraków 2007, czy np. T. Wangyal, Cuda Naturalnego Umys³u. Esencja dzogczen
w rdzennej tybetañskiej tradycji BÖN, Katowice 1994.

288 Odegrali oni znacz¹c¹ rolê w historii rozwoju buddyzmu. Pomimo niezli-
czonych ró¿nic i rozbie¿noœci wszyscy w swojej nauce starali siê wskazaæ drogê do
oœwiecenia, do odtworzenia duchowego doœwiadczenia Buddy. Niew¹tpliwie
wœród tych najbardziej znacz¹cych mo¿na wymieniæ: Nagard¿unê (ok. 150-250 n.e.)
i Arjadewê (III w. n.e.) ze szko³y Madhjamaka; Majtreji (III-IV w.), Asangê
(310-390) ze szko³y Wid¿nianawada (Jogaczara). Ich lista zawiera bardzo wiele na-
zwisk. Wymieñmy jeszcze choæ kilka: Wasubandhu brat Asangi, Dignaga
(480-540), Dharmapala (VI w. n.e.), Dharmakriti (VII w.), Tilopa (989-1069), Naro-
pa (1016-1100). Tradycja buddyjska (mahajana) wymienia te¿ dziesiêciu wielkich
uczniów Buddy: Mahakaœjapa, Ananda, Œariputra, Sabhuti, Purna, Mahamaud-
galjajana, Katjajana, Agnirudha, Upali, Rahula.

289 Wspó³czesne badania buddologiczne wskazuj¹ kolejne miejsca rozprze-
strzeniania siê nauki buddyjskiej od Indii poprzez Azjê Œrodkow¹, Chiny, Tybet,
Japoniê a¿ po Amerykê Pó³nocn¹, Europê i Polskê. Warto zwróciæ na to uwagê,
gdy¿ stosunkowo ma³o zbadane jest zagadnienie adaptacji dokonywanych przez
buddyzmu albo jego otwartoœci na niektóre idee tradycji zastanych. Do rozpo-
wszechnienia siê buddyzmu w Indiach niew¹tpliwie przyczyni³ siê Aœoka (pano-
wa³ w latach 268-232 p.n.e.), nie tylko poprzez edykty naskalne, upowszechniaj¹ce
naukê Buddy, ale i przez swoj¹ inicjatywê wys³ania propagatorów buddyzmu min
na Sri Lankê (dawniej Tamraparni), do Syrii, Egiptu, Cyreny, Macedonii. Na
pocz¹tku naszej ery Jedwabnym Szlakiem buddyzm dotar³ do Chin (oko³o 50 albo
67 r. n.e.). Tu ogromne zas³ugi dla jego adaptacji po³o¿yli t³umacze tekstów bud-
dyjskich na chiñski. Na przyk³ad: Kaœjapamatanga (przek³ady ok. 58-76 n.e.), An-
-shih-kao (przek³ady ok. 148-171), Dharmaraksza (III-IV w. n.e.) i Kumarad¿iwa
(ok. V w. n.e.). Oprócz nich do Indii udali siê m.in. Fahsien (339-420) oraz Asuan-
chuang (ok. 600-664), aby poznaæ dzie³a buddyjskie w oryginale. W Tybecie bud-
dyzm pojawi³ siê oficjalnie oko³o 173 r. n.e. za czasów panowania dwudziestego
trzeciego króla dynastii Jarlung, Totori Njentsena, ale skuteczne jego przeniesienie
odby³o siê za czasów panowania Songtsena Gampo (ok. 618-650). Pocz¹tki buddy-
zmu w Japonii siêgaj¹ VI w. n.e. W roku 538 król Pekdze (jap. Kudara- dzisiejsza
Korea) wys³a³ swego pos³añca na dwór cesarza Kinmei, by przedstawiæ naukê
Buddy. Rozpowszechnianie buddyzmu w Ameryce Pó³nocnej ³¹czy siê nie tylko
z pisarzami XIX w. (Emmerson, Thoreau, Whitman), którzy byli rzecznikami indy-
jskiego mistycyzmu, ale tak¿e z dzia³alnoœci¹ z jednej strony H. S. Olcotta
(1832-1907), P. Carusa czy C. T. Straussa, z drugiej np. Soyena Shaku, Angaria
Dharmapala czy D. T. Suzukiego. W Ameryce P³n. kolejne odkrycia ró¿nych szkó³



modyfikacje, którym teoretycznie móg³ ulegaæ. Problematycznoœæ
w przedstawieniu buddyjskiej nauki na temat metafizyki cierpieniu
wyra¿a siê miêdzy innymi koniecznoœci¹ okreœlenia wspólnych
wzglêdem niego pogl¹dów ca³ego buddyzmu, czyli odpowiedzi¹
na pytanie, jakie s¹ cechy wspólne wszystkich od³amów, kierunków
i szkó³ w zwi¹zku z nauk¹i o cierpieniu. Trzeba te¿ w tym pytaniu
uwzglêdniæ relacje, bardzo z³o¿onej, ze wzglêdu na historyczny roz-
wój, myœli buddyjskiej, do pierwotnej nauki Buddy290.

Jednak, pomimo wszystkich zastrze¿eñ, jak i ich rozwiniêæ uwzglêd-
nionych w przypisach, próba odtworzenia zagadnienia metafizyki
cierpienia w buddyzmie mo¿e iœæ w wielu kierunkach. Na przyk³ad,
w kierunku szczegó³owej analizy poszukuj¹cej miejsca nauki o cier-
pieniu w kolejnych ga³êziach, szko³ach czy interpretacjach mistrzów
poszczególnych szkó³. Mo¿e te¿ iœæ w innym kierunku, w którym
bêdzie siê poszukiwa³o wspólnych elementów ³¹cz¹cych wszystkie
szko³y buddyjskie, ze zwróceniem uwagi na ich interpretacje zagad-
nienia cierpienia. Takie podejœcie wbrew pozorom u³atwiaj¹ same
szko³y buddyjskie, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e mimo ró¿nic i rozbie¿-
noœci wszystkie one zmierzaj¹ do oœwiecenia i do odtworzenia du-
chowego doœwiadczenia Buddy.
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buddyzmu mia³y miejsce w po³owie lat 50., pod koniec lat 60. i w latach 70.
ubieg³ego wieku W Europie, choæ nieformalne zainteresowania buddyzmem poja-
wi³y siê oko³o XIX wieku i wczeœniej, to na ogó³ pocz¹tki tych zainteresowañ wi¹¿e
siê z rokiem 1924 (data powstania w Londynie English Buddhist Society). Pierwsze
gminy buddyjskie w Europie powsta³y w latach 60. XX wieku. Podobnie w Polsce,
choæ zainteresowania Wschodem by³y wczeœniejsze. Pocz¹tki zainteresowañ myœl¹
buddyjsk¹ ³¹cz¹ siê z koñcem lat 40. (W. Misiewicz, P. Boniñski) i prze³omem lat
60. i 70. (A. Urbanowicz, W. Czapnik). Por. np. Nauka Buddy, przek³. Kurpiowskiego,
Kraków 1999, T. Lowenstein, Buddyzm, Warszawa 1996; B. Szymañska, Buddyzm
w Japonii, w: Filozofia Wschodu, dz. cyt.; J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu tybetañ-
skiego, dz. cyt.; J. Sieradzan, Buddologia w Polsce, Kraków 1993; K. Kosior, Wprowadze-
nie w ruch ko³a dharmy na Zachodzie. Pocz¹tki recepcji buddyzmu w Europie Zachodniej,
“Nomos” 18-19/1997, s. 183-188; K. Kosior, Buddyzm w Polsce, “Nomos” 18-19/1997,
s. 189-198; L. Karczewski, Buddyzm japoñski i tybetañski w Polsce, “Przegl¹d Religio-
znawczy” 1(163)/1992; P. Gordon, Pierwszy krok do nirwany, Warszawa 1995.

290 W dzisiejszej buddologii rzadko podejmuje siê zagadnienie rekonstrukcji
doktryny samego Buddy, wzglêdnie rekonstrukcji przedkanonicznych doktryn.
Jednoznacznie rozwi¹zuje to tradycja buddyzmu, skupiaj¹c siê na jego kanonicz-
nych formach. Tym niemniej spory kiedyœ czynione (de la Vallee Poussin, Przyluski,
Rys Davids, Stcherbatsky) dotycz¹ce pytania, czy teoria dharm i negacja osobowoœci
pochodz¹ od samego Buddy, czy s¹ raczej póŸniejsz¹ scholastyczn¹ innowacj¹
brzmi¹ interesuj¹co. Por. np. S. Schayer, Zagadnienie rekonstrukcji doktryny buddyj-
skiej, w: O filozofowaniu Hindusów, Warszawa 1988, s. 128-130, czy K. Kosior, Bud-
dyzm pierwotny, w: Filozofia Wschodu, dz. cyt., s. 181-196.



Oczywiœcie badacze myœli buddyjskiej podaj¹, ¿e istnieje od kil-
ku do kilkunastu elementów wspólnych dla wszystkich szkó³ bud-
dyjskich – wspólnych, choæ ró¿nie interpretowanych. To owe inter-
pretacje zadecydowa³y o istnieniu wielu ga³êzi i szkó³ buddyzmu.

Przyjrzyjmy siê jednej z takich prób poszukuj¹cych elementów
wspólnych myœli buddyjskiej, ale ograniczonej tylko do elementów
buddyjskiej nauki na temat metafizyki cierpienia.

W analizie przygotowanej przez Christmasa Humphreysa291

mo¿na zauwa¿yæ, ¿e spoœród dwunastu wspólnych elementów
buddyzmu uznawanych zarówno przez Therawadê, jak i Mahajanê,
jedynie trzy dotycz¹ elementów wspólnych dla buddyjskiej metafi-
zyki cierpienia, wskazuj¹c wprost na nie. Reszta oczywiœcie te¿ siê
z nim jakoœ ostatecznie wi¹¿e. W pierwszym zwraca siê uwagê, i¿
wszystko, cokolwiek istnieje, podlega cyklowi. Jego elementy to: na-
rodziny, wzrost i rozpad w œmieræ. W takim kontekœcie wskazuje
siê, i¿ buddyzm zwraca szczególn¹ uwagê na prawo przemian, na
nietrwa³oœæ w metafizyce cierpienia. Ten, kto chwyta siê kurczowo
jakiejkolwiek formy owej nietrwa³oœci, uznaj¹c j¹ za sta³¹, stawia
opór naturalnemu przep³ywowi i sprowadza na siebie cierpienie.

Drugi wspólny element jest konsekwencj¹ pierwszego. Wskazu-
je siê w nim, i¿ g³upot¹ jest wiara w jakieœ oddzielne „ja” i poddanie
siê jego egoistycznym po¿¹daniom. Jedno i drugie jest tak¿e przy-
czyn¹ ludzkich cierpieñ. W trzecim wskazuje siê na to, i¿ cz³owiek
w swej niewiedzy myœli, ¿e mo¿e odnieœæ sukces, d¹¿¹c do w³asnych
celów. Niew³aœciwie skierowana w ten sposób energia egoistycznego
po¿¹dania stanowi jeszcze jedn¹ przyczynê ludzkiego cierpienia.
Z kolei w dwunastu wspólnych elementach292 pojawia siê te¿ jeszcze
jedna znacz¹ca myœl, wa¿na dla metafizyki cierpienia. Uznaje siê
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291 Por. Wstêp do wypisów tekstów buddyjskich, dotycz¹cych pe³nego zbioru
nauki Buddy, w wydaniu japoñskim Nowy przek³. pism buddyjskich (Issaikyo czy
Daizokyo) wydane przez Bukkyo Dendo Kyokai, The Teaching of Budda, Tokio
1987. Por. te¿ Nauka Buddy, dz. cyt., s. 18-20.

292 Ch. Humphreys w efekcie wymienia wiele elementów wspólnych dla
wszystkich szkó³ buddyjskich, staraj¹c siê je podzieliæ na 12 grup. W pierwszej
wspólnej grupie zwraca siê uwagê, ¿e ka¿da istota ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za w³asne myœli, s³owa i czyny. Dodatkowo uznaje siê w niej, ¿e nie istnieje ¿aden
zbawca, cz³owiek czy Bóg, który móg³by obdarzyæ istoty oœwieceniem. To ostatnie
polega na stanie œwiadomoœci, w którym odrzuca siê poczucie oddzielnego „ja”
ogarniêtego nienawiœci¹, po¿¹daniem czy iluzj¹, a prowadz¹cego do cierpienia.
Inne zasady to miêdzy innymi: uznanie, ¿e wszechœwiat jest wyrazem prawa
(Dharma), wszystkie skutki maj¹ swoje przyczyny, energia ¿yciowa podlega karmie
jest jedna i niepodzielna, Oœmioraka Œcie¿ka jest istotna dla wyzwolenia itd. Por.
Nauka Buddy, dz. cyt.



w niej, i¿ to w³aœnie cierpienie uczy, jak ograniczaæ i w koñcu zlikwi-
dowaæ jego przyczynê i je samo.

To, co owe elementy Humphreysa eksponuj¹ jako wspólne wobec
cierpienia dla wszystkich szkó³ buddyjskich, mo¿na odnieœæ do najsta-
rszych elementów nauki Buddy – wœród nich do Czterech Szlachet-
nych Prawd, stanowi¹cych j¹dro jego nauki, odkryte w momencie
oœwiecenia. Wskazuje siê w nim na proces powstawania cierpienia i na
naturê uwarunkowanego œwiata, którego cech¹ jest cierpienie. £¹czy
siê to z trzema cechami egzystencji (trilakszana, pali, tilakkhana), któ-
rych uœwiadomienie sobie stanowi pocz¹tek drogi buddyjskiej i uka-
zuje cechy wszystkiego, co powsta³o jako uwarunkowane. Obejmuj¹
one przemijalnoœæ, nietrwa³oœæ (skr. anitja, pali anicca) odnosz¹c¹ siê
do œwiata, a w nim tak¿e do cz³owieka. Ostatecznie w buddyjskiej me-
tafizyce cierpienia wskazuje siê, ¿e nietrwa³y œwiat w swej istocie jest
cierpieniem. To nietrwa³oœæ jest jego Ÿród³em, czy raczej przyczyn¹.
Nawet przyjemne stany, podobnie jak we wczeœniej omawianej jodze,
zawieraj¹ w sobie zal¹¿ek cierpienia, jednak w buddyzmie dlatego, ¿e
s¹ one ze swojej natury nietrwa³e. Cierpienie pojawia siê te¿ natych-
miast, kiedy uznamy, ¿e „ja” ma trwa³¹ substancjaln¹ podstawê, choæ
jest ono jedynie ide¹ wzglêdnie trwa³ej struktury zmiennych, nie-
trwa³ych czynników tworz¹cych pozór osobowoœci293. To jest z kolei
druga cecha egzystencji, okreœlana jako bezjaŸniowoœæ (skr. anatman,
pali, anatta). Trzeci¹ jest doznawane cierpienie (skr. duhkha, pali duk-
kha). Wszystkie te elementy metrafizyki cierpienia w buddyzmie
wskazuj¹ na jego specyfikê i odrêbnoœæ w stosuku do wczeœniej przed-
stawianych pomys³ów hinduskich jego interpretacji.

Po Czterech Szlachetnych Prawdach, Trzech Cechach Egzysten-
cji, wspólne dla wszystkich szkó³ buddyjskich wobec metafizyki cie-
rpienia jest równie¿ zwrócenie uwagi na Doktrynê Wspó³zale¿nego
Powstawania. Wyjaœnia294 ona cierpienie na poziomie uwarunko-
wañ Prawa Przyczynowego, wskazuj¹c na nie nie tylko jako na cechê
samsary, ale zmieniaj¹cych siê w niej egzystencji: przesz³ej, teraŸniej-
szej i przysz³ej.
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293 W buddyzmie nie istnieje ¿aden trwa³y substancjalny podmiot (dusza),
który móg³by siê wcielaæ. Cz³owiek to nieustannie kontynuuj¹cy siê potok (pali
santana), pojawiaj¹cych siê i znikaj¹cych w odpowiednim porz¹dku elementów
(pali dhamma, skr. dharma), które tworz¹ szczególne uk³ady (pali khandha, skr.
skandha) i to z³o¿one. Por. £. Trzciñski, Zagadnienie reinkarnacji…, dz. cyt., s. 11 i n.

294 W hinajanie, na przyk³ad, wyjaœnia siê powstawanie cierpienia, stwierdzaj¹c,
¿e wszystko ukszta³towane (samskryta) ma przyczynê i uwarunkowanie, zatem jest
pozbawione substancjalnoœci. W ten sposób neguje siê istnienie trwa³ego „ja”.



Oczywiœcie trzy elementy wspólne dla wszystkich szkó³ buddyj-
skich dotycz¹ce metafizyki cierpienia nie wyczerpuj¹ tego zagadnie-
nia. Pozostaje w nim tak¿e do omówienia wiele zagadnieñ szcze-
gó³owych, na przyk³ad te odkrywaj¹ce swoistoœæ buddyzmu na tle
wczeœniej analizowanych pogl¹dów hinduskich. Dotycz¹ one miêdzy
innymi zagadnieñ: cierpienie a po¿¹danie (tryszna) czy cierpienie
a niewiedza (awidja). Choæ oczywiœcie jest wiele mo¿liwych relacji
ukazuj¹cych cierpienie w stosunku do innych wa¿nych, podejmowa-
nych w buddyzmie zagadnieñ, to mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e zmienia siê
w nich sposób jego widzenia charakterystyczny dla innych wczeœniej-
szych przyk³adów myœli hinduskiej. W buddyzmie wobec metafizyki
cierpienia zwraca siê na nie uwagê, ale z perspektywy warunkowane-
go procesu. Ju¿ nie relacja, cierpienie wobec podmiotu go doznaj¹cego,
jest zasadnicza w rozwa¿aniach buddyjskich. Jest to oczywiste ze
wzglêdu na negacjê istnienia substancjalnego podmiotu. Choæ oczy-
wiœcie powoduje natychmiastowe powstanie pytania, co albo kto wê-
druje w samsarze, i nastêpnego, kto albo co w niej cierpi. Mamy zatem
nowy sposób podejœcia do zagadnienia metafizyki cierpienia w kon-
tekœcie procesu czy elementu kategorii zmiany w dynamicznej ana-
lizie rzeczywistoœci przedstawianej przez buddyzm.

Co wydaje siê jednak ciekawe, analiza rozwoju buddyzmu wska-
zuje, ¿e choæ wszystkie ze szkó³ staraj¹ siê nawi¹zaæ do g³ównych
elementów nauki Buddy, a wœród nich wskazaæ na jego doœwiadcze-
nie jako punkt wyjœcia, to zdaje siê ono z biegiem czasu stawaæ jedy-
nie t³em dla ich w³asnych rozwa¿añ. Jest to jeszcze bardziej ciekawe,
gdy zestawi siê zachowane przez historiê s³ynne wypowiedzi Buddy.

Pierwsza zawarta w Majjhima-nikaya (22)295 wskazuje, czym jest
jego nauka:

Zarówno teraz, jak i dawniej nauczam tylko o jednym, o cierpieniu i jego
unicestwieniu.

Druga, zwana Przypowieœci¹ o strzale296, zwraca uwagê s³owami
Buddy na koniecznoœæ wstrzymania siê w praktyce od dyskusji na
tematy metafizyczne, które powstrzymuj¹ doskona³¹ wiedzê i Nir-
wanê, czyli sposobnoœæ ostatecznego unicestwienia cierpienia. W tym
miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e pojêcie metafizyki cierpienia zastosowane
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295 Majjhima-nikaya 22 (Alagadd-upama-sutta), cytujê za V. Zotz, Historia filo-
zofii buddyjskiej, dz. cyt., s. 47. Por. te¿ np. I. Kania, Muttavali. Ksiêga wypisów staro-
buddyjskich, Kraków 1999.

296 Przypowieœæ o strzale. Majjhima-nikaya I. 426 (Cula-Malunkya Sutta),
przek³. Z. L. Nikuli w: Buddyzm, wybór tekstów, J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dzi-
wisz, Kraków 1987, s. 69-70.



przy omawianiu buddyzmu jest oczywiœcie pomocnicze i umowne
dla celów ca³ej publikacji. Tym niemniej w dalszej czêœci rozwa¿añ
powstaje wiele pytañ nie tylko na temat tego, czym ostatecznie jest
buddyzm297, ale i na temat spójnoœci logicznej systemów298 poszcze-
gólnych jego szkó³ oraz pytanie wspólne, na ile eksponuj¹ one pier-
wotne przes³anie Buddy, jako teorii i praktyki usuwania cierpienia.

3.2.5.1. Czy buddyzm jest jedynie teori¹ i praktyk¹

usuwania cierpienia?

Zanim odpowie siê przecz¹co na tak sformu³owane zagadnienie, a nie
ma innego wyjœcia wobec wielu teorii przedstawionych i przedstawia-
nych przez ró¿ne szko³y buddyjskie, przyjrzymy siê zagadnieniom
mniej problematycznym z buddyjskiej metafizyki cierpienia, o których
wspomniano ju¿ wczeœniej, czyli Doktrynie Wspó³zale¿nego Powsta-
wania, cechom egzystencji i Czterem Szlachetnym Prawdom.

Dobrym tekstem, który mo¿e poprzedziæ te rozwa¿ania jest frag-
ment z ostatniego nauczania Buddy w Kusinagarze. Wydaje siê, ¿e
ukryta jest w nim znacz¹ca czêœæ buddyjskiej nauki o cierpieniu,
w której Budda, zwracaj¹c siê do swoich uczniów, powiedzia³:
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297 Pomijaj¹c ciekawe dyskusje na ten temat, na potrzeby niniejszej pracy
przyjmujemy jak najszersze rozumienie buddyzmu pomimo kontrowersji, które ze
sob¹ niesie. To rozumienie obejmuje zarówno religiê, filozofiê, œwiatopogl¹d, jak
i œwiadom¹ teoriê i praktykê bycia. Na tych wszystkich p³aszczyznach mo¿na za-
tem mówiæ o buddyjskiej analizie cierpienia. Co ciekawe, uznaj¹c, ¿e buddyzm jest
religi¹ czy filozofi¹, trzeba zastanowiæ siê nad definicjami tych ostatnich. W œwie-
cie zachodnim definicja filozofii ewoluuje, ze wzglêdu na przedmiot i metodê, jak¹
siê pos³uguje w danej epoce. Gdyby s³usznie uznaæ, ¿e filozofia jest znacz¹cym ele-
mentem myœli buddyjskiej, to w niej z kolei jest nim teoria nieustannej zmiennoœci
wszystkiego, co istnieje. Por. np. Angarika Govinda, Buddyzm jako ¿ywe doœwiadcze-
nie, w: Podstawy mistyki tybetañskiej, Szczecin 1986; Sangharakszita, Wprowadzenie
do buddyzmu, dz. cyt., s. 25-26. Por. te¿ W. Wilowski, O filozofii indyjskiej…, dz. cyt.

298 Ma³o jest krytycznych opracowañ tego zagadnienia. Na przyk³ad wobec od-
rzucenia przez buddyzm istnienia trwa³ego substancjalnego „ja” na wzór atmana,
powstaje pytanie, co lub kto wêdruje w samsarze. Co wiêcej, ujawnia siê te¿ dyle-
mat przyjêtej przez buddyzm wolnoœci woli, która zak³ada koniecznoœæ autonomi-
cznoœci podmiotu, nirwany i wielu innych zagadnieñ, które poszczególne szko³y
staraj¹ siê logicznie pokonaæ. Powstaje te¿ pytanie zasadnicze: czy, oraz ewentualnie
co, zadecydowa³o o tym, ¿e pierwotna refleksja buddyjska o charakterze etycznym
zwi¹zana z problemem sensu zosta³a przekszta³cona w szczegó³ow¹ koncepcjê on-
tologiczn¹ wskazuj¹c¹ na chwilowoœæ zdarzeñ (skr. kszanikawada)? Ciekawym py-
taniem jest te¿ to, jak pokonywano w poszczególnych szko³ach trudnoœci wyni-
kaj¹ce z koniecznoœci podporz¹dkowania siê logice wywodu filozoficznego. Por. np.
F. Tokarz, Problem duszy w systemach indyjskich, „Znak”, VI/1959; tak¿e £. Trzciñski,
Zagadnienie reinkarnacji…, dz. cyt., s. 11-13 oraz 101.



Zastanówcie siê nad waszym cia³em i pomyœlcie o jego nieczystoœci. Jak mo-
¿ecie ulegaæ jego pragnieniom wiedz¹c, ¿e zarówno ból, jak i rozkosz tak
samo prowadz¹ do cierpienia? Rozwa¿cie wasze „ja” i pomyœlcie o jego
przemijaniu. Jak¿e mo¿ecie ulegaæ co do niego z³udzeniom, pielêgnowaæ
dumê i samolubstwo, skoro wiecie, ¿e musz¹ siê one zakoñczyæ nieuniknio-
nym cierpieniem? Rozwa¿cie wszelkie rzeczy; czy mo¿ecie znaleŸæ w nich
coœ trwa³ego? Czy¿ ka¿da rzecz nie jest z³o¿eniem elementów, które wczeœ-
niej czy póŸniej rozpadn¹ siê i rozprosz¹? Niech was nie przera¿a wszech-
obecnoœæ cierpienia. Po mojej œmierci postêpujcie wed³ug mojej nauki, a wy-
zbêdziecie siê bólu. Uczyñcie to, a naprawdê staniecie siê moimi uczniami”299.

Poszukuj¹c zrozumienia ostatniego przes³ania danego przez
Buddê, w buddyjskiej metafizyce cierpienia znowu wracaj¹, wczeœ-
niej ju¿ wspomniane: nietrwa³oœæ, bezjaŸniowoœæ albo bezosobo-
woœæ oraz cierpienie albo bolesna natura uwarunkowanych rzeczy
(duhkha). To ich uœwiadomienie, jako cech egzystencji, ale jedynie
przez osobisty wgl¹d, daje wyzwolenie od bólu i cierpienia. Zda-
wa³oby siê to doœæ paradoksalne, ¿e uœwiadomienie sobie cierpienia
jako konsekwencji innych cech egzystencji daje jego pokonanie.
Choæ wydaje siê, ¿e to paradoks, jednak w nauce buddyjskiej tak nie
jest, bo osobisty wgl¹d w naturê rzeczy warunkowany jest wiedz¹
albo znajomoœci¹ Czterech Szlachetnych Prawd, stanowi¹cych roz-
szerzenie zasady powszechnego warunkowania. W niej poszukuje
siê miêdzy innymi odpowiedzi na pytanie, od czego zale¿y cierpie-
nie, co je warunkuje. Okazuje siê, ¿e w buddyzmie jest wiele takich
czynników.

3.2.5.2. Co warunkuje cierpienie?

Poszukuj¹c ich mo¿na siê odwo³aæ do Strof o staroœci, Dhammapady300,
w których przyjemnoœæ, œmiech i radoœæ nabieraj¹ szczególnego
znaczenia wobec obrazu tego, co zwyk³o siê braæ za cz³owieka. Cier-
pienie szczególnie mocno dostrzegane i doœwiadczane w staroœci
jest jedynie cz¹stk¹ wielu innych staroœci i cierpieñ doœwiadczanych
w samsarze. Zwrócenie uwagi na taki obraz cz³owieka mo¿e zmusiæ
go do dzia³ania, st¹d sugestia Buddy:
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299 Digha Nikaya 16, Mahaparinibbana-sutta, teksty Ÿród³owe nauki Buddy, w:
Nauka Buddy, dz. cyt., s. 28.

300 Dhammapada nale¿y do pi¹tego zbioru (Khuddakanikaya) Suttapitaki (Kanon
palijski). Fragmenty cytujê w oparciu o Dhammapadam. Œcie¿ka Prawdy. Podstawy
moralnoœci buddyjskiej, przek³. S. F. Michalski, £ódŸ MCMXLVIII.



Patrz na ten obraz pstry cz³owieka, na zle-
pek ten, na cia³o w ranach,
Chore, a jednak ¿¹dz niesyte, – nie ma sta-
³oœci w nim ni mocy301.

Ten kszta³t starzeje siê i wiêdnie, jest gniaz-
dem chorób, kruchy, nêdzny,
Rozpada siê ta kupa gnoju, – œmierci¹ jest
¿ycie otoczone302.

Z koœci siedziba zbudowana i ulepiona krwi¹
i miêsem, –
Staroœæ w niej mieszka wraz ze œmierci¹,
i pycha mieszka i zawody303.

W buddyjskiej metafizyce cierpienia zwraca siê uwagê, ¿e nie
same cierpienia staroœci, kondycja cia³a czy jego kruchoœæ i przemija-
lnoœæ s¹ przyczyn¹ cierpienia. To ci¹g³e stawanie siê, kolejne nowe
narodziny, egzystencja, starzenie siê i œmieræ, czyli po prostu samsa-
ra warunkuje cierpienie. Jednak aby odnaleŸæ to, co je ostatecznie
warunkuje, trzeba poznania, o którym Budda mówi³:

Ko³owrót wielu narodzin przeszed³em dot¹d
daremnie,
Budowcy domu szukaj¹c, – a rodziæ siê ci¹gle
to mêka.

Budowco domu, pozna³em ciê! Nie wybu-
dujesz domu wiêcej!
Wszystkie twe belki za³amane i obalony
domu szczyt,
Od œwiata myœl ju¿ oderwana, rozwianie
pragnieñ ju¿ zdobyte!”304

Samsara jest procesem, cierpienie powstaje w procesie, ów pro-
ces powstawania cierpienia jako warunkowanego wspó³tworzenia
siê305 opisuje buddyjskie Prawo Wspó³zale¿nego Powstawania. Jest
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301 Tam¿e, Strofy o staroœci, strofa 147.
302 Tam¿e, strofa 148.
303 Tam¿e, strofa 150.
304 Tam¿e, strofy 153 i 154.
305 Tak¿e „warunkowe wspó³tworzenie siê”, termin Conzego; pierwotnie sfor-

mu³owane na planie intelektualnym oœwiecenia Buddy. Stanowi logiczne oparcie
dla póŸniejszego rozwoju filozofii buddyjskiej. Zasadniczo dotyczy wgl¹du w za-
le¿ne powstawanie wszystkich zjawisk. Formu³y doktryny zawarte s¹ w Majjhima-
-nikaya, II, 32 oraz Samyutta-nikaya, II, 28. S¹ one doœæ ogólne: „Kiedy jest to, staje siê
tamto, z powstania tego, rodzi siê tamto, gdy tego nie ma, nie powstaje tamto; z ustaniem
tego, ustaje tamto”. Por. Sagharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, dz. cyt., s. 132-133.



to niew¹tpliwie jedna z najbardziej znacz¹cych nauk w analizie
wschodniego myœlenia o metafizyce cierpienia – w naszych rozwa-
¿aniach nowy swoisty element buddyjskiej metafizyki cierpienia.
Ukazuje on cierpienie jako cykl od poczêcia a¿ do œmierci. Dla Go-
vindy306 dwanaœcie elementów (ogniw – nidana), które sk³adaj¹ siê
na jego opis, wskazuje na niezwyk³¹ dynamikê egzystencji i ci¹g³e jej
zmiany. Egzystencji, dodajmy, bezjaŸniowej (Anatta), w której ka¿de
jej ogniwo zawiera podsumowanie wszystkich poprzednich i jedno-
czeœnie stanowi warunek dla nastêpnych, jak i dla istnienia sam-
sarycznego cierpienia.

W tekstach buddyjskich, zanim przechodzi siê do analizy kolej-
nych ogniw tego wspó³zale¿nego powstawania cierpienia, zwraca
siê uwagê na przywi¹zania, które tworz¹ nawyki, pozorne radoœci
i zadowolenia. To one odwracaj¹ uwagê od elementów warun-
kuj¹cych cierpienie:

(…) Ludzie s¹ ca³kowicie poch³oniêci swymi przywi¹zaniami, w nich znaj-
duj¹ radoœæ i zadowolenie. Trudno jest rodzajowi ludzkiemu, poch³oniête-
mu swymi nawykami, ujrzeæ tê zasadê, mianowicie warunkowanie, powsta-
nie wskutek przyczyny (paticca-samuppada). Ta zasada równie¿ jest trudna
do zobaczenia, mianowicie ustanie wszystkich rzeczy z³o¿onych, wyrzecze-
nie siê wszelkiego lgniêcia do odradzania siê, wygaszanie pragnienia, brak
namiêtnoœci, ustanie, nirwana307.

O owej zasadzie, która warunkuje cierpienie w nauce buddyj-
skiej, mówi siê oczywiœcie w innych tekstach. Na przyk³ad w Samy-
utta nikaya (II. 10), gdzie Budda przedstawia doktrynê zale¿nego
(wspó³zale¿nego) powstawania, nawi¹zuj¹c do w³asnej biografii.
Pierwsza uwaga jest tu niezmiernie znacz¹ca. Dotyczy ona postrze-
gania œwiata przez nieoœwieconego, który choæ pozna³, ¿e ten œwiat
jest pe³en bólu, cierpienia i niedoli, nie potrafi z niego wyjœæ.

Budda zaœ uzyskuje widzenie, dziêki niemu poznanie, potem
pe³ne poznanie, aby ostatecznie uzyskaæ zrozumienie powstawania
i ustawania ca³ej tej masy bólu i cierpienia, który jest konsekwencj¹
œwiata, jaki popad³ w niedolê przez rodzenie siê, starzenie, umiera-
nie, odchodzenie i ponowne rodzenie siê. Ten proces, okreœlany
przez Buddê powstawaniem ca³ej masy bólu, ma kilka elementów
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306 Por. Lama Angarika Govinda, The Psychological Attitude of Early Buddhist
Philosophy, London 1973, s. 56.

307 Ariyapariyesana sutta, Majjhima-nikaya, I. 167, w: Elary Buddhist Scriptures,
przek³. E. J. Thomas, London 1935, s. 23. Cytujê za: Sangharakszita, Wprowadzenie
do buddyzmu, dz. cyt., s. 134.



znacz¹cych dla metafizyki cierpienia. S¹ nimi narodziny, pragnienie
bycia i ostatecznie niewiedza. Poszukuj¹c wyjœcia ze œwiata bólu
i cierpienia, Budda zwraca uwagê na zale¿noœci przyczynowe.
W ten sposób przyczyn¹ staroœci i œmierci s¹ narodziny. Z kolei bez-
poœredni¹ przyczyn¹ narodzin jest pragnienie bycia (por. rysunek 16).
Wszystko w poznaniu, jakie uzyska³ Budda, ma swoj¹ przyczynê.
Dlatego przyczyn¹ pragnienia bycia jest chwytliwoœæ, chwytliwoœci
po¿¹danie, po¿¹dania odczuwanie, odczuwanie kontaktu itd., a¿ do
niewiedzy w³¹cznie, która jest pierwsz¹ przyczyn¹ tego d³ugiego
³añcucha zale¿noœci.

Ca³y proces, zarówno powstawania, jak i ustawania ca³ej tej ma-
sy bólu i cierpienia doœwiadczanego w samsarze, opisywany w Sa-
myutta nikaya wskazuje na dwanaœcie jego najwa¿niejszych ogniw
(nidana). Mo¿na oczywiœcie uznaæ, jak czyni to Sangharakszita, ¿e
jest ich o wiele wiêcej i ¿e stanowi¹ podstawê buddyjskiego urze-
czywistnienia. Ale nie tylko. Pierwotnie wskazuj¹ na warunki cier-
pienia od poczêcia poprzez narodziny, choroby, staroœæ, œmieræ i inne
nieszczêœcia. Dodatkowo wskazuj¹ te¿ na drogê wyjœcia z niego,
czyli na drogê od tego, co œwiatowe i zwi¹zane z samsar¹, do tego, co
nieuwarunkowane przyczynowo, czyli wolne od cierpienia. Wska-
zuj¹ te¿ na stan wolny od cierpienia, na nirwanê.
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Rysunek 16. Elementy w ³añcuchu powstawania i ustawania cierpienia

na podstawie Samyutta nikaya (II. 10)



3.2.5.3. Cierpienie w dwunastu ogniwach prawa wspó³zale¿-

nego powstawania a bhawaczakra (ko³o ¿ycia)

Dwanaœcie ogniw wspó³zale¿nego powstawania wskazuje na wa-
runki tworz¹ce cierpienie w samsarycznym œwiecie, wskazuje te¿ na
jego doznawanie albo odczuwanie w kolejnych powtarzaj¹cych siê
egzystencjach. Dobrym unaocznieniem zarówno prawa wspó³zale¿-
nego powstawania, jak i miejsca cierpienia w buddyjskiej nauce jest
tybetañskie bhawaczakra – „ko³o ¿ycia” (por. rysunek 17). Wskazuje
siê w nim na nietrwa³oœæ jako cechê egzystencji warunkuj¹c¹ cier-
pienie, ponadto na szeœæ jego samsarycznych odmian, jak i na dwa-
naœcie warunków je podtrzymuj¹cych, w kontekœcie trzech czasów,
oraz na trzy elementy nios¹ce zarodek wczeœniejszych i przysz³ych
cierpieñ (akuœala), wreszcie na bezpoœrednie doœwiadczanie czy do-
znawanie cierpienia, które lokalizuje siê gdzieœ pomiêdzy kontak-
tem z przedmiotami zmys³ów a ich po¿¹daniem.

W opisie „ko³a ¿ycia” wskazuje siê na „demona nietrwa³oœci” czy
„boga œmierci”, który je trzyma; to on symbolizuje nietrwa³oœæ jako
cechê wszystkich egzystencji samsarycznych i jednoczeœnie znacz¹cy
element metafizyki cierpienia. Centraln¹ czêœæ ko³a stanowi piasta,
w której przedstawione s¹ trzy zjadaj¹ce siê zwierzêta. Na ogó³ jest to:
kogut, w¹¿ i œwinia. Pierwsze zwierzê symbolizuje chciwoœæ (¿¹dza,
lobha), drugie gniew (nienawiœæ – skr. dweœa, pali: dosa), trzecie igno-
rancjê lub niewiedzê (avidya)308. S¹ to bezpoœrednie trzy Ÿród³a cier-
pienia i jednoczeœnie czynniki wi¹¿¹ce z cierpieniem samsarycznym.

Na zewn¹trz centralnej piasty, w nastêpnym okrêgu podzielo-
nym na piêæ lub szeœæ czêœci, znajduje siê symboliczne przedstawie-
nie typów istnienia w œwiecie, czasami nazywanych te¿ krainami
sfery zjawiskowej (tak¿e sposobami istnienia – gati). Ich wspóln¹
cech¹ jest to, ¿e w nich wszystkich bezwzglêdnie doœwiadcza siê cie-
rpieñ i œmierci. Na dobr¹ sprawê nie ma pomiêdzy nimi ró¿nicy, jest
tylko ró¿nica stopnia karmy, która mo¿e owocowaæ mniejsz¹ lub
wiêksz¹ subtelnoœci¹ w doznawanych cierpieniach. Obrazowo mo-
¿na to przedstawiæ, odwo³uj¹c siê do porównania cierpienia w œwie-
cie (gati) bogów i œwiecie (gati) piekie³, które tradycja buddyjska
dzieli na gor¹ce i zimne. Zatem kr¹g ten wskazuje na ró¿ne formy
cierpienia w ujêciu kosmicznym i ich zmieniaj¹c¹ siê subtelnoœæ – od
wy¿szych œwiatów, z bardziej „subtelnymi” formami cierpienia
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308 Tak¿e zaœlepienie (moha), ale te¿ w sensie nieznajomoœci Czterech Szlache-
tnych Prawd.



obejmuj¹cymi œwiat: ludzi, sferê Asurów (tytanów), do œwiata bo-
gów (dewa). S¹ te¿ ni¿sze sfery egzystencji z charakterystycznymi
dla nich cierpieniami: królestwo zwierz¹t, g³odnych duchów (preta)
i mieszkañców piekie³ (naraka). Cierpienie doœwiadczane w sferach
egzystencji ma swoje charakterystyczne formy, które uzale¿nione s¹
od stopnia karmy, st¹d zrozumia³e staj¹ siê w tradycji buddyjskiej
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Rysunek 17. Buddyjskie ko³o ¿ycia



zabiegi, nie tylko maj¹ce na celu pokonanie dzia³ania samsary i cier-
pienia w ogóle, ale i daj¹ce mo¿liwoœæ unikniêcia odrodzenia siê
w ni¿szych formach egzystencji, gdzie cierpienie dla cz³owieka jest
niewyobra¿alne309.

Najbardziej zewnêtrzny kr¹g ko³a ¿ycia symbolizuje albo wska-
zuje na warunki cierpienia indywidualnego. Pocz¹tkuje je, podob-
nie jak w sferach egzystencji: niewiedza, ignorancja albo zaœlepienie.
Jest ona najbardziej podstawowym Ÿród³em ludzkiego cierpienia
w indywidualnej egzystencji. Choæ wczeœniej by³a udzia³em zarów-
no bogów, jak i istot piekielnych w œwiecie ludzkim, ma szczególne
znaczenie, a to dlatego, ¿e tylko w nim mo¿na j¹ pokonaæ, pokonuj¹c
jednoczeœnie cierpienie ¿ycia indywidualnego, jak i jego konsekwen-
cji, czyli cierpienia doœwiadczanego w wy¿szych lub ni¿szych sfe-
rach egzystencji.

Ten¿e najbardziej zewnêtrzny okr¹g ko³a ¿ycia podzielony jest
na dwanaœcie czêœci. Symbolika obrazu tych ogniw na ogó³ jest doœæ
podobna310. Najwa¿niejszym wœród nich jest niewiedza, która jest
zasadnicz¹ przyczyn¹ cierpienia jako dwunastoelementowego pro-
cesu311 oraz jego indywidualnego doznania, które jest siódm¹ jego
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309 Bardzo ciekawe s¹ wizje i opisy piekie³ buddyjskich. Wyró¿nia siê ich ró¿-
ne rodzaje; choæ czêœciowo przejête z wizji hinduskich, niew¹tpliwie posiadaj¹
swoj¹ specyfikê. Wymienia siê ró¿ne ich liczby: osiem g³ównych, z których ka¿de
otoczone jest przez 16 pobocznych. Mieszkañcy piekie³ doœwiadczaj¹ najwymyœl-
niejszych cierpieñ, które s¹ skutkiem ich karmy. S¹ np. r¹bani na kawa³ki, po¿era-
ni na ¿ywo przez ptaki, ciêci przez ostre narzêdzia. Po wyczerpaniu siê z³ej karmy
mieszkañcy piekie³ mog¹ odrodziæ siê w innej sferze egzystencji. Por. Majjhima ni-
kaya, 130, w: Buddhist Scriptures, E. Conde (wyd.) Penguin 1979, oraz Buddyzm, wy-
bór tekstów, dz. cyt., s.155-160.

310 Na przedstawionym rysunku na prawo od g³owy trzymaj¹cego ko³o,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara: œlepy cz³owiek z kijem symbolizuje igno-
rancjê, zaœlepienie lub niewiedzê (avidya); garncarz z ko³em i garnkami wskazuje
na dyspozycje karmiczne (samskara); ma³pa wspinaj¹ca siê na drzewo – œwiado-
moœæ (vijnana); nastêpny rysunek symbolizuje umys³ i cia³o – „nazwa i forma”
(nama-rupa); statek z pasa¿erami (pusty dom) to szeœæ organów zmys³owych (sa-
dayatana); obejmujacy siê kobieta i mê¿czyzna – kontakt (sparœa); cz³owiek ze
strza³¹ w oku – odczuwanie albo wra¿enie (vedana); kobieta ofiarowuj¹ca napój
siedz¹cemu mê¿czyŸnie – pragnienie lub po¿¹danie (trans); cz³owiek zrywaj¹cy
owoc z drzewa – chwytliwoœæ (upadana); brzemienna kobieta – stawanie siê (bha-
va); kobieta z niemowlêciem – narodziny (jati); cz³owiek wioz¹cy zw³oki – staroœæ
i œmieræ (jara-marana).

311 Podstawowe Ÿród³o tej koncepcji zawarte jest w Mahanidanasutta, por. Ma-
hanidana Sutta, The Great Discours on Causation. The Sutta and its Commentaries,
przek³. Bhikku Bodhi, BPS Kandy, b.r.w. Por. Tak¿e £. Trzciñski, Zagadnienie rein-
karnacji, dz. cyt.. s. 19-25.



czêœci¹. Zrozumienie cierpienia jako procesu zak³ada jego wyjaœnie-
nie w ³añcuchu zale¿noœci przyczynowej. Wszystko ukszta³towane
ma przyczynê i jest uwarunkowane, zatem jest pozbawione sub-
stancjalnoœci. To w³aœnie jej brak generuje cierpienie w sensie proce-
su, wskazuj¹c te¿ na jego element, czyli doznanie indywidualne cier-
pienia.

Niewiedza (pali avijja, skr. awidja) jest pierwszym ogniwem te-
go, co okreœliliœmy jako warunki indywidualnego cierpienia. Doty-
czy niezrozumienia Czterech Szlachetnych Prawd oraz wspó³zale¿-
noœci zjawisk i b³êdnej ich interpretacji prowadz¹cej do fa³szywego
uznania podmiotu dzia³ania – „ja”, który rzekomo ma siê przemie-
szczaæ w samsarze. Stanowi ona podstawê dla samskar312, dla ich
przejawiania, powstawania, funkcjonowania313 i zanikania. Gdyby
uznaæ za Buddhaghosz¹314, ¿e samskary („psychiczne si³y kszta³tu-
j¹ce”) s¹ tworami nieœwiadomymi, to stanowi¹ jednoczeœnie pole
dzia³ania zdeterminowane dzia³alnoœci¹ si³ karmicznych, jak i dzia³a-
niem wolnej woli. £¹czy siê w nich zatem element kszta³tuj¹cy, jak
i bierny, kszta³towany pod wp³ywem czynów poprzednich egzys-
tencji. Oba odgrywaj¹ niema³¹ rolê w kszta³towaniu nastêpnego ele-
mentu ³añcucha uwarunkowanego powstawania, czyli œwiadomoœci
(vinnana, vijnana), a to miêdzy innymi dlatego, ¿e mog¹ byæ dobre,
z³e lub neutralne. W efekcie to rodzaj samskara decyduje o rodzaju
œwiadomoœci odrodzeniowej. Na tê ostatni¹ wywiera te¿ wp³yw
wspó³dzia³anie ró¿nych rodzajów karmana. Po œmierci istoty niewy-
zwolonej œwiadomoœæ ta wraca do ³ona matki i tak staje siê przyczyn¹
powstania nastêpnego czynnika ³añcucha, nama-rupa, czynnika
cielesnego i duchowego, czyli nowej istoty empirycznej, z³o¿onej
z piêciu skandha (por. przypis 314). Wybór ³ona odrodzenia315, czyli
w efekcie sposobu istnienia (gati), jak i cierpieñ z nim zwi¹zanych,
w du¿ym stopniu uzale¿niony jest od czynnika karmicznego, który
w znacznej mierze to determinuje.
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312 Skr. samskara, pali sankhara, obejmuje wszystkie impulsy woli lub zamiary
czynów, które poprzedzaj¹ czyn. Ich obecnoœæ warunkuje nowe narodziny, czyli
tak¿e cierpienie samsaryczne. Je¿eli ich brak, nie powstaje nowa karma, zatem nie
ma tak¿e cierpienia. Samskara s¹ czwart¹ skandha, czyli „grup¹ nagromadzenia”,
które ³¹cznie stanowi¹ to, co zwykle nazywa siê osobowoœci¹. Pozosta³e to: cieles-
noœæ (rupa), uczucia (wedana), postrzeganie (samd¿ña), œwiadomoœæ (widŸñana).

313 Por. np. S. Dasgupta, A History of Indian Philosophy, t. I, Cambridge 1952,
s. 93-94.

314 Por. tam¿e, s. 98, oraz £.Trzciñski, Zagadnienie reinkarnacji…, dz. cyt., s. 19.
315 Por. np. Tybetañska Ksiêga Umar³ych, przek³. I. Kania, Kraków 1991.



Rozwiniêcie potencjalnoœci zawartej w nama-rupa stanowi szeœæ
podstaw zmys³owych (szadajatana, pali salayatana), które ujaw-
niaj¹c siê po narodzeniu, warunkuj¹ kontakt albo zetkniêcie siê ze
œwiatem (skr. sparœa, pali phassa). To tak¿e kontakt umys³u z przed-
miotami mentalnymi. W³aœnie ten kontakt stanowi w Samyutta Nikaya
(III 101)316 korzeñ (hetu) i warunek (paccaya) dla odczuwania (veda-
na). Odczuwanie jest uznane za konsekwencjê pojawienia siê relacji
miêdzy obiektem, zmys³em i œwiadomoœci¹. Mo¿e byæ przyjemne,
obojêtne lub nieprzyjemne, czyli mo¿e wywo³ywaæ ból i cierpienie,
co wiêcej, odgrywa znacz¹c¹ rolê w ukierunkowaniu woli, czyli wy-
wo³uje po¿¹danie (tryszna), choæ jak we wczeœniejszych analizach
przedstawiano, powinno wywo³ywaæ te¿ awersjê. W buddyjskim
³añcuchu uwarunkowanego powstawania zwraca siê jednak g³ów-
nie uwagê na zale¿noœæ odczucia od kontaktu i na jego skutek w po-
staci po¿¹dania. Ka¿de odczucie317 (wedana) wywo³uje po¿¹danie
(tryszna, pali tanha)318 i odwrotnie. Zale¿noœæ jest tu niezwykle dy-
namiczna i istotna z tego wzglêdu, ¿e po¿¹danie warunkowane od-
czuwaniem wywo³uje ¿¹dzê odczuwania, ta z kolei przywi¹zanie
albo lgniêcie do odczuwania, doœwiadczeñ zmys³owych, ¿ycia i by-
towania. S³owem, warunkuje to przejœcie do upadana, czyli chêci
powrotu do ³ona matki, do samsary i nowego w niej cierpienia. Jak
widaæ, to tryszna mia³a byæ jednym z kolejnych g³ównych elemen-
tów warunkuj¹cych cierpienie w ³añcuchu przyczynowym. Dalsze
elementy ³añcucha zaczynaj¹ siê powielaæ: stawanie siê i bytowanie
(bhawa), czyli nowy proces ¿yciowy poprzez narodziny (DŸati, jati),
do nowego, pe³nego cierpienia istnienia, poprzez staroœæ i œmieræ
(dŸaramarana). Gdy w momencie œmierci pojawia siê jakaœ forma
niewiedzy, ³¹czy siê ostatnie ogniwo z pierwszym, zamykaj¹c w ten
sposób kr¹g wspó³zale¿nego powstawania, generuj¹cego indy-
widualny proces cierpienia. Z punktu widzenia trzech czasów albo
trzech kolejnych egzystencji: przesz³a (aspekt potencjalny cierpie-
nia) generowana przez niewiedzê i samskary wp³ywa na teraŸ-
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316 Por. £. Trzciñski, Zagadnienie reinkarnacji…, dz. cyt., s. 23.
317 S¹ ró¿ne podzia³y wedana. Na ogó³ trzy kategorie: przyjemne, nieprzyjemne,

obojêtne, i piêæ klas: umys³owe przyjemne i nieprzyjemne oraz cielesne przyjemne,
nieprzyjemne i obojêtne. Zatem zwraca uwagê interpretacja cierpienia: umys³owe-
go i cielesnego. Ponadto podobnie dzieli siê wra¿enia ze wzglêdu na uwarunko-
wanie przez organy zmys³owe.

318 W buddyzmie wyró¿nia siê trzy rodzaje ¿¹dzy: po¿¹danie zmys³owe
(kama-tryszna), ¿¹dze bycia (bhawa-tryszna) i samozniszczenia (wibhawa-tryszna).
Rozró¿nia siê te¿ ¿¹dze ze wzglêdu na formê (zmys³y).



niejsz¹ (odbieranie potencja³u przesz³oœci i tworzenie potencja³u dla
teraŸniejszoœci i przysz³oœci cierpienia) poprzez: œwiadomoœæ, czyn-
niki cielesne i duchowe, szeœæ podstaw zmys³owych, kontakt, wra-
¿enie, po¿¹danie, pragnienie powrotu do ³ona matki, powstawanie
nowego istnienia i przysz³e istnienie (realizacja potencja³u wczeœ-
niejszego) jako rezultatu obejmuj¹cego narodziny, starzenie siê
i œmieræ.

Zrozumienie procesu wspó³zale¿nego powstawania cierpienia
oraz roli, jak¹ odgrywaj¹ w nim niewiedza, nietrwa³oœæ oraz po-
¿¹danie, stanowi nieodzowny element w zrozumieniu buddyjskiej
nauki o Czterech Szlachetnych Prawdach, wskazuj¹cych na metafi-
zykê cierpienia.

3.2.5.4. Cztery Szlachetne Prawdy o cierpieniu

Niewiedza, do której siê ci¹gle odwo³ywano w doktrynie wspó³za-
le¿nego powstawania, wyra¿a³a siê w niezrozumieniu Czterech
Szlachetnych Prawd. W efekcie trzeba zauwa¿yæ, ¿e w nauce bud-
dyjskiej przyjmuje siê, i¿ niewiedza determinuje cierpienie samsa-
ryczne, tak jak opisuje to wspó³zale¿ne powstawanie, a Cztery
Prawdy staraj¹ siê je dok³adnie opisaæ. Jednak zanim przejdzie siê
do próby ich opisu, wypada zwróciæ uwagê na proces uœwiadamia-
nia prawdy oraz jej zale¿noœæ od prawa przyczynowego.

Uœwiadomienie prawdy, daj¹ce w efekcie pokonanie cierpienia,
dokonuje siê moc¹ myœli doskonale oczyszczonej, nakierowuj¹cej
umys³ na przypomnienie doœwiadczeñ istot, ich narodzin, ich do-
œwiadczeñ i ich cierpieñ w ró¿nych œwiatach (gati). To za ich pomoc¹
Budda ujrza³ Cztery Szlachetne Prawdy, a tak¿e zniszczy³ trucizny
zwane asrawami319 i dowiedzia³ siê, ¿e ponowne narodziny s¹ dlañ
unicestwione320. Mówi¹c innymi s³owy, to, na co wskazuje Majjhima
nikaya, wczeœniej przywo³ana, wskazuje na zale¿noœæ Czterech Prawd
od prawa przyczynowego. Cztery Szlachetne Prawdy o cierpieniu
mo¿na zrozumieæ, jeœli wyprowadzi siê je z mechanizmu prawa
przyczynowego. Analizuje siê wtedy cierpienie niejako z metodolo-
gicznego poziomu. Bez wzglêdu na to, jak szko³y Mahajany czy Hi-
najany pojmuj¹ ow¹ prawdê, osi¹ga siê j¹ poprzez zrozumienie pra-
wa przyczynowego:
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319 Pali asawa, dos³ „wp³yw”, „skalanie”. Trzy stanowi¹ korzenie wszelkiego
cierpienia. S¹ nimi: kamasrawa – skalanie po¿¹daniami, bhawasrawa – istnienie
i awidjasrawa – niewiedza.

320 Por. Majjhima nikaya I. 247-248.



Ten, kto uœwiadamia sobie przyczynowe powstanie rzeczy, widzi prawdê;
kto widzi prawdê, widzi Buddê321.

Ostatecznie niezrozumienie prawdy o cierpieniu i wszystkie
tego konsekwencje s¹ skutkiem niewnikniêcia w istotê i sens cierpie-
nia jako uwarunkowanego procesu:

Poprzez niezrozumienie, poprzez niewnikniêcie w cztery szlachetne prawdy,
bracia, popadliœmy i wêdrujemy w kó³ko w tej d³ugiej, d³ugiej podró¿y
(ci¹g³ych narodzin), zarówno wy, jak i ja322.

PrzejdŸmy jednak do najkrótszej syntezy buddyzmu i jednoczeœ-
nie syntezy buddyjskiej metafizyki cierpienia, do Czterech Szlachet-
nych Prawd323.

Kiedy Budda przebywa³ w Benaresie w Isipatana, w Parku Jele-
nim, zwracaj¹c siê do piêciu swoich uczniów, wskaza³ nie tylko na
wy¿szoœæ œrodkowej œcie¿ki324, ale tak¿e na cztery prawdy325, w któ-
rych zawarta jest istota buddyjskiej metafizyki cierpienia.

S¹ nimi: Prawda o cierpieniu (pali dukkha, skr. duhkha), o jego
powstaniu (dukkha samudaya), ustaniu (dukkha-nirodha) i o œcie¿ce
wiod¹cej do jego ustania (dukkha-nirodha-gamini-patipada). Bud-
da og³osi³ je, zwracaj¹c siê do uczniów s³owami:

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o bólu: narodziny s¹ bolesne, staroœæ jest
bolesna, choroba jest bolesna, œmieræ jest bolesna, smutek, lament, przygnê-
bienie i rozpacz s¹ bolesne. Pokrótce, piêæ grup chwytania (khandha) jest bo-
lesnych.
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321 Aspects, s. 51, cytujê za: Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, dz. cyt.,
s. 142.

322 Some Sayings of the Budda, dz. cyt., s. 13.
323 Por. np. Dhammaæakkappawattana sutta, Samyutta-nikaya, V, 420, w: Elary

Buddhisth Scriptures, dz. cyt., s. 29-31. Por. tak¿e: H. Oldenberg, ¯ycie, nauczanie
i wspólnota Buddy, przek³. I. Kania, Kraków 1994, s. 130-131; S. Radhakrishnan, Filo-
zofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 350; Dvayatanupassana Sutta oraz Mahavagga, I. 6, 17-22,
29-30, w: Buddyzm, wybór tekstów, dz. cyt., s. 57-58 oraz 61-62; Dhammacakra-pra-
vartana-sutta, w: Nauka Buddy, s. 48, czy Dighanikaya II, 305, 308, 310 oraz Dhamma-
padam 273-276, w: Muttavali. Ksiêga wypisów starobuddyjskich, przek³. I. Kania, Kra-
ków 1999, s. 205-210.

324 Œrodkowa Œcie¿ka (majjhima patipada) pomiêdzy skrajnoœciami, do których
zaliczano zarówno oddanie siê nadmiernej ascezie, jak i oddanie siê nadmiernym
namiêtnoœciom. Analiza Œrodkowej Œcie¿ki (buddyzm) wskazuje na koniecznoœæ
wgl¹du i poznania, daj¹cych mo¿liwoœæ osi¹gniêcia wy¿szej wiedzy, oœwiecenia
i w efekcie nirwany.

325 Na ogó³ Cztery Szlachetne Prawdy interpretowane s¹ jako metafizyczny
pogl¹d na œwiat. Sangharakszita, powo³uj¹c siê na Nalinaksha Dutta, zwraca uwa-
gê na metologiczn¹ interpretacjê Czterech Prawd. Kolejno maj¹ one wskazywaæ
na: istnienie, jego Ÿród³o, ustanie i œrodek do ustania. Por. Sangharakszita, Wpro-
wadzenie do buddyzmu, dz. cyt., s.170.



A to jest, mnisi, szlachetna prawda o przyczynie bólu: pragnienie, które
d¹¿y do odrodzenia siê, po³¹czone z przejemnoœci¹ i ¿¹dz¹, znajduj¹ce przy-
jemnoœæ to tu, to tam, mianowicie, pragnienie namiêtnoœci, pragnienie eg-
zystencji, pragnienie nie-egzystencji.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o ustaniu bólu, ustanie bez pozosta³oœci
pragnienia, opuszczenie, zaniechanie, uwolnienie, brak przywi¹zania.

A to jest, mnisi, szlachetna prawda o drodze, która wiedzie do ustania bólu:
jest to szlachetna oœmioraka œcie¿ka, mianowicie w³aœciwy pogl¹d, w³aœciwa
intencja, w³aœciwa mowa, w³aœciwe dzia³anie, w³aœciwe œrodki utrzymania,
w³aœciwy wysi³ek, w³aœciwa uwa¿noœæ, w³aœciwe skupienie326.

Budda wybra³ jako treœæ pierwszej prawdy, podobnie jak uczyni³
to w Sankhjakarika Iœwarakriszna, zwrócenie uwagi na doœwiadcza-
nie cierpienia. Wskaza³ nie tylko na ró¿ne jego przejawy, ale i na to,
¿e cierpienia siê doœwiadcza, ¿e siê je odczuwa, w ca³ym egzysten-
cjalnym istnieniu. Cz³owiek istnieje, bo cierpi, albo cierpi, bo istnieje.
Cierpienia doœwiadcza siê w ¿yciu w sposób nieustanny i trzeba je-
szcze raz przypomnieæ ewentualnym oponentom takiego pogl¹du,
¿e wcale jako przeciwieñstwo cierpienia nie jawi siê tu przyjemnoœæ:

Zastanówcie siê nad waszym cia³em i pomyœlcie o jego nieczystoœci. Jak mo-
¿ecie ulegaæ jego pragnieniom wiedz¹c, ¿e zarówno ból jak i rozkosz tak
samo prowadz¹ do cierpienia?327

Analiza pierwszej prawdy z czterech szlachetnych wskazuje, ¿e
Budda przedstawi³ jedn¹ z najg³êbszych i najszerszych prawd na te-
mat metafizyki cierpienia, identyfikuj¹c je z istnieniem empirycz-
nym. Jednak tu mo¿e powstaæ pytanie, sk¹d ta jednoznaczna identy-
fikacja i jakie jest jej ostatecznie zadanie. Czy mo¿e to byæ zabieg
uzasadniaj¹cy w³aœciwy wysi³ek w poszukiwaniu doskona³oœci, a mo-
¿e chodzi o wskazanie na to, ¿e Ÿle siê ¿yje, albo chodzi o wstrz¹s
zmuszaj¹cy czy te¿ inicjuj¹cy rozwój duchowy cz³owieka? Wszystkie
pytania zawieraj¹, jak siê wydaje, w³aœciwe motywacje, wskazuj¹ na
pozytywny aspekt rozwoju duchowego, który wychodzi poza me-
todê usuwania jedynie cierpienia328.
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326 Samyutta-nikaya, V, 420, w: Early Buddhist Scriptures, dz. cyt., s. 29-31.
327 Digha Nikaya 16, Mahaparinibbana-sutta, w: Nauka Buddy, dz. cyt., s. 28.
328 Z pierwotnej nauki zosta³y wyprowadzone ró¿ne nowe interpretacje bud-

dyzmu. Poszukiwaæ mo¿na tej rdzennej nauki Buddy wskazuj¹cej na pozytywny
element rozwoju duchowego, który Sangharakszita od pocz¹tku kojarzy z moty-
wem osi¹gania doskona³oœci daleko wychodz¹cym poza jednostkowe pokonywa-
nie cierpienia. Por. Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, dz. cyt., s. 182-185.



Pierwsza prawda o cierpieniu ukazuje przyk³ady oraz g³ówne
typy cierpienia. Ukazuje te¿ piêæ grup chwytania (skandha), o któ-
rych wspominano ju¿ wczeœniej, tworz¹cych pozór osobowoœci,
które generuj¹ cierpienie poprzez: cielesnoœæ, odczuwanie, postrze-
ganie, dyspozycje karmiczne i œwiadomoœæ. Jednak buddyjska na-
uka mówi¹ca o cierpieniu nie tylko wskazuje na przejawy cierpie-
nia, ale tak¿e stara siê je przeanalizowaæ w ich fazach. Mamy zatem
opisy albo definicje faz cierpieñ wczeœniej wymienianych, które po-
magaj¹ zrozumieæ, dlaczego narodziny czy œmieræ s¹ cierpieniem:

Czym zaœ s¹ narodziny? Narodziny istot nale¿¹cych do tego lub tamtego
porz¹dku istot, to, ¿e siê rodz¹, ich poczêcie i wy³onienie siê do egzystencji,
pojawienie siê „grup egzystencji” (Khandha), powstanie aktywnoœci
zmys³owej: to siê nazywa narodzinami.
A czym jest staroœæ? Staroœæ istot nale¿¹cych do tego lub tamtego porz¹dku
istot, ich starzenie siê, kruchoœæ, posiwienie i pomarszczenie; spadek ich si³y
¿yciowej, zu¿ywanie siê zmys³ów – to nazywa siê staroœci¹.
A czym jest œmieræ? Odchodzenie i giniêcie istot z tego czy tamtego porz¹dku
istot, ich zniszczenie, znikanie, œmieræ wype³nienie siê ich okresu ¿ycia, rozpu-
szczenie grup egzystencji, wyzbycie siê cia³a- to nazywa siê œmierci¹.
A czym jest smutek? Smutek powstaj¹cy przez tê czy tamt¹ stratê lub nie-
powodzenie, które siê spotyka, martwienie siê, stan zatrwo¿enia, wewnêtrz-
ny smutek, wewnêtrzna niedola – to nazywa siê smutkiem.
A czym jest lament? Przez jak¹kolwiek, t¹ czy tamt¹ stratê lub niepowodze-
nie, które komuœ przypada, nastêpuje jêk i lament, zawodzenie
i lamentowanie, stan niedoli i lamentu – to nazywa siê lamentem.
A czym jest ból? Cielesny ból i nieprzyjemnoœæ, bolesne i nieprzyjemne
uczucie wytwarzane przez cielesne wra¿enie – to nazywa siê bólem.
A czym jest ¿al? Umys³owy ból i nieprzyjemnoœæ, bolesne i nieprzyjemne
uczucie wytworzone przez umys³owe wra¿enie – to nazywa siê ¿alem.
A czym jest rozpacz? Strapienie i rozpacz powstaj¹ poprzez tê czy tamt¹
stratê lub niepowodzenie, które ktoœ napotyka, utrapienie i desperacja – to
siê nazywa ¿alem.
A czym jest „cierpienie nieuzyskiwania tego, czego siê pragnie”?
Do istot poddanych narodzinom przychodzi pragnienie: „Ach, ¿ebyœmy nie
byli poddani narodzinom! Ach, ¿eby nowych narodzin nie by³o przed
nami!” Poddani s¹ staroœci, chorobie, œmierci, smutkowi, lamentowi, bólo-
wi, ¿alowi i rozpaczy, przychodzi do nich pragnienie: „Ach, ¿ebyœmy nie
byli poddani tym rzeczom! Ach, ¿eby tych rzeczy nie by³o przed nami!” Ale
tego nie mo¿na osi¹gn¹æ jedynie poprzez pragnienie; a nieuzyskiwanie tego,
co siê pragnie, jest cierpieniem”329.
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329 Digha-nikaya, XXII, przek³. Njanatiloki, w: The Word of the Budda, wyd. 11,
Colombo 1952, s. 3-4. Cytujê za Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, tam¿e,
s. 177-178.



Mamy zatem w przytoczonym fragmencie nie tylko dziewiêæ
g³ównych przejawów cierpienia trapi¹cych istoty empiryczne, ale
i opis kolejnych znacz¹cych jego faz. Po tym rozbudowanym opisie
w drugiej Szlachetnej Prawdzie przechodzi siê do opisu podstawo-
wej przyczyny cierpienia. Jest ni¹ po¿¹danie (tryszna), o którym
wczeœniej ju¿ wspominano, ¿e powstaje na bazie kontaktu organu
zmys³u z odpowiednim obiektem. Sk³ania ona do czynu, nios¹c za
sob¹ odp³atê i cierpienie. Trzecia Prawda odnosi siê do zjawiskowej
sfery przedstawianej w prawdzie pierwszej i drugiej. Jest te¿, w pew-
nym sensie, kontynuacj¹ drugiej, gdy¿ wskazuje na jej przeciwieñ-
stwo. Tam gdzie nie ma pragnienia i po¿¹dania, nie ma te¿ cierpie-
nia. Cierpienie ustaje tam, gdzie zanika po¿¹danie (pragnienie).
Jednak do tego potrzebna jest Szlachetna Oœmioraka Œcie¿ka330,
w której zwraca siê uwagê na w³aœciwy pogl¹d, dotycz¹cy zrozu-
mienia czterech szlachetnych prawd, pocz¹tkowo tylko racjonalne-
go, aby ostatecznie pod koniec tej œcie¿ki sta³ siê on wgl¹dem ducho-
wego doœwiadczenia. Po w³aœciwym pogl¹dzie nastêpne elementy
oœmiorakiej œcie¿ki to: w³aœciwe pragnienie (intencja), mowa, dzia³an-
ie, utrzymanie, wysi³ek oraz w³aœciwa uwa¿noœæ i skupienie. Piêæ
pierwszych wskazuje kolejno na: nieprzyczynianie siê swymi prag-
nieniami do jakiejkolwiek krzywdy; powstrzymywanie siê od wszel-
kich przewinieñ wynikaj¹cych z u¿ywania jêzyka, od zabijania, kra-
dzie¿y, od szkodliwych myœli, czy wskazuje na aktywne zapobiega-
nie z³u itp. Wreszcie w³aœciwa uwa¿noœæ i w³aœciwe skupienie. Ta
pierwsza ma na wzglêdzie cia³o, uczucia, umys³ i myœli, skupiaj¹c
siê na rozpraszaniu pragnieñ i przygnêbieñ, które one nios¹. Druga,
uwa¿noœæ, ostatecznie owocuje rozproszeniem przyjemnoœci i bólu,
a przed ich rozproszeniem tak¿e uniesienia i depresji, stanem „(…)
bez przyjemnoœci i bólu, który cechuje siê uwa¿noœci¹ i równowag¹”331.

Próba analizy buddyjskiej metafizyki cierpienia niesie z sob¹
wiele innych mo¿liwoœci jego interpretacji, które warto podj¹æ.
Wszystkie wydaj¹ siê ³¹czyæ z g³ównymi elementami nauki o cier-
pieniu, o których wspominano wczeœniej. Nowe interpretacje i roz-
winiêcia metafizyki cierpienia pojawiaj¹ siê w ró¿nych okresach
rozwoju buddyzmu i s¹ czêœci¹ nauki ró¿nych jego szkó³. Nie spo-
sób ich wszystkich omówiæ. Koñcz¹c omawianie buddyjskiej meta-
fizyki cierpienia, zwrócimy jeszcze uwagê na wybrane, ciekawe jego
koncepcje w nauce: Gampopy, Nagard¿uny i Œantidewy.
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330 Por. Samyutta-nikaya, V. 8, por. Buddyzm, wybór tekstów, dz. cyt., s. 62-64.
331 Por. tam¿e.



3.2.5.5. Cierpienie jako element Ÿycia prenatalnego

Nawi¹zaniem do wczeœniejszych rozwa¿añ dotycz¹cych pierwszej
prawdy o cierpieniu s¹ niew¹tpliwie pogl¹dy Gampopy332. Przenosi
siê w nich uwagê do rzadko podejmowanego zagadnienia cierpie-
nia, ale doœwiadczanego w wymiarze p³odowym (prenatalnym) –
od poczêcia (okkanti) do narodzin (sanjati). Gampopa, odwo³uj¹c
siê do uznanej prawdy, mówi¹cej, i¿ wszystkie istoty w stanie po-
œrednim, pomiêdzy œmierci¹ a odrodzeniem, posiadaj¹ cudowne
moce, nie tylko przemieszczania siê w przestrzeni, ale tak¿e zdol-
noœæ ujrzenia przysz³ego miejsca odrodzenia, zwraca uwagê na ich
przykre doœwiadczenia, których doznaj¹ w tym czasie. Powstaj¹ one
oczywiœcie jako rezultat w³asnej karmy. Istoty maj¹ce siê odrodziæ,
ze wzglêdu na zebrane zas³ugi i przewiny, udaj¹ siê do gorszych lub
lepszych miejsc (gati). Gdy maj¹ siê odrodziæ jako mê¿czyŸni, od-
czuwaj¹ silne przywi¹zanie do swej matki i antypatiê do ojca. Je¿eli
maj¹ siê odrodziæ jako kobiety, odczuwaj¹ silne przywi¹zanie do
ojca i antypatiê do matki. Wskutek tego przywi¹zania i antypatii za-
sada œwiadomoœci ³¹czy siê z wydzielinami ojca i matki (okkanti).
Od tej chwili istoty pozostaj¹ w ³onie matki przez 38 tygodni albo
osiem, dziewiêæ czy dziesiêæ miesiêcy, doœwiadczaj¹c nieustaj¹cego
bólu i cierpienia, które jest udzia³em nowej, tworz¹cej siê istoty.
Gampopa pisze o tym tak:

Podczas pierwszego tygodnia w ³onie matki istota gotuje siê i sma¿y jak
w ciep³ym naczyniu, podczas gdy organy zmys³owe cia³a i zasada œwiadomoœci
doœwiadczaj¹ niewyobra¿alnego bólu. W tym stanie zarodek nosi nazwê
owalnego kszta³tu (kalala) i przypomina ry¿ w wodzie lub os³odzony
twaróg333.

Dzieje siê tak poprzez nastêpne tygodnie wzrastania i zmiany
kszta³tów, a¿ do tygodnia siódmego kiedy:

(…) powstaje tzw. œciskaj¹cy wiatr, przez dotyk którego powstaj¹ d³onie
i stopy. Zarodek w tym stanie czuje ból, sprawiaj¹cy powstanie w nim myœli
o porywaniu poprzez silny wiatr i rozci¹ganiu go przez kogoœ kijem.
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332 Gampopa (sGam po pa), 1079-1153, uczeñ Milarepy, jedna z centralnych
postaci szko³y Kagyupa. Najwa¿niejsze jego dzie³o to Ozdoba z klejnotów wyzwole-
nia. Por. przek³ad H. V. Guenthera, sGam.po.pa, The Jewel Ornament of Liberation,
Berkeley 1971, Boston-London 1986. Por. tak¿e przek³ad jego fragmentu, do które-
go siê odwo³uje, przytaczaj¹c pogl¹dy Gampopy: Dvags.po.thar.rgyan, cz. V, autor-
stwa J. Sieradzana, w: Buddyzm, wybór tekstów, dz. cyt., s. 153-154. Por. te¿ Gyaltsab
Rinpocze, Cztery Dharmy Gampopy, przek³. z tybetañskiego K. Holmes, przek³. pol-
ski KT, Kraków, w Roku Drewnianego Psa.

333 Dvags.po.thar.rgyan, cz. V, dz. cyt.



W jedenastym tygodniu w ³onie matki powstaje tzw. wiatr wstêpnego poja-
wienia siê, przez dotyk którego powstaje dziewiêæ otworów cia³a. W tym
czasie odczuwa siê ból taki, jak gdyby otwart¹ ranê przebijano palcem.

Cierpienie pobytu w ³onie mo¿na zilustrowaæ w inny sposób. Kiedy ma-
tka nie przestrzega diety, daj¹c pierwszeñstwo zimnym potrawom, zarodek
odczuwa taki ból, jak naga osoba wyrzucona na lód. Podobnie, ból pojawia
siê, kiedy po¿ywienie jest zbyt gor¹ce lub zbyt kwaœne. Przejadanie siê pro-
wadzi do tego, ¿e czuje on jak gdyby by³ zgniatany pomiêdzy ska³ami; niedo-
¿ywienie z kolei prowadzi do odczucia zawieszenia i bujania siê w powie-
trzu. W wyniku pospiesznego chodu, skakania lub spadania w dó³ matki,
odczuwa on ból, jak gdyby toczy³ siê w dó³ po pochy³oœci wzgórza. Jeœli w cza-
sie ci¹¿y matka nadu¿ywa seksu, zarodek odczuwa to tak, jak gdyby by³
k³uty kolcami.

W trzydziestym siódmym tygodniu, œwiadomoœæ p³odu, ci¹gle przeby-
waj¹c w macicy, zmartwiona stanem brudu, smrodu, ciemnoœci i uwiêzie-
nia, postanawia myœl o ucieczce.

W trzydziestym ósmym tygodniu, w ³onie matki powstaje tzw. Wiatr
zrywania kwiatu, który obraca p³ód woko³o i pcha go w pobli¿e otworu ³ona.
Odczuwa siê wtedy ból, jakby pochodz¹cy od ran zadanych przez ¿elazne
maszyny.

W ten sposób p³ód gotowany i sma¿ony w cieple ³ona jak w gor¹cym
naczyniu przez d³ugi czas, by³ dotykany i wstrz¹sany przez dwadzieœcia
osiem ró¿nych wiatrów. Rosn¹c i ¿ywi¹c siê tym, co by³o zawarte we
krwi matki, owalny kszta³t istoty rozwija³ siê334 w normalne cia³o. (…)
Wreszcie powstaje tzw. wiatr patrz¹cy w dó³, który skierowuje g³owê
p³odu w dó³ i dziecko dosiêga zewnêtrznego œwiata z wyci¹gniêtymi
d³oñmi. Tutaj doœwiadcza bólu, jakby by³o przeci¹gane przez sieæ z ¿elaz-
nych prêtów”335.

W jedenastym tygodniu w ³onie matki powstaje tzw. wiatr wstêpnego poja-
wienia siê, przez dotyk którego powstaje dziewiêæ otworów cia³a. W tym
czasie odczuwa siê ból taki, jak gdyby otwart¹ ranê przebijano palcem.

Cierpienie pobytu w ³onie mo¿na zilustrowaæ w inny sposób. Kiedy ma-
tka nie przestrzega diety, daj¹c pierwszeñstwo zimnym potrawom, zarodek
odczuwa taki ból, jak naga osoba wyrzucona na lód. Podobnie, ból pojawia
siê, kiedy po¿ywienie jest zbyt gor¹ce lub zbyt kwaœne. Przejadanie siê pro-
wadzi do tego, ¿e czuje on jak gdyby by³ zgniatany pomiêdzy ska³ami; niedo-
¿ywienie z kolei prowadzi do odczucia zawieszenia i bujania siê w powie-
trzu. W wyniku pospiesznego chodu, skakania lub spadania w dó³ matki,
odczuwa on ból, jak gdyby toczy³ siê w dó³ po pochy³oœci wzgórza. Jeœli w cza-
sie ci¹¿y matka nadu¿ywa seksu, zarodek odczuwa to tak, jak gdyby by³
k³uty kolcami.

W trzydziestym siódmym tygodniu, œwiadomoœæ p³odu, ci¹gle przeby-
waj¹c w macicy, zmartwiona stanem brudu, smrodu, ciemnoœci i uwiêzie-
nia, postanawia myœl o ucieczce.

W trzydziestym ósmym tygodniu, w ³onie matki powstaje tzw. Wiatr
zrywania kwiatu, który obraca p³ód woko³o i pcha go w pobli¿e otworu ³ona.
Odczuwa siê wtedy ból, jakby pochodz¹cy od ran zadanych przez ¿elazne
maszyny.

W ten sposób p³ód gotowany i sma¿ony w cieple ³ona jak w gor¹cym
naczyniu przez d³ugi czas, by³ dotykany i wstrz¹sany przez dwadzieœcia
osiem ró¿nych wiatrów. Rosn¹c i ¿ywi¹c siê tym, co by³o zawarte we
krwi matki, owalny kszta³t istoty rozwija³ siê334 w normalne cia³o. (…)
Wreszcie powstaje tzw. wiatr patrz¹cy w dó³, który skierowuje g³owê
p³odu w dó³ i dziecko dosiêga zewnêtrznego œwiata z wyci¹gniêtymi
d³oñmi. Tutaj doœwiadcza bólu, jakby by³o przeci¹gane przez sieæ z ¿elaz-
nych prêtów”335.

W jedenastym tygodniu w ³onie matki powstaje tzw. wiatr wstêpnego poja-
wienia siê, przez dotyk którego powstaje dziewiêæ otworów cia³a. W tym
czasie odczuwa siê ból taki, jak gdyby otwart¹ ranê przebijano palcem.

Cierpienie pobytu w ³onie mo¿na zilustrowaæ w inny sposób. Kiedy ma-
tka nie przestrzega diety, daj¹c pierwszeñstwo zimnym potrawom, zarodek
odczuwa taki ból, jak naga osoba wyrzucona na lód. Podobnie, ból pojawia
siê, kiedy po¿ywienie jest zbyt gor¹ce lub zbyt kwaœne. Przejadanie siê pro-
wadzi do tego, ¿e czuje on jak gdyby by³ zgniatany pomiêdzy ska³ami; niedo-
¿ywienie z kolei prowadzi do odczucia zawieszenia i bujania siê w powie-
trzu. W wyniku pospiesznego chodu, skakania lub spadania w dó³ matki,
odczuwa on ból, jak gdyby toczy³ siê w dó³ po pochy³oœci wzgórza. Jeœli w cza-
sie ci¹¿y matka nadu¿ywa seksu, zarodek odczuwa to tak, jak gdyby by³
k³uty kolcami.

W trzydziestym siódmym tygodniu, œwiadomoœæ p³odu, ci¹gle przeby-
waj¹c w macicy, zmartwiona stanem brudu, smrodu, ciemnoœci i uwiêzie-
nia, postanawia myœl o ucieczce.

W trzydziestym ósmym tygodniu, w ³onie matki powstaje tzw. Wiatr
zrywania kwiatu, który obraca p³ód woko³o i pcha go w pobli¿e otworu ³ona.
Odczuwa siê wtedy ból, jakby pochodz¹cy od ran zadanych przez ¿elazne
maszyny.

W ten sposób p³ód gotowany i sma¿ony w cieple ³ona jak w gor¹cym
naczyniu przez d³ugi czas, by³ dotykany i wstrz¹sany przez dwadzieœcia
osiem ró¿nych wiatrów. Rosn¹c i ¿ywi¹c siê tym, co by³o zawarte we
krwi matki, owalny kszta³t istoty rozwija³ siê334 w normalne cia³o. (…)
Wreszcie powstaje tzw. wiatr patrz¹cy w dó³, który skierowuje g³owê
p³odu w dó³ i dziecko dosiêga zewnêtrznego œwiata z wyci¹gniêtymi
d³oñmi. Tutaj doœwiadcza bólu, jakby by³o przeci¹gane przez sieæ z ¿elaz-
nych prêtów”335.

Cierpienie analizowane w buddyjskiej nauce posiada swoje licz-
ne interpretacje. Przyk³ad tej bardzo realistycznej wersji Gampopy
niew¹tpliwie stanowi przed³u¿enie czy konsekwencjê zwrócenia
uwagi na samsaryczne uwarunkowania buddyjskiej metafizyki
cierpienia. Wyjœcie poza nie stanowi analiza cierpienia u Nagard¿u-
ny, którego myœl powsta³a przesz³o 850 lat wczeœniej ni¿ rozwa¿ania
Gampopy.

3.2.5.6. Dwie prawdy o cierpieniu Nagard¿uny

To, co stanowi³o podstawê w buddyjskiej metafizyce cierpienia,
opartej na poszukiwaniu wspólnych dla wszystkich szkó³ elementów
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334 Wszystko to sprawia moc karmy.
335 Dvags.po.thar.rgyan, cz. V, dz. cyt.



nauki, w naturalny sposób zosta³o przeinterpretowane w filozofii
Nagard¿uny336. Nowoœæ metafizycznej interpretacji cierpienia Na-
gard¿uny polega³a miêdzy innymi na zwróceniu uwagi na zjawis-
kow¹ naturê œwiata, ale nie tylko. Oczywiœcie naszym zadaniem nie
jest odtworzenie ca³ej nauki Nagard¿uny, lecz jedynie zwrócenie
uwagi na wybrane nowoœci w analizie cierpienia. Mo¿na mieæ
w zwi¹zku z tym wra¿enie, ¿e wszystko, co do tej pory zosta³o po-
wiedziane na temat cierpienia w buddyzmie, by³o czynione z per-
spektywy widzenia cz³owieka jeszcze niewyzwolonego. Zatem rze-
czywistoœæ, a w nim metafizyka cierpienia do czasów Nagard¿uny
by³y opisywane tak, jak je prze¿ywa³ cz³owiek niewyzwolony. Na-
gard¿una co prawda nie zanegowa³ ostatecznie takiego opisu œwiata
i cierpienia, ale odró¿ni³ go od opisu œwiata czynionego z perspektywy
prawdy ostatecznej. Zatem Nagard¿una analizuj¹c rzeczywistoœæ,
odró¿ni³ dwie prawdy satja-dwaja (satya-dvaya), prawdê potoczn¹
(samwryti-satja [samvrti-satya]), relatywn¹, konwencjonaln¹ albo em-
piryczn¹, doœwiadczenia oraz prawdê ostateczn¹ (paramartha-satja
[paramartha-satya]), stanu wyzwolenia, która ka¿dy sk³adnik bytu
ukazuje jako pusty (siunja [œunya])337. Podobnie jak w analizie rze-
czywistoœci, tak i w przypadku analizy metafizyki cierpienia na po-
ziomie prawdy potocznej wa¿ne jest zwrócenie wobec niego uwagi
na tego, albo to, co doœwiadcza cierpienia, i wyodrêbnienie owego
ze œwiata, który tworzy cierpienie. Poznanie cierpienia z perspektywy
prawdy ostatecznej, jako dane bezpoœrednio, wolne jest natomiast
od tych wczeœniejszych uwarunkowañ wskazuj¹cych na relacje
podmiotowo-przedmiotow¹. Poniewa¿ wszystkie sk³adniki bytu,
podmiotowy byt, jak i wszystkie rzeczy poddane wnioskowaniu
lub percepcji, s¹ puste, podobnie trzeba traktowaæ cierpienie. Ale
zanim siê o nim powie, trzeba wspomnieæ, i¿ Nagard¿una przed
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336 Najbardziej znacz¹ce nurty Mahajany przyzna³y Nagard¿unie (ok. 150-250 n.e.)
najwy¿sze miejsce zaraz po Gautamie. W VIII w. sobór w Lhasie uzna³ za spraw¹
Kamalaœili, ¿e system Nagard¿uny jest jedyn¹ ortodoksyjn¹ nauk¹. Nagard¿una
za³o¿y³ szko³ê madhjamaki, inicjuj¹c tym samym spekulatywn¹ odmianê mahaja-
ny. W analizie myœli Nagard¿uny korzystam m.in. z: K. Satchidananda Murty, Na-
gard¿una, New Delhi 1971; C. Lindner, Nagarjuniana. Studies in the Writings and Phi-
losophy of Nagarjuna, Delhi 1987 (1982); Kenneth K. Inada, Nagarjuna. A Translation
of his Mulamadhyamakakarika with an Introductory Essay, Tokyo 1970. Por. te¿:
S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. I, dz. cyt., s. 588-607, 633-638; M. Mejor, Bud-
dyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001, s. 257 i n.; K. Jakubczak, Fi-
lozoficzne szko³y buddyzmu Mahajany, Madhjamaka i Jogaczara, w: Filozofia Wschodu,
dz. cyt., s. 207-244; V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej, dz. cyt.

337 Por. V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej, dz. cyt., s. 122.



jego analiz¹ zauwa¿a, ¿e ju¿ sama nauka Buddy odnosi siê do
dwóch prawd338.

Udzielane przez Buddów nauki Dharmy opieraj¹ siê na dwóch prawdach:
relatywnej [œwiatowej] prawdzie oraz ostatecznej [najwy¿szej] prawdzie339.

Za pomoc¹ tego rozró¿nienia Nagard¿una wskazuje, ¿e ow¹ wy¿-
sz¹ prawdê o rzeczywistoœci osi¹ga siê przez ni¿sz¹ (relatywn¹). Za-
tem poznanie wy¿szej prawdy o cierpieniu (paramartha) mo¿liwe
jest przez fa³sz (samvrti) tej ni¿szej o nim, co jest niezmiernie wa¿ne
dla zrozumienia argumentacji, które stosuje filozof, a które przyta-
czamy poni¿ej:

Ci, którzy nie znaj¹ ró¿nicy pomiêdzy tymi dwiema prawdami, nie s¹ w sta-
nie zrozumieæ g³êbokiej natury nauk Buddy.

Bez wsparcia siê na zwyk³ym, codziennym ¿yciu [czyli prawdzie relatyw-
nej] nie uda siê wyraziæ prawdy ostatecznej, a bez zrozumienia prawdy
ostatecznej, nie uda siê zrealizowaæ Nirwany.

Niew³aœciwie zrozumiana œunjata mo¿e doprowadziæ do zguby têp¹ osobê.
Przypomina Ÿle schwytanego wê¿a albo b³êdnie zastosowan¹ wiedzê ma-
giczn¹340.

Powstaje zatem pytanie, jaka jest ta wy¿sza prawda, ukryta przed
umownoœci¹ naszego ¿ycia.

W sensie œcis³ym wskazuje, ¿e nie ma egzystencji, ustawania
bytu, narodzin, wyzwolenia. Rzeczywistoœæ jest pusta (siunja)341.
Gdyby œwiat by³ rzeczywisty, nie mog³yby w nim zachodziæ ¿adne
przemiany. Dlatego œwiat jest nierzeczywisty. Nic nie posiada w nim
swojej w³asnej natury i egzystencji. Wszystko jest relatywne, nic nie
posiada w³asnej istnoœci (swabhawata). Wszystkie rzeczy s¹ puste342.
Œwiat Nagard¿uny jest nierzeczywisty i pusty, ale jego siunja343 nie
wskazuje na nihilizm sprowadzaj¹cy œwiat do nicoœci. W efekcie
u Nagard¿uny siunja ma to samo znaczenie co wspó³zale¿ne po-
wstawanie:

Wybrane elementy myœli indyjskiej 149

338 Por. K. K. Inada, Nagarjuna…, dz. cyt., XXIV, 8. Por. te¿, Nagard¿una, Wy-
bór pism, wybór i przek³. J. Sieradzan, Kraków w Roku Wodnej Owcy. Fragmenty
Mulamadhyamakakarika cytujêw oparciu o polski przek³ad.

339 MMK XXIV 8.
340 MMK XXIV 9, 10, 11.
341 Por. rozwiniêcie tej kwestii np. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, dz. cyt.,

s. 601.
342 Por. K. Satchidananda Murty, Nagard¿una, dz. cyt., s. 80-82.
343 Pusty oznacza tu brak istotnoœci rzeczy, ale nie ich nieistnienia jako feno-

menów.



Je¿eli coœ koresponduje z œunjat¹, wówczas wszystko jest mo¿liwe, a jeœli coœ
nie koresponduje z œunjat¹, wówczas nic nie jest mo¿liwe344.

Uwa¿amy, ¿e wspó³zale¿ne powstawanie jest œunjat¹. Œunjata jest prowi-
zoryczn¹ nazw¹ [czyli tworem myœlowym] dla wspó³zale¿noœci [by-
tów], a nie pojêciem, które umo¿liwia poznanie. Jest to w istocie œrodkowa
œcie¿ka345.

Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest pokonanie orzekania, w którym
uznaje siê, ¿e coœ „jest” lub „nie jest”346, co przek³ada siê na uznanie,
¿e œwiat sk³adaj¹cy siê z narodzin, ¿ycia i œmierci jest nierzeczywisty347,
podobnie sanskary348, wyzwolenie349, wszelkie uczynki350 i przede
wszystkim to, co najwa¿niejsze dla naszych rozwa¿añ, cierpienie351

– te¿ jest nierzeczywiste.
Wszystko to zawdziêcza swoje istnienie stosunkom, których nig-

dy nie bêdziemy w stanie zrozumieæ. Œwiat ma istnienie jedynie zja-
wiskowe352. Nic nie posiada w³asnej natury. Nawet ostateczne
sk³adniki œwiata (dharmy) nie posiadaj¹ substancjalnoœci, nie s¹
trwa³e ani chwilowe. Podobnie cierpienie, chocia¿ w istocie mo¿e
istnieæ, ostatecznie, przez to, ¿e jest nierzeczywiste, nie ma go. Taka
prawda trudna do zrozumienia na gruncie potocznego myœlenia353

ujawnia nie tylko, ¿e coœ mo¿e byæ ani wieczne, ani nie wieczne,
podobnie, ¿e nie jest substancjalne ani nie-substancjalne. Taka praw-
da wskazuje na wolnoœæ od dualnej interpretacji œwiata w sensie ju¿
wczeœniej wspomnianym, ¿e coœ „jest” lub „nie jest”. St¹d ostatecz-
n¹ prawd¹ jest pustka i na tym poziomie mo¿emy przejœæ do analizy
cierpienia u Nagard¿uny, któr¹ dokonuje w XII rozdziale Mulama-
dhjamakakariki. Swoj¹ analizê cierpienia rozpoczyna od odniesienia
siê do pogl¹dów, o których wczeœniej wspominano tak¿e w tym opra-
cowaniu.

150 3. ¯ycie ludzkie jest cierpieniem

344 MMK XXIV 14. Œunjata jest podstaw¹ wszelkiego istnienia, a zatem bez
niej nic nie jest mo¿liwe, por. K. Inada, Nagard¿una, dz. cyt., s. 147.

345 MMK XXIV 18.
346 Tak wiêc twierdzenie, ¿e rzeczy s¹ i ¿e ich nie ma, jest fa³szywe. Prawda

le¿y poœrodku w pustce.
347 Por. MMK XI.
348 Por. MMK XIII.
349 Por. MMK XVI.
350 Por. MMK XVIII.
351 Por. MMK XII.
352 Por. S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, dz. cyt., s. 597-598.
353 Myœl Nagard¿uny jest bardzo trudna do zrozumienia. Oparta na dwuwar-

toœciowej logice czterech alternatyw, czêsto wymyka siê pe³nemu zrozumieniu.
Por. Satchidananda Murty, Nagard¿una, dz. cyt., s. 80-82.



Niektórzy utrzymuj¹, ¿e cierpienie powstaje z siebie, z czego innego, z obu
tych przyczyn na raz, lub zgo³a bez przyczyny. Jednak twierdzenia, które
traktuje cierpienie jako skutki (skutek), nie da siê uzasadniæ.

Je¿eli cierpienie powstawa³oby z siebie, nie powinno istnieæ w zale¿noœci od
czegoœ innego, poniewa¿, naturalnie, te [istniej¹ce obecnie] skandhy s¹ po-
krewnie zwi¹zane z powstawaniem [przysz³ych] skandh.

Je¿eli te [obecne] skandhy ró¿ni³yby siê od tamtych [przysz³ych], lub jeœli
póŸniejsze by³yby ró¿ne od wczeœniejszych, wówczas cierpienie, jak równie¿
tamte [przysz³e] skandhy, by³oby spowodowane przez coœ innego”354.

Jednak, co ciekawe, choæ Nagard¿una, wzorem niektórych swo-
ich poprzedników pocz¹tkowo wymienia ró¿ne mo¿liwe Ÿród³a cier-
pienia (por. rysunek 18), ostatecznie poddaje je krytycznej analizie,
w której musi ukazaæ ich fa³sz, aby przejœæ do opisu cierpienia z punk-
tu widzenia ostatecznej prawdy.

Zatem, zdaniem Nagard¿uny, trudno utrzymaæ twierdzenie, ja-
koby cierpienie powstawa³o z samego siebie, podobnie jak to,
w którym uznaje siê, i¿ jest czegoœ skutkiem. Powstanie z siebie
wyklucza istnienie w zale¿noœci, podobnie jak ró¿nice pomiêdzy
tym, co istnieje obecnie, a tym, co istnieje w przysz³oœci, wyklucza
powstanie cierpienia z siebie samego355. Zatem gdyby uznaæ, ¿e
przyczyna cierpienia le¿y poza nim samym, to mo¿e przyczyn¹
cierpienia jest sama jednostka lub jakaœ inna jednostka. Oczywi-
œcie, tu mog¹ kryæ siê wszelkiego rodzaju byty, o których filozof
nawet nie wspomina, bo i po co, skoro wszystkich ich tajemnic¹ czy
istot¹ jest to, co mo¿na by nazwaæ indywidualnym ego. W efekcie
Nagard¿una przenosi rozwa¿ania poszukuj¹ce Ÿróde³ cierpienia
poza nim samym na te, które poszukuj¹ podstaw pozornego po-
czucia indywidualnoœci, ja, czyli ego. Chcia³oby siê s³owami Na-
gard¿uny spytaæ, gdzie ono jest, wobec czynionej przezeñ analizy
elementów uwarunkowanych (samskara)356 i analizy po³¹czenia
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354 Por. MMK XII. 1-3.
355 Choæ na gruncie logiki Nagard¿uny mo¿e nie budziæ to wiêkszych zastrze-

¿eñ, to taka argumentacja niesie z sob¹ oczywiœcie wiele pytañ. Na przyk³ad: Jak
rozwi¹zaæ znamiona up³ywu czasu cia³a ludzkiego? Dla Nagard¿uny wydaje siê
to byæ proste w momencie, kiedy odwo³amy siê do analizy elementów uwarunko-
wanych (samskara) – por. MMK XIII oraz MMK XV. Wskazuje siê w niej na nieza-
le¿noœæ myœli Nagard¿uny od koncepcji bytu i niebytu. Zatem „…m³odoœæ [a tak¿e
staroœæ] siê nie starzeje” (MMK XIII. 5) Bo, choæ œunjata, czyli natura takoœci, rezyg-
nuje z wszystkich fa³szywych pogl¹dów, to ci, zdaniem Nagard¿uny, którzy
„…obstaj¹ przy idei czy koncepcji œunjaty, s¹ niepoprawni” (por. MMK XIII. 8).

356 Por. MMK XIII oraz uwagi w przypisie poprzednim.



(samsarga)357. Przytoczmy jednak przyk³ad, jak filozof dokonuje
ca³ej analizy cierpienia, poszukuj¹c jego Ÿróde³ w czym innym ni¿
ono samo:

Je¿eli przyczyn¹ cierpienia jest sama jednostka, wówczas powinna byæ ona
czymœ odrêbnym od cierpienia. Kim jest to indywidualne ego, które powo-
duje cierpienie ego?

Je¿eli przyczyn¹ cierpienia jest inna jednostka, to gdzie jest ego, które –
bêd¹c oddzielone od cierpienia – [na pozór]doœwiadcza cierpienia spowodo-
wanego przez inn¹ jednostkê?

Je¿eli przyczyn¹ cierpienia jest inna jednostka, jaka jest [natura] tej jedno-
stki, która – choæ sama nie cierpi – to jednak powoduje cierpienie innych?

Je¿eli nie da siê dowieœæ, ¿e przyczyna cierpienia le¿y w sobie, to gdzie szu-
kaæ cierpienia, którego przyczyn¹ jest coœ innego, skoro przyczyn¹ cierpie-
nia innej jednostki jest z pewnoœci¹ w³aœnie ta jednostka?

A zatem, przyczyn¹ cierpienia nie jest ego, poniewa¿ nie mo¿e ono powstaæ
samo z siebie. Je¿eli inna jednostka nie mo¿e spowodowaæ w³asnego cierpie-
nia, to dlaczego cierpienie mia³oby powstaæ z czegoœ innego?

Je¿eli cierpienie mog³oby powstaæ z siebie, albo z czego innego, wówczas
mog³oby tak¿e powstaæ z obu tych przyczyn na raz. Gdzie jest to nie maj¹ce
przyczyny cierpienie, które nie powsta³o ani z siebie, ani z czego innego?
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Rysunek 18. G³ówne Ÿród³a cierpienia, których realnoœæ

zanegowa³ Nagard¿una

357 Por. MMK XIV wskazuj¹ca, ¿e widz¹cy, widziany obiekt oraz akt widze-
nia w efekcie nie istniej¹, podobnie jak niemo¿liwy jest proces ich po³¹czenia.



Ten czworaki przyczynowy pogl¹d jest niemo¿liwy do zastosowania nie tyl-
ko w odniesieniu do cierpienia, ale tak¿e jeœli chodzi o zewnêtrzne byty358.

Mo¿na zatem jeszcze raz powtórzyæ kolejn¹ wa¿n¹ dla buddyjskiej
metafizyki cierpienia konkluzjê, która wynika z rozwa¿añ Nagard¿u-
ny. Cierpienie jest nierzeczywiste, nie ma go, ale z absolutnego punktu
widzenia. Podobnie jak, co mo¿e wydaæ siê szokuj¹ce, Cztery Szlachetne
Prawdy o Cierpieniu359, koncepcja nirwany360 i wiele wczeœniej wska-
zywanych elementów opisuj¹cych cierpienie361 – s¹ nierealne. Nie mo-
¿na siê co prawda, w koncepcji Nagard¿uny, ostatecznie wyprzeæ cier-
pienia, bo istnieje ono w sferze zjawiskowej, tak jak œwiat, który
ostatecznie jest u³ud¹ stworzon¹ przez relacje.

3.2.5.7. Intencja przebudzenia, przebudzenie oraz pomoc

wszystkim ¿ywym stworzeniom w pokonaniu cier-

pienia. Idea³ bodhisattwy Œantidewy

Po Nagard¿unie, który pryncypialnie odrzuci³ wszystkie pogl¹dy
na temat cierpienia, wraz z nim samym, na szczególn¹ uwagê w roz-
wa¿aniach dotycz¹cych metafizyki cierpienia w myœli buddyjskiej
zas³uguje Œantidewa. Oczywiœcie, historia linii przekazu nauki Bud-
dy, od ojca Buddy naszych czasów do pierwszego Dalaj Lamy362, za-
wiera wiele znacz¹cych pogl¹dów dotycz¹cych tak¿e cierpienia,
w co najmniej stu trzydziestu szeœciu interpretacjach363. Jednak
stoj¹c przed koniecznoœci¹ wyboru znacz¹cych i inspiruj¹cych
pogl¹dów na temat cierpienia w myœli buddyjskiej, nie sposób
pomin¹æ tych, które ³¹cz¹ je z idea³em bodhisattwy364.
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358 MMK XII. 4-10.
359 Por. MMK XXIV.
360 Por. MMK XXV.
361 Na przyk³ad powstawanie i zniszczenie.
362 Pierwszy Dalaj Lama Gendyn Drub ¿y³ w latach 1391-1474. By³ jednym

z najbardziej znanych uczonych tamtych czasów obok, Cziele Namgyala. Wybu-
dowa³ klasztor Taszi Lhunpo, który póŸniej sta³ siê rezydencj¹ Panczen Lamów.

363 Por. np. Historia Linii Przekazu, od Buddy do Dalaj Lamy, przek³. polski Kar-
ma Votem Sangpo, Kraków w Roku Wodnego Ptaka.

364 Pojêcie bodhisattwy pojawia siê ju¿ w d¿atakach („opowieœciach o uro-
dzeniu” nale¿¹cych do zbioru Khuddaka-nikaja, czêœci Sutra Pitaki) traktuj¹cych o
wczeœniejszych ¿ywotach Buddy. Mahajana wyró¿nia dwa rodzaje bodhisattwy (dos³.
„istota oœwiecona”): ziemski pomagaj¹cy – mi³osierny, pe³en altruizmu, d¹¿¹cy
do stanu buddy, i transcendentny, który osi¹gn¹³ ju¿ stan buddy, ale odsun¹³ pe³ne
wkroczenie do nirwany, aby innych wyzwoliæ z cierpienia, wskazuj¹c drogê do
wyzwolenia. Najwa¿niejsi to: Awalokiteœwara, MañdŸuœri, Samantabhadra.



Ich autorem jest Œantidewa365. Wnosi on do rozwa¿añ buddyj-
skich dotycz¹cych metafizyki cierpienia nowy element, powi¹zany
i wyprowadzony z nauki o bodhisattwie. Ten idea³, w przeciwieñ-
stwie do idea³u arhata366 buddyzmu hinajany, stara siê nie tylko
o wyzwolenie z w³asnego cierpienia, ale stara siê wyprowadziæ
z cierpienia wszystkie ¿yj¹ce i czuj¹ce istoty. Jego determinacja jest
tak du¿a, ¿e jest gotów przelaæ na nie wszystkie swoje zas³ugi i osta-
tecznie przyj¹æ na siebie nawet ich cierpienie, poœwiêcaj¹c w zwi¹z-
ku z tym tak¿e w³asne cia³o. Niew¹tpliwie jest to nowe spojrzenie na
zagadnienie cierpienia w myœli wschodniej. Oczywiœcie Œantidewa
w swoich rozwa¿aniach na temat cierpienia nie tylko zwraca uwagê
na bodhisattwê odbieraj¹cego cierpienie od innych, czemu towarzy-
szy oddanie tak¿e w³asnego cia³a. Zwraca te¿ uwagê na pytania sta-
wiane wobec cierpienia. Wœród nich na to, na które odpowiedŸ ma
wskazaæ, kto lub co doœwiadcza cierpienia. Ale nie tylko. Wskazuje
na prawdziwe i skuteczne lekarstwo uwalniaj¹ce raz na zawsze od
cierpienia i doœwiadczania bólu. Jest nim wgl¹d w prawdziwe ist-
nienie zjawiSk. Daje go W Pe³ni Przebudzony Umys³. Œantidewa, choæ
pisz¹c o ró¿nych sposobach myœlenia o cierpieniu czy o jego Ÿró-
d³ach mo¿e nie zaskakuje, ale zwraca te¿ ostatecznie uwagê na zale-
ty cierpienia. Przyjrzyjmy siê niektórym wybranym elementom jego
teorii.

Analizy czynione przez Œantidewê w zwi¹zku z tym, kto lub co
cierpi, wobec wczeœniejszych Nagard¿uny nie zaskakuj¹. Œantidewa
jest tu zgodny z Nagard¿un¹. Prawdziwy w³aœciciel cierpienia nie
istnieje:
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365 Buddyjski mistrz mahajany, zwi¹zany ze szko³¹ madhjamaków z klasztor-
nego uniwersytetu Nalanda w Indii. ¯y³ na prze³omie VII-VIII wieku. Syn króla
Kaljanawaram w Saurasztra. Autor dzie³a Przewodnik na œcie¿ce Bodhisattwy (tak¿e
t³umaczonego jako Wst¹pienie [na drogê] praktyki bodhi[sattwy]) – Bodhisattvacarya-
vatara oraz Zbioru regu³ (Œikszamuææaja). Pierwsze dzie³o do dzisiaj stanowi niezwy-
kle wa¿ny podrêcznik w buddyzmie tybetañskim. W dalszej czêœci pracy korzys-
tam z polskiego przek³adu angielskiej wersji tego dzie³a, opartej na t³umaczeniu
Sherpy Tulku z komentarzem Geshe Ngawang Dhargje. Podstawê ca³oœci prze-
k³adu stanowi³ komentarz, którego autorem by³ lama tybetañski Thogme Zangpo
(ok. XII w.). Por. Œantidewa, Przewodnik na œcie¿ce bodhisattwy, Bodhisattvacaryavatara,
przek³. W. Czapnik z zespo³em oraz J. Sieradzan, redakcja ca³oœci J. Sieradzan,
Kraków w Roku Wodnej Owcy. Por. ciekawe informacje na temat Mahaczarji Œan-
tidewy, w: Historia Linii Przekazu…, dz. cyt. Por. te¿ Geshe Ngawang Dhargyey,
The Tibetan Tradition of Mental Development…, dz. cyt.

366 Reprezentuje idea³ wczesnego buddyzmu. Jego przeciwieñstwem jest bod-
hisattwa, który pragnie wyzwoliæ wszystkie istoty.



Takie rzeczy jak kontinuum (istnienia) i z³o¿enia (skandhy),
S¹ w ten sam sposób fa³szywe, jak ró¿aniec i armia.
(Prawdziwy) w³aœciciel cierpienia nie istnieje…367

Co wiêcej, samo cierpienie te¿ nie istnieje, co jednak nie uspra-
wiedliwia odwrócenia siê od niedoli innych. Œantidewa, nie neguj¹c
wczeœniej wypowiedzianej prawdy, przechodzi do nastêpnej, która
zwraca uwagê ju¿ nie na „w³asne” doœwiadczanie cierpienia, ale na
cierpienie innych istot. Logika Œantidewy wydaje siê tutaj niepod-
wa¿alna:

„(Skoro jednak ani cierpienie, ani cierpi¹cy naprawdê nie istniej¹),
Dlaczego powinienem odwróciæ oczy od nieszczêœæ wszystkich?”
To nie jest podstawa do dysputy, poniewa¿ jeœli staram siê zapobiegaæ
Swojemu (cierpieniu), to powinienem równie¿ zapobiegaæ (niedoli) innych.
Je¿eli nie, to poniewa¿ przypominam (inne) czuj¹ce istoty,
(Nie powinienem równie¿ zapobiegaæ w³asnemu cierpieniu) (8. 103).

Oczywiœcie mog¹ powstawaæ w¹tpliwoœci dotycz¹ce wspó³czu-
cia dla innych istot ze wzglêdu na ich cierpienie bo:

„(…) skoro to wspó³czucie sprowadzi na mnie wiele nieszczêœæ,
To dlaczego powinienem zmuszaæ siê, by je w sobie rozwin¹æ?”
Je¿eli medytujê nad cierpieniem ¿yj¹cych istot,
To jak nieszczêœcie wspó³czucia mo¿e siê zwiêkszyæ? (8. 104)

Jednak Œantidewa, wobec wszystkich tych w¹tpliwoœci wskazu-
je, ¿e cierpienia jednej istoty mog¹ zniwelowaæ cierpienia wielu in-
nych istot. Jest to konsekwencja stanu umys³u, dobrego serca czy
w efekcie dzia³ania bodhisattwy, który zaakceptowa³ cierpienie.
St¹d w stanzach rdzennego tekstu czytamy:

Je¿eli dziêki cierpieniom jednej istoty, mo¿na zniszczyæ
Cierpienie wielu istot, to dla dobra w³asnego i innych
Ludzie o dobrym sercu z pewnoœci¹ to zaakceptuj¹ (8. 105).

Dlaczego bodhisattwa Supuœaczandra zaakceptowa³ swoje cierpienie (…)?
Uczyni³ tak po to, aby usun¹æ przyczyny cierpienia wielu istot (8. 106).

Poniewa¿ ten, którego umys³ zosta³ zestrojony w ten sposób,
Uwielbia uœmierzaæ ból innych; mo¿e nawet zejœæ
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367 Por. Œantidewa, Przewodnik na œcie¿ce bodhisattwy, dz. cyt. rozdzia³ 8: „Medy-
tacja”. Od tej pory przypisy dotycz¹ce tekstu Œantidewy podajê w nawiasie w tek-
œcie zgodnie ze stanzami rdzennego tekstu, które koresponduj¹ z rozdzia³ami i ich
czêœciami u³o¿onymi w formie wersów. W ten sposób cytowany tekst z rozdzia³u
8, wers 101 zapisujê (8. 101).



Do najg³êbszego piek³a, tak jak dzika gêœ nurkuje w sadzawce lotosów”
(8. 107).
Do najg³êbszego piek³a, tak jak dzika gêœ nurkuje w sadzawce lotosów”
(8. 107).
Do najg³êbszego piek³a, tak jak dzika gêœ nurkuje w sadzawce lotosów”
(8. 107).
Do najg³êbszego piek³a, tak jak dzika gêœ nurkuje w sadzawce lotosów”
(8. 107).

Jednak czy w zamian wystarczy mu ocean radoœci, który zaistnieje:

Po uwolnieniu z cierpienia wszystkich istot? (8. 108)

Oczywiœcie nie, choæ kontekst w którym Œantidewa analizuje cie-
rpienie jest zaskakuj¹cy. Cierpienie innych jako skutek w³asnego
dzia³ania oraz cierpienie przejmowane od innych czuj¹cych istot.
Jedno i drugie prowadzi do odmiennych efektów opisywanych u Œan-
tidewy nastêpuj¹co:

Je¿eli dla w³asnej korzyœci powodujê cierpienie innych,
Bêdê cierpia³ katusze w piekielnych rejonach;
Je¿eli jednak dla dobra innych sprowadzê cierpienie na siebie,
Wszystko to co wspania³e, stanie siê moim udzia³em (8. 126).

Je¿eli mam o sobie pochlebne zdanie,
Znajdê siê, szpetny i g³upi, w nieprzyjemnych œwiatach,
Ale jeœli ta (postawa) zostanie przeniesiona na innych,
Czekaj¹ mnie zaszczyty w pe³nych radoœci œwiatach (8. 127).

Je¿eli wykorzystujê innych dla swych w³asnych celów,
Sam stanê siê niewolnikiem. Ale jeœli u¿ywam siebie
Dla dobra innych, doœwiadczê tylko wspania³oœci (8. 128).

W konsekwencji wobec powodowania cierpienia i przyjmowa-
nia go na siebie od innych Œantidewa dochodzi do ciekawych wnios-
ków mocuj¹cych cierpienie w kontekœcie pojêæ szczêœcia i radoœci:

�ród³em ka¿dej radoœci, jaka tylko pojawia siê w œwiecie,
S¹ ¿yczenia szczêœcia dla innych.
A Ÿród³em ka¿dego pojawiaj¹cego siê w œwiecie cierpienia.
S¹ pragnienia w³asnego szczêœcia (8. 129).

W¹tek przejmowania cierpienia od innych u Œantidewy powraca
wielokrotnie368 i koñczy go pointa, któr¹ zawiera koñcowa czêœæ
Bodhisattvacaryavatary, wskazuj¹ca na m¹droœæ369. Ci, którzy pragn¹
uœmierzyæ cierpienie powinni wytworzyæ m¹droœæ, która „…rozumie
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368 Por. np. Œantidewa, Przewodnik na œcie¿ce bodhisattwy, dz. cyt. 8. 161, 8. 165.
W¹tek ten uznany jest za szczególnie wa¿ny w medytacji. W stanzie 8. 161 czytamy:

„Muszê oddzieliæ siê od szczêœcia
I przej¹æ na siebie cierpienie innych (…)”.

369 Por. W. Wilowski, M¹droœæ antyczna a m¹droœæ orientalna. Kilka uwag w poszu-
kiwaniu m¹droœci jako Ÿród³a wartoœci w ludzkim ¿yciu, w: Ku Ÿród³om wartoœci, Poznañ
2008, s. 93-115.



pustkê” (por. 9. 40)370. Œantidewa, pisz¹c o rezultatach m¹droœci
(9. 151-167), jeszcze raz przypomina, i¿ uwarunkowana egzystencja
zawiera wiele otch³ani cierpienia (9. 157). Do jego pokonania potrze-
ba wyzwalaj¹cego zrozumienia prawdy ostatecznej i zrealizowania
pustki (9. 157)371. ¯eby to zrozumieæ, trzeba powróciæ do pocz¹tku
wy¿ej wspomnianego tekstu Œantidewy. Wskazuje siê w nim na
W Pe³ni Przebudzony Umys³ jako warunek rezultatu, który wydaje siê
naturalny dla ka¿dego cz³owieka poszukuj¹cego metody pokonania
cierpienia372.

Usuniêcie smutków (cierpieñ) uwarunkowanej egzystencji zale¿-
ne jest od W Pe³ni Przebudzonego Umys³u (1. 6-9). To on daje stan naj-
wy¿szej b³ogoœci, przemienia nieczyste cia³o, jakie przybraliœmy
(1. 10), daje mo¿liwoœæ pozbycia siê wypaczonych koncepcji (8. 2),
nieszczêœæ w tym i nastêpnym ¿yciu (8. 39), czyli pokonuje wszyst-
kie œwiatowe zwi¹zania nios¹ce cierpienie (1. 11):

Podobnie jak czyni to ogieñ przy koñcu epoki,
Tak te¿ umys³ ten w mgnieniu oka trawi ca³e nieprzebrane z³o373.

Co wa¿ne, Œantidewa wskazuje na dwa rodzaje Przebudzonego
Umys³u (1. 16): ten, który pragnie osi¹gn¹æ przebudzenie, i ten, któ-
ry odwa¿a siê je realizowaæ (1. 15). Nadzwyczajnym klejnotem tego
drugiego jest:

Intencja przynoszenia po¿ytku wszystkim istotom (1. 25).

W efekcie W Pe³ni Przebudzony Umys³ i owa wynikaj¹ca zeñ inten-
cja s¹ lekarstwem, które uwalnia œwiat od bólu i cierpienia i jest
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370 Ujrzenie pustki jest warunkiem, do którego odnosi siê tak¿e tekst Dosko-
na³oœci M¹droœci (Prad¿niaparamita Sutra). Warunkiem pokonania cierpienia, jakkol-
wiek by siê je rozumia³o.

371 Œantidewa, pisz¹c o rezultatach m¹droœci (Przewodnik na œcie¿ce bodhi-
sattwy, dz. cyt., 9. 157-158), zauwa¿a:

„W uwarunkowanej egzystencji jest wiele otch³ani (cierpienia),
Brak natomiast (wyzwalaj¹cego zrozumienia) prawdy ostatecznej.
Ponadto, (percepcja prawdziwej egzystencji oraz zrozumienie pustki),
Wzajemnie siê wykluczaj¹. Jeœli jednak bêd¹c w uwarunkowanej egzystencji,

Nie (zrozumiem) tej ostatecznej prawdy, bêdê (nadal doœwiadcza³)
Bezgranicznego i nie znaj¹cego analogii oceanu cierpienia.
Podobnie, (jeœli nie zrealizujê pustki),
Nie odnajdê w sobie wielu si³ (do wykonywania pozytywnych dzia³añ)
A moje (cenne) ludzkie ¿ycie stanie siê bardzo krótkie”.

372 Rezultatem jest rozpoznanie natury m¹droœci. Z kolei rezultatem tej ostatniej
jest pokonanie cierpienia.

373 Por. tam¿e, Po¿ytek p³yn¹cy z Przebudzonego Umys³u (1. 14).



Ÿród³em wszelkich radoœci (por. 1. 26), jak i nastêpnym wa¿nym ele-
mentem buddyjskiej metafizyki cierpienia.

(…) Przebudzony Umys³ obdarza radoœci¹,
Rozprasza wszelkie cierpienie i pomieszanie (1. 29).

Bodhisattwa zaczyna istnieæ wraz z rozwijaj¹cym siê Przebudzo-
nym Umys³em, który skierowany jest na wszystkie ¿ywe istoty do-
œwiadczaj¹ce cierpienia. Jednak, choæ przebudzony umys³ pokonuje
cierpienie, wed³ug Œantidewy, powstaj¹ pytania, jak go przygoto-
waæ czy na przyk³ad, jaki jest jego stosunek do cia³a.

Poszukuj¹c natury wspó³czucia usuwaj¹cego cierpienie, Œantidewa
wskazuje na koniecznoœæ ofiarowania stworzonych w umyœle najcen-
niejszych rzeczy œwiata (2. 6) oraz, co bardzo znacz¹ce, w³asnego cia³a.
Ten drugi motyw powraca wielokrotnie, ale zanim do niego przejdzie-
my, trzeba zwróciæ uwagê tak¿e na schronienie, jakie przyjmuje siê
u wszystkich Buddów, schronienie w Dharmie i w zgromadzeniu bod-
hisattwów (por. 2. 26). Przyjmuje siê je wraz ze skruch¹ za niezdrowe
dzia³ania bêd¹ce Ÿród³em cierpieñ i przera¿eniem przed nadcho-
dz¹cymi (2. 62). Oczywiœcie to nie wszystko. Dalej zdaje siê pojawiaæ
idea porzucenia owoców w³asnych z³ych czynów jako warunek wstê-
pny przygotowania Przebudzonego Umys³u i przekazania ich Tym,
u których przyjê³o siê schronienie, buddom i bodhisattwom:

B³agam was, wszyscy przewodnicy œwiata,
Przyjmijcie moje negatywne czyny.
Poniewa¿ nie s¹ dobre, w przysz³oœci ich nie powtórzê (2. 65).

Rozwiniêcie Przebudzonego Umys³u niesie zas³ugê, która uœmie-
rza cierpienie (3. 1), prowadzi do przebudzenia (Arhata) (3. 2) i wy-
zwala z cierpieñ cyklicznej egzystencji. Owe zas³ugi mog¹ usun¹æ ból
ka¿dej czuj¹cej istoty (3. 7) i s¹ na nie wszystkie przelewane.

To bezgraniczne wspó³czucie, zamiar i pragnienie wyzwolenia
wszystkich istot przez w³asn¹ zas³ugê. Dzia³anie dla dobra wszystkich
istot ¿yj¹cych, aby uwolniæ je od cierpienia, jest myœl¹ przewodni¹ dla
Œantidewy. W efekcie, aby uwolniæ ¿yj¹ce istoty od cierpienia, trzeba
ich cierpienie przej¹æ na siebie. St¹d idea odbierania cierpienia wraz
z oddaniem w³asnego cia³a374, bez poczucia jakiejkolwiek straty, dla
urzeczywistnienia stanu poza smutkiem, dla po¿ytku innych istot375:
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374 W³¹cznie z ofiarowaniem w³asnego cia³a na pokarm (7. 26).
375 Por. ciekawe rozwiniêcie motywu poœwiêcenia w³asnego cia³a dla po¿ytku

innych ¿yj¹cych istot: jako sp³ata d³ugu (6. 120), jako zas³uga (6. 101). Por. te¿
8. 92-94, 7. 20, 3. 11, 3. 13-15.



Najlepiej bêdzie, jeœli (ju¿ teraz) oddam wszystko innym,
W ten sam sposób jak uczyniê to w chwili œmierci (3. 12).

Skoro odda³em ju¿ to cia³o dla przyjemnoœci wszystkich ¿yj¹cych istot,
Niech zawsze robi¹ z nim to, na co maj¹ ochotê,
Niech je nawet zabijaj¹, poni¿aj¹ i bij¹ (3. 13).

Choæby zabawia³y siê moim cia³em, czyni³y je celem kpin i zniewag,
Po có¿ mam je teraz ceniæ tak bardzo, skoro ju¿ raz im je odda³em? (3. 14).

Wobec idei bodhisattwy takie dzia³anie ukazuje, i¿ staje siê on
Ÿród³em ¿ycia dla rozmaitych istot, dopóki nie zniknie z nich ból
i cierpienie (por. 3. 22).

Œantidewa w swoich rozwa¿aniach na temat metafizyki cierpie-
nia nie poprzestaje jedynie na idei Przebudzonego Umys³u, przejê-
cia cierpienia, ofiarowania w³asnego cia³a dla uwolnienia od cierpie-
nia czuj¹cych istot. Zwraca tak¿e uwagê na œrodki zapewniaj¹ce
takie dzia³anie. Wœród nich na cennoœæ ludzkiej egzystencji, która
jako jedyna, daje mo¿liwoœæ uwolnienia od cierpienia (7. 14)376, po-
niewa¿ to w³aœnie w niej pojawia siê mo¿liwoœæ rozró¿nienia tego,
co po¿yteczne i szkodliwe (7. 19).

Oczywiœcie w tekœcie jest wiele innych rozwa¿añ na temat cier-
pienia377, jednak wœród nich zwraca uwagê pogl¹d, i¿ cierpienie ma
tak¿e wiele zalet. Pojawia siê zawsze tam, gdzie istnieje wyrzeczenie
(por. 6. 12), gdzie prowadzi siê wojnê z przeszkadzaj¹cymi koncep-
cjami (6. 19), z nienawiœci¹ i podobnymi emocjami (6. 20). Jednak, co
najwa¿niejsze:

Cierpienie ma (…) wiele zalet:
Przygnêbiaj¹c nas, rozwiewa nasz¹ arogancjê;
Powstaje wtedy wspó³czucie dla uwik³anych w cykliczn¹ egzystencjê (6. 21).

Uzupe³nia to jeszcze jeden wa¿ny motyw zawarty u Œantidewy,
który identyfikuje nasze cierpienie z cierpieniem innych:

(…) powinienem rozpraszaæ niedolê innych,
Poniewa¿ jest ona cierpieniem, takim jak moje.
Powinienem te¿ przynosiæ innym po¿ytek,
Poniewa¿ s¹ one czuj¹cymi istotami, tak jak i ja (8. 94).

Jeszcze inne podejœcie do metafizyki cierpienia zawiera myœl
chrzeœcijañska.
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376 Por. te¿ tam¿e, 4. 15, 17, 20 i 26. Cierpienie w ni¿szych œwiatach doprowa-
dza do pomieszania, uniemo¿liwiaj¹c wyjœcie z niego, por. 4. 18.

377 Zwraca uwagê np. na aspiracjê rozwijan¹ z lêku przed cierpieniem jako
podporê w pracy dla po¿ytku ¿yj¹cych istot (7. 31). Cierpienia b³ahe i zasadnicze
(6. 15). �ród³a cierpieñ: np. œmieræ (6. 56), zawiœæ, gniew (6. 81, 6. 88, 6. 22, 6. 32, 6. 73)
czy cia³o (6. 43, 6. 66). Por. o nieczystoœci cia³a 8. 47-61.



4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej

nauki o sensie cierpienia i w³aœciwym

zachowaniu siê wobec niego

Czy chrzeœcijañsk¹ metafizykê cierpienia trzeba uznaæ za przeciwieñ-
stwo postawy wobec niego zarówno w nauce wschodniej, jak i anty-
cznej? A jeœli wska¿e siê na g³ówne ró¿nice w odpowiedziach na py-
tanie o sens cierpienia na Wschodzie i na Zachodzie, to co mog³o
zadecydowaæ o ich powstaniu? Pomimo to, czy w przedstawionych
przyk³adach mo¿na jednak poszukiwaæ równie¿ podobnych
pogl¹dów na temat metafizyki cierpienia?

Na tle czynionych prób zestawiania wybranych myœli wschod-
nich i zachodnich na temat metafizyki cierpienia zastanawiaj¹ce jest,
czy zarówno w myœli chrzeœcijañskiej, jak i we wczeœniej przedsta-
wianych pogl¹dach wspólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ycie ludzkie
jest cierpieniem?

Jeœli nie, to jakie jest najwiêksze i najg³êbsze cierpienie w chrzeœ-
cijañstwie? Wreszcie, na czym polega i jak zrozumieæ chrzeœcijañ-
skie po³¹czenie cierpienia z mi³oœci¹?

Gdy poszukujemy istoty i sensu cierpienia, zestawienie myœli
wschodniej z antyczn¹ i chrzeœcijañsk¹ mo¿e okazaæ siê inspiruj¹ce.
Jednak, zanim przejdziemy do takich prób, zatrzymamy siê nad wy-
branymi w¹tkami myœli chrzeœcijañskiej, poszukuj¹c w nich nie tylko
odpowiedzi na niektóre z pytañ postawionych powy¿ej, ale i chrzeœ-
cijañskiej nauki o sensie cierpienia i najw³aœciwszym zachowaniu siê
wobec niego, czyli chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia.

Analizuj¹c myœl chrzeœcijañsk¹ na temat cierpienia, mo¿na oczy-
wiœcie uznaæ, ¿e Pismo Œwiête jest wielk¹ ksiêg¹ o cierpieniu378, za-
wieraj¹c¹ nie tylko historiê dziejów cz³owieka, ale tak¿e historiê lu-
dzkiego cierpienia. Jednak w tej historii zawarte s¹ ró¿ne w¹tki,
charakterystyczne dla Starego i Nowego Testamentu. Choæ ostatecznie

378 Por. np. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris, dz. cyt. s. 8.



w chrzeœcijañstwie prowadz¹ one do wskazania zbawczego sensu
cierpienia w osobie Jezusa Chrystusa, to ukazuj¹ tak¿e wiele cieka-
wych wypowiedzi na jego temat. £¹cz¹ siê one oczywiœcie z kolejny-
mi pytaniami, które wskazuj¹ na specyficzne, nie tylko dla myœli
chrzeœcijañskiej, konteksty analiz towarzysz¹cych rozwa¿aniom
czynionym na temat cierpienia. Wœród nich na przyk³ad na te, które
ukazuj¹, ¿e cierpienie jest z³em; pytaj¹c ostatecznie o Ÿród³a cierpie-
nia, pytaj¹ tak¿e o Ÿród³a owego z³a. Poœród innych pytañ, po-
wstaj¹cych przy okazji biblijnych opisów cierpienia, mo¿e pojawiæ
siê te¿ pytanie o kondycjê ludzkiego stworzenia, zwracaj¹ce uwagê
na Boskie Prawo, stosunek do niego cz³owieka, ale ostatecznie poja-
wiaj¹cej siê wobec jego zachowania i niezawinionego cierpienia
cz³owieka, tajemnicy Boga.

Próbê analizy wybranych w¹tków dotycz¹cych chrzeœcijañskiej
metafizyki cierpienia rozpoczniemy od wskazania na Ksiêgê M¹dro-
œci Syracha379. Zawiera ona idea³y m¹droœciowe i etyczne judaizmu,
z których wiele podj¹³ i dowartoœciowa³ Nowy Testament. Wydaje
siê, ¿e mo¿e ona stanowiæ jednoczeœnie podsumowanie i punkt wyj-
œcia dla prób analiz starotestamentowych rozwa¿añ na temat chrzeœci-
jañskiej metafizyki cierpienia.

4.1. Starotestamentowe usprawiedliwienie cierpienia

W Ksiêdze M¹droœci Syracha (Syr), ze wzglêdu na chrzeœcijañsk¹ me-
tafizykê cierpienia, szczególn¹ uwagê zwracaj¹ dwa fragmenty te-
kstu. W pierwszym analizuje siê kondycjê ludzk¹, uznaj¹c, i¿ wpisa-
ne jest w ni¹ cierpienie. Drugi fragment zwraca uwagê nie tylko na
tajemnicê jego zrozumienia, ale i na postawê, która wydaje siê naj-
bardziej w³aœciwa wobec niego. Chodzi oczywiœcie o umiejêtnoœæ
znoszenia cierpienia.

Mówi¹c o kondycji ludzkiej, M¹droœæ Syracha wskazuje, i¿:

Wielka udrêka sta³a siê udzia³em ka¿dego cz³owieka
i ciê¿kie jarzmo [spoczê³o] na synach Adama,

4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej nauki o sensie cierpienia 161

379 Tradycja ³aciñska nazywa³a j¹ od czasów œw. Cypriana Ksiêg¹ Koœcieln¹, ³ac.
Ecclesiasticus (Eklezjasty). Cytaty w dalszej czêœci podajê w nawiasie bezpoœrednio
w tekœcie, korzystaj¹c z Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie
z jêzyków oryginalnych, wydanie pi¹te, Poznañ 2007, pos³uguj¹c siê tradycyjnymi
skrótami.



od dnia wyjœcia z ³ona matki,
a¿ do dnia powrotu do matki wszystkich380 (Syr 40, 1).
od dnia wyjœcia z ³ona matki,
a¿ do dnia powrotu do matki wszystkich380 (Syr 40, 1).
od dnia wyjœcia z ³ona matki,
a¿ do dnia powrotu do matki wszystkich380 (Syr 40, 1).
od dnia wyjœcia z ³ona matki,
a¿ do dnia powrotu do matki wszystkich380 (Syr 40, 1).

W M¹droœci Syracha uznaje siê, ¿e w kondycjê ludzk¹ wpisane
jest cierpienie. Jednak zrozumienie jego natury jest niemo¿liwe bez
odniesienia siê do jego Ÿróde³. A Ÿród³a zdaj¹ siê tkwiæ w relacji po-
miêdzy cz³owiekiem i Bogiem, stworzeniem i Stwórc¹. Zatem nie
mo¿na zrozumieæ Janowej381 interpretacji Ÿróde³ cierpienia, w której
uzna siê, ¿e cierpienie rodzi siê z potrójnej po¿¹dliwoœci382, w któr¹
cz³owiek popad³ ze wzglêdu na zerwanie pierwotnej za¿y³oœci ze
swoim Stwórc¹, bez odpowiedzi na pytanie o pierwotn¹ naturê
stworzenia i przyczyny wtórnej jego kondycji.

Choæ synom Adama przys³uguje jedynie los grzeszników pe³en
hañby i cierpienia jako wyraz sprawiedliwej kary od Boga (por.
Syr 41, 5-13), to na pocz¹tku stworzenia Bóg wiedzia³, ¿e wszystko, co
uczyni³, równie¿ cz³owiek, by³o bardzo dobre (por. Rdz 1, 27; 1, 31).
Dopóki cz³owiek przestrzega³ Praw Pañskich, nie mia³ umieraæ ani
cierpieæ (por. Rdz 2, 17; 3, 19). Cierpienie, którego najwy¿szym przeja-
wem by³a œmieræ, sta³o siê jednak udzia³em cz³owieka ze wzglêdu na
przeciwstawienie siê Prawu Boskiemu. Ksiêga M¹droœci Syracha pisze
zatem o cierpieniu wywo³anym œwiadomoœci¹ œmierci, wskazuj¹c na:

Rozmyœlania (…) i lêk serca [które]
Wywo³uje przewidywanie tego co (…) czeka [wszystkich] – dzieñ œmierci
(por. Syr 40, 2)383.

Ale nie tylko gdy¿:

Dla ka¿dego stworzenia, od cz³owieka do zwierzêcia,
a dla grzeszników siedem razy wiêcej:
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380 To jest do ziemi.
381 Por. 1 J 2, 16.
382 Œw. Jan Aposto³ w swoim Pierwszym Liœcie (2, 16) wskazuje na trzy po¿¹dli-

woœci: cia³a, oczu i pychê tego ¿ycia. W nich skupia siê wszelkie z³o na œwiecie.
One s¹ ostatecznie Ÿród³em cierpienia. Nie pochodz¹ od Ojca i s¹ przemijaj¹ce, za-
tem oddalaj¹ ostatecznie cz³owieka od Niego. Choæ jest wiele fragmentów na
temat po¿¹dliwoœci i ¿¹dzy jako Ÿróde³ grzechu i cierpienia (por. np. Dn 13, 56; Rz 6,
12; Ga 5, 24; Kol 3, 5), List œw. Jakuba Aposto³a (Jk 1, 14 i n.) zwraca uwagê na zale¿-
noœæ od w³asnej po¿¹dliwoœci, która wystawia ka¿dego na pokusê i nêci, rodz¹c
grzech i ostatecznie œmieræ.

383 Tekst nieco zmieniony dla potrzeb wywodu. O tym, ¿e œmieræ jest przykra,
wspomina wiele fragmentów ksi¹g Starego Testamentu. Por. Syr 41, 1-4. Zwraca siê
w nich uwagê nie tylko na cierpienie, które wywo³uje, ale i na dylemat, który
z sob¹ niesie, np. dla cz³owieka beztroskiego ciesz¹cego siê swym dobytkiem czy
dla biednego opadaj¹cego z si³. Œmieræ to wyrok wydany z upodobania Najwy¿-
szego, któremu nie mo¿na siê przeciwstawiæ. Por. Syr 40, 2.



œmieræ, krew, k³ótnia i miecz,
klêski, g³ód, ucisk i ciêgi (Syr 40, 8-9)384.
œmieræ, krew, k³ótnia i miecz,
klêski, g³ód, ucisk i ciêgi (Syr 40, 8-9)384.

Choæ autor tekstu zwraca uwagê na wszystkie te wielkie troski
cz³owieka, które s¹ udzia³em pokolenia Adama, wskazuj¹c, ¿e s¹
odbierane lêkiem serca385 (cierpieniem serca), to konkluduje je osta-
tecznie, uznaj¹c, i¿:

Przeciw bezbo¿nym to wszystko zosta³o stworzone
i przez nich nasta³ potop (Syr 40, 10).

Mo¿na mieæ zatem wra¿enie, ¿e cierpieniu nadaje siê z wielk¹
konsekwencj¹ sens usprawiedliwiaj¹cy. Cierpienie jest kar¹ za grze-
chy. Oczywiœcie nie jest to jedyny sens, jaki nadaje siê cierpieniu
w ksiêgach Starego Testamentu, o czym mog¹ œwiadczyæ choæby ksiê-
gi Koheleta, Hioba czy Jeremiasza. Zanim przejdziemy do prób ich
analiz, powróæmy do M¹droœci Syracha, w której mo¿na tak¿e po-
szukiwaæ innego sensu cierpienia z perspektywy niezawinionego
doœwiadczenia cz³owieka sprawiedliwego. No w³aœnie, doœwiad-
czenia, które przykrywa tajemnica Boska, wobec którego nale¿y za-
chowaæ spokój serca i cierpliwoœæ. Ma ono byæ prób¹ dla wytrwa³o-
œci, która mo¿e, czy powinna, prowadziæ do doskona³oœci386. Jednak,
czy tej pierwotnej, któr¹ obdarzy³ Bóg cz³owieka, stwarzaj¹c go?

Ksiêga M¹droœci Syracha ujawnia zatem kilka sensów cierpienia
starotestamentowego, buduj¹c elementy chrzeœcijañskiej metafizyki
cierpienia, równie¿ ten, który okrywa tajemnica Bo¿ego dzia³ania
skierowanego do cz³owieka przestrzegaj¹cego Jego Prawa. Autor
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384 Ksiêga przytacza tak¿e: gniew, zazdroœæ, przera¿enie, niepokój, lêk przed
œmierci¹, nienawiœæ i k³ótniê jako Ÿród³a cierpieñ, por. Syr 40, 4.

385 W Ksiêgach Starego Testamentu zwraca siê czêsto uwagê na emocjonalny,
uczuciowy i duchowy kontekst cierpienia. Por. np. Ksiêgê Przys³ów (Prz 15, 13),
gdzie wskazuje siê, i¿ serce radosne twarz rozwesela, gdy ból w sercu, to i duch
przygnêbiony.

386 Por. podobne teksty wskazuj¹ce na cierpienie jako na próbê (por. Tb 12, 13),
czy doœwiadczenie (por. Jdt 8, 25 i n.) albo na relacjê miêdzy ojcem i synem, w któ-
rej ten pierwszy karci, bo kocha drugiego (por. Prz 3, 12). W tekstach Nowego Te-
stamentu analogiczne pogl¹dy, choæ czêsto rozwiniête, mo¿na odnaleŸæ np. w Dz 14,
22, gdzie wskazuje siê, i¿ przez wiele ucisków wchodzi siê do Królestwa Bo¿ego.
Wskazuje siê te¿, ¿e ucisk (cierpienie) wyrabia wytrwa³oœæ, ona zaœ cnotê, która
stanowi podstawê nadziei (por. Rz 5, 3 i n.). Przeœladowania s¹ dla tych, którzy
chc¹ ¿yæ w Chrystusie Jezusie (por. 2 Tm 3, 12). Jest te¿ pogl¹d, w którym uznaje
siê, ¿e kogo mi³uje Pan, tego karci. Ch³oszcze zaœ ka¿dego, którego za syna przyj-
muje (por. Hbr 12, 4-11). W Nowym Testamencie mówi siê te¿ o doœwiadczeniu cier-
pienia jako o narzêdziu buduj¹cym wytrwa³oœæ dla doskona³oœci (por. Jk 1, 2 i n.
oraz Jk 1, 12).



M¹droœci Syracha usprawiedliwia takie dzia³anie, choæ czêœciowo,
pisz¹c:

Dziecko, jeœli masz zamiar s³u¿yæ Panu,
przygotuj sw¹ duszê na doœwiadczenia!
Zachowaj spokój serca i b¹dŸ cierpliwy,
a nie traæ równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego i nie odstêpuj,
abyœ by³ wywy¿szony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach poni¿enia b¹dŸ wytrwa³y!
Bo w ogniu próbuje siê z³oto,
a ludzi mi³ych Bogu – w piecu poni¿enia (Syr 2, 1-5).

Konsekwentnie w wielu fragmentach M¹droœci Syracha odnajduje
siê podobne usprawiedliwienia dotycz¹ce chrzeœcijañskiej metafizyki
cierpienia doœwiadczanego przez ludzi prawych podporz¹dkowa-
nych Bogu. Usprawiedliwienie tego cierpienia wydaje siê proste:

Kto mi³uje swego syna, czêsto u¿ywa na niego rózgi,
aby na koñcu móg³ siê nim cieszyæ (Syr 30, 1-2).

W Ksiêdze, wobec ukazania sensu cierpienia jako próby, ujawnia
siê te¿ wa¿ny wobec niej motyw koniecznoœci bezgranicznego w cier-
pieniu zawierzenia Panu, gdy¿ ostatecznie:

Nie spadnie z³o na boj¹cego siê Pana,
ale nawet w doœwiadczeniu bêdzie wybawiony (Syr 33, 1).

Tym niemniej w M¹droœci Syracha zwraca siê tak¿e uwagê na nie-
zale¿noœæ i nieograniczonoœæ Boga. Z kolei cz³owiek w rêku Boga jest:

Jak glina w rêku garncarza –
wszystkie Jego drogi s¹ wed³ug Jego upodobania –
tak ludzie s¹ w rêku Tego, który ich stworzy³,
a odda im wed³ug swego os¹du (Syr 33, 13)387.

Wybrane fragmenty M¹droœci Syracha mog¹ wskazywaæ na wa¿-
ne interpretacje chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia w ksiêgach
Starego Testamentu. Poszukuje siê w nich nie tylko interpretacji sensu
cierpienia, ale tak¿e zwraca uwagê na jego organiczny charakter.
Zarówno cierpienie fizyczne, jak i duchowe zawieraj¹ce psychicz-
ny wymiar bólu (cierpienie psychiczne) oraz cierpienie moralne
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387 Por. te¿ fragmenty, np. Iz 29, 16; Jr 18, 6; Rz 9, 20 i n., wskazuj¹ce, ¿e
cz³owiek nie mo¿e przeciwstawiaæ siê Bogu czy ¿e Bóg jest niezale¿ny od stworze-
nia, tak¿e od cz³owieka.



odczuwane jest nie tylko w ró¿nych czêœciach cia³a czy organach, ale
przede wszystkim w emocjonalnej i intelektualnej388 sferze ludzkie-
go istnienia, którym jest serce. Choæ cierpienie uznaæ mo¿na za prze-
jaw z³a, powstaje pytanie o naturê owego z³a. Zatem tak¿e o jego
Ÿród³o i ostatecznie o relacjê Boga do niego. St¹d pytania: Kto albo co
jest Ÿród³em cierpienia, sam cz³owiek, a mo¿e Bóg? W obu przypad-
kach ostatecznie wobec cierpienia pojawiaj¹ siê dwie podstawowe
interpretacje. Z³o, jakim jest cierpienie, to konsekwencja grzechu,
kara czy jednoczeœnie odp³ata za naruszenie Prawa lub Porz¹dku.
Druga wskazuje, ¿e Bóg jako Stwórca wszystkiego, co by³o pierwot-
nie dobre, ostatecznie decyduje tak¿e o cierpieniu. Czy mo¿na uznaæ
je zatem za wyraz s³usznego gniewu Boga, czy za wynagrodzenie
moralne, pozostaje kwesti¹ kolejnych interpretacji389.

O ile ³atwo zaakceptowaæ z³o cierpienia jako konsekwencjê
z³amania Prawa Sprawiedliwego Boga, o tyle cierpienie, które staje
siê udzia³em przestrzegaj¹cych Sprawiedliwych Zasad i Praw wy-
znaczonych przez Boga, staje siê tajemnic¹ stworzenia i ostatecznie
te¿ tajemnic¹ Boga. Ten rodzaj cierpienia niesie oczywiœcie ludzkie
pytanie, dlaczego. Zanim jednak do niego przejdziemy, zwróæmy
uwagê na bogactwo chrzeœcijañskich opisów doœwiadczanego cier-
pienia stanowi¹ce istotny element jego metafizycznej interpretacji.

4.1.1. Jak odczuwa siê cierpienie?

Cierpienie jako doœwiadczany ból wewnêtrzny

Autorzy ksi¹g Starego Testamentu, choæ ostatecznie poszukuj¹ sensu
cierpienia, nie poprzestaj¹ jednak tylko na nim. Co ciekawe, staraj¹
siê te¿ odpowiedzieæ na pytanie jak cierpimy, jak cz³owiek odczuwa
cierpienie. Choæ czêsto rozró¿nia siê cierpienie duchowe od fizycz-
nego, to oba zdaj¹ siê wspó³istnieæ ze sob¹. W Ksiêgach Starego Testa-
mentu zwraca siê zatem uwagê na cierpienie jako boleœæ duszy od-
bieran¹ poprzez serce albo inne organy wewnêtrzne cz³owieka390.
Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e czêste zwracanie uwagi na cierpienie od-

4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej nauki o sensie cierpienia 165

388 Serce to tak¿e organ myœlenia. Por. Ps 16 [15], 5.
389 Por. np. S. Jankowski, Zbawczy charakter cierpienia w œwietle tekstów biblij-

nych, „Ateneum Kap³añskie”, z. 2-3 (555-556), t. 137, wrzesieñ-grudzieñ 2001.
390 Teksty Starego Testamentu w wiêkszoœci zwracaj¹ uwagê na cierpienia du-

chowe, którym towarzysz¹: trwoga serca, dr¿enie cia³a, ból wnêtrznoœci, ból koœci.
Por. np. Ps 73 [72] 21; 25-26; Iz 38, 13-14; Jr 23, 9; Ps 31 [30] 10-11; Ps 42 [41], 10-12.
Por. tak¿e: Jan Pawe³ II, Salvifici Dolores, dz. cyt., s. 9.



bierane przez trwogê serca wskazuje, i¿ wype³nia ono ca³kowicie
emocjonaln¹ oraz intelektualn¹ stronê ludzkiego istnienia. Dowodzi
te¿ tego, ¿e nie by³o ono tylko teoretycznym rozwa¿aniem Autorów,
ale i bliskim oraz znacz¹cym ich doœwiadczeniem. Jest wiele
przyk³adów opisuj¹cych doœwiadczanie bólu i cierpienia w ksiê-
gach Starego Testamentu. Znacz¹ce jest to, ¿e prawie zawsze ³¹cz¹
one opis doœwiadczania czy odczuwania cierpienia z bezpoœredni-
mi jego przyczynami. Sugestywnoœæ opisów zawarta w ksiêgach
niew¹tpliwie narasta od wskazania na boleœæ duszy do tragicznych
opisów niezmierzonej, nieukojonej boleœci wewnêtrznej, której nie
sposób wyraziæ s³owami.

Mamy zatem opis smutku serca jako przejawu cierpienia
wywo³anego przykroœciami i poni¿eniami doznawanymi od osób
bliskich. W efekcie, na przyk³ad, ten rodzaj cierpienia Anna, druga
¿ona Elkana, nazywa „boleœci¹ duszy” (por. 1 Sm 1, 16). Innym po-
wodem cierpienia jest myœl o wojnie nios¹cej zag³adê i spustoszenie
ziemi. Dla Jeremiasza sama myœl o zniszczeniach wojny (por. Jr 4, 19)
niesie niewyobra¿alne cierpienie i rozpacz, które odbiera nie tylko
sercem, ale i trzewiami. St¹d Prorok wo³a:

Moje ³ono, moje ³ono! Wiæ siê muszê
w boleœciach!
Œciany mego serca!
Burzy siê we mnie serce –
nie mogê milczeæ!” (Jr 4, 19)

Analizuj¹c Ksiêgê Jeremiasza, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wskazuje siê
w niej na cierpienie i jego bezpoœredni¹ przyczynê. Wojna z jej kon-
sekwencjami ukazana jest jako skutek nieprawoœci. Jest kar¹ za nie-
znajomoœæ obowi¹zków wobec Boga (Jr 5, 5), za przewrotnoœæ
ludzk¹, za opuszczenie Boga (Jr 5, 6), ostatecznie te¿ za zepsucie mo-
ralne (Jr 5, 8).

To, jak cz³owiek cierpi i dlaczego cierpi, zawsze odnosi siê do re-
lacji cz³owieka do Boga. Tym bardziej, kiedy przypomni siê frag-
ment z Ksiêgi M¹droœci wskazuj¹cy na to, ¿e to:

…Bóg [jest] œwiadkiem jego nerek,
prawdziwym stró¿em jego serca… (Mdr 1, 6)391.

I choæ Bóg ostatecznie zag³ady nie dope³nia (por. Jr 4, 27), nie odstê-
puje od niej, gdy¿ jest ona kar¹ (por. Jr 4, 28 oraz Lm 2, 1). Jeremiasz,
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391 Tekst uzupe³niony [ ] dla lepszego kontekstu.



choæ wype³nia misjê Pana, cierpi, ogarnia go smutek, a serce jego tra-
wi niemoc (por. Jr 8, 18).

Opisów trwogi i cierpienia jest w Starym Testamencie oczywiœcie
wiêcej. Na przyk³ad w Lamentacjach czytamy, podobnie jak wczeœ-
niej, o tym wewnêtrznym nieprzekazywalnym doœwiadczeniu cier-
pienia, w którym:

…drgaj¹ me trzewia,
œciska siê we mnie serce… (Lm 1, 20, 22).

Myœl, ¿e grzech przynosi cierpienie jako karê, jest jedn¹ z g³ów-
nych. Podobnie jak ta, ¿e cierpienie odczuwane jest przez ca³y orga-
nizm. Zwróæmy uwagê na przejmuj¹ce opisy cierpienia zawarte
w Psalmach:

Jestem zgnêbiony, nad miarê pochylony,
przez ca³y dzieñ chodzê smutny.|
Bo ogieñ trawi moje lêdŸwie
i w moim ciele nie ma nic zdrowego.
Jestem nad miarê wyczerpany i z³amany;
skowyczê, bo jêczy moje serce (Ps 38 [37] 8, 9)392.

Ból i cierpienie cz³owieka dotkniêtego klêsk¹ wyra¿a siê w p³a-
czu, ale nie tylko, dotyka nawet niekontrolowanych odruchów cia³a:

Wzrok utraci³em od p³aczu,
drgaj¹ me trzewia,
¿ó³æ siê wyla³a na ziemiê (Lm 2, 11)393.

Jeszcze bardziej sugestywny obraz cierpienia, jako wyrazu gnie-
wu Bo¿ego, mo¿na odnaleŸæ w innym fragmencie Lamentacji. Wska-
zuje on na pora¿aj¹c¹ jego moc. Cierpienie prowadzi a¿ do zatraty
ufnoœci do Stwórcy394. Przypatrzmy siê temu opisowi, zwracaj¹c
uwagê na cierpienia mê¿a:

Jam m¹¿, co zazna³ boleœci
pod rózg¹ Jego gniewu;
On mnie prowadzi³, iœæ kaza³
w ciemnoœciach, a nie w œwietle,
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392 W innym miejscu czytamy: „Serce siê we mnie trzepocze i moc mnie opuszcza”
(Ps 38 [37], 11).

393 ¯ó³æ – dos³ownie w¹troba jest siedliskiem uczuæ. Wskazuje na stronê bólu
duchowego w cierpieniu.

394 Czy¿by by³a to granica cierpienia w jakiœ sposób potrzebna cz³owiekowi?
OdpowiedŸ na to pytanie zdaje siê znajdowaæ w najm³odszych ksiêgach Starego
Testamentu.



przeciwko mnie jednemu
ca³y dzieñ zwraca³ sw¹ rêkê.
Zniszczy³ me cia³o i skórê,
po³ama³ moje koœci,
otoczy³ mnie dooko³a
gorycz¹ i mozo³em;
ciemnoœci mi da³ na mieszkanie,
tak jak umar³ym na wieki.
…obci¹¿y³ moje kajdany…,
…g³azami zagrodzi³ mi drogi…,
…œcie¿ki moje popl¹ta³…,
…sprowadzi³ mnie z drogi i zmia¿d¿y³,
porzuci³ mnie w nêdzy…,
On mnie nasyci³ gorycz¹,
pio³unem napoi³.
Star³ mi zêby na ¿wirze,
cisn¹³ mnie w popió³…
Przepad³a moc moja
i ufnoœæ moja do Pana” (Lm 3, 1-15)395.

przeciwko mnie jednemu
ca³y dzieñ zwraca³ sw¹ rêkê.
Zniszczy³ me cia³o i skórê,
po³ama³ moje koœci,
otoczy³ mnie dooko³a
gorycz¹ i mozo³em;
ciemnoœci mi da³ na mieszkanie,
tak jak umar³ym na wieki.
…obci¹¿y³ moje kajdany…,
…g³azami zagrodzi³ mi drogi…,
…œcie¿ki moje popl¹ta³…,
…sprowadzi³ mnie z drogi i zmia¿d¿y³,
porzuci³ mnie w nêdzy…,
On mnie nasyci³ gorycz¹,
pio³unem napoi³.
Star³ mi zêby na ¿wirze,
cisn¹³ mnie w popió³…
Przepad³a moc moja
i ufnoœæ moja do Pana” (Lm 3, 1-15)395.

Ten przera¿aj¹cy opis cierpienia, zabieraj¹cy ostatecznie ufnoœæ
do Pana, zwraca uwagê na to, jak cz³owiek cierpi. Jaka jest nieopi-
sywalna g³êbia jego cierpienia. Choæ traci siê w nim ufnoœæ, to w La-
mentacjach wskazuje siê, ¿e pomimo to jednak zawsze pozostaje nad-
zieja396. Ufnoœæ zdaje siê tu byæ jak¹œ znacz¹c¹ granic¹ cierpienia.
Pozostaj¹ pytania: Jak¹ i czemu s³u¿¹c¹?
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395 Tekst skrócony wskazuje na sugestywny opis doœwiadczanego cierpienia.
396 Por. Lm 3, 19-24:

„Wspomnienie udrêki i nêdzy –
to pio³un i trucizna;
stale je wspomina, rozwa¿a
we mnie dusza.
Biorê to sobie do serca,
Dlatego ufam:
Nie wyczerpa³a siê litoœæ
Pana,
Mi³oœæ nie zgas³a.
Odnawia siê ona co rano;
Ogromna jest Twa wiernoœæ.
Dzia³em mym Pan – mówi moja
dusza,
dlatego czekam na niego”.



4.1.2. G³ówne przyczyny cierpienia albo poszukuj¹c

jego najwy¿szego przejawu w ksiêgach

Starego Testamentu

Kiedy cz³owiek cierpi, nie zastanawia siê nad wielkoœci¹ swego cier-
pienia. Jednak w jego analizach czêsto poszukuje siê odpowiedzi na
pytania. Co przynosi cz³owiekowi najwiêksze cierpienie? Przeœla-
dowanie, wrogoœæ otoczenia, niewiernoœæ i niewdziêcznoœæ bliskich,
choroba, a mo¿e œmieræ czy nieszczêœcia w³asnego narodu? To tylko
wybrane przyczyny odczuwanego przez cz³owieka cierpienia, o któ-
rych wspomina siê w ksiêgach Starego Testamentu. Wybrane, choæ
znacz¹ce i swoiste dla chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia. Wczeœ-
niej nigdzie tyle miejsca nie poœwiêcano tak realistycznym i szcze-
gó³owym opisom cierpienia doœwiadczanego przez cz³owieka.
W Starym Testamencie mo¿na podzieliæ je na kilka grup wskazuj¹cych
na jego przyczyny. Przedstawia je rysunek 19. Wœród nich mo¿na po-
szukiwaæ, podobnie jak czyniono to w poprzednich rozdzia³ach,
Ÿróde³ zewnêtrznych i wewnêtrznych cierpienia, poszukuj¹c w nich
tak¿e miejsca dla œmierci, o której wspomniano ju¿ wczeœniej, anali-
zuj¹c fragmenty Ksiêgi M¹droœci Syracha. Tam uznano, ¿e jest ona naj-
wy¿szym przejawem ludzkiego cierpienia (por. Syr 40, 2).

Choæ sam podzia³ przyczyn cierpienia, o których pisze siê w ksiê-
gach Starego Testamentu, jest zasadniczo podobny do przedstawio-
nych we wczeœniejszych rozdzia³ach, to przyk³ady odniesieñ po-
szczególnych grup s¹ zasadniczo inne. To w³aœnie w ich treœci
mo¿na poszukiwaæ specyficznego dla myœli starotestamentowej
ostatecznego odniesienia cierpienia do Boga.

Przypatrzmy siê zatem cierpieniom, które nazwaliœmy zewnêtrz-
nymi. Chyba w ¿adnej innej koncepcji cierpienia nie ujawnia siê tak
mocno jak w ksiêgach Starego Testamentu myœl, w której wskazuje
siê, ¿e jednym z najbardziej znacz¹cych Ÿróde³ cierpienia jest prze-
œladowanie, szyderstwo i wrogoœæ otoczenia. Skierowana jest ono
do tych, którzy umi³owali Pana, Boga Zastêpów, Boga Dawida i Ja-
kuba397. To cierpienie jest tak przejmuj¹ce, ¿e w Psalmie Dawido-
wym s³yszymy na samym wstêpie wo³anie:

Bo¿e mój, Bo¿e mój czemuœ mnie opuœci³? (Ps 22[21], 2)
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397 Por. fragmenty Starego Testamentu szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na rysunek
wskazuj¹cy przyczyny cierpienia. Oczywiœcie mo¿na mówiæ o przyczynach pierwot-
nych i wtórnych. Te pierwsze s¹ ludzkie, wtórne zaœ Boskie. Por. np. 2 Sm 5, 10; Ps 46;
Iz 10, 24; Iz 10, 33 oraz Jr 9, 14.



Owo wo³anie poprzedza skargê, w której wskazuje siê tak¿e na
przyczyny cierpienia:

Szydz¹ ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrz¹,
rozwieraj¹ wargi, potrz¹saj¹ g³ow¹:
Zaufa³ Panu, niech¿e go wyzwoli (Ps 22 [21], 8-9).

Szydzenie z wybrañców Pana przynosi wewnêtrzne cierpienie,
które rozlewa siê na ca³ego cz³owieka, a¿ do cichej skargi do Niego.
Bo przecie¿ On jest Panem wszystkiego. Tak¿e decyduje o cierpie-
niu. Przypatrzmy siê zatem wersowi 16 w poni¿szym cytacie:

13 Otacza mnie mnóstwo cielców,
osaczaj¹ mnie byki Baszanu.
14 Rozwieraj¹ przeciwko mnie swoje paszcze,
jak lew drapie¿ny i rycz¹cy.
15 Jak woda siê rozp³ywam
i roz³¹czaj¹ siê wszystkie moje koœci;
jak wosk siê staje moje serce,
we wnêtrzu moim topnieje.
16 Moje gard³o suche jak skorupa,
jêzyk mój przywiera do podniebienia,
k³adziesz mnie w prochu œmierci.
17 Bo psy mnie opadaj¹,

170 4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej nauki o sensie cierpienia

BOSKIE

PRZYCZYNY CIERPIENIA

ludzkie

ZEWNÊTRZNE

ŒMIERÆ

WEWNÊTRZNE

– od ludzi

przeœladowanie,

szyderstwo,

dla tych, którzy

umi³owali Boga

na przyk³ad:

samotnoœæ,

oddalenie od Boga,

przyjació³,

bliskich

na przyk³ad:

wspó³odczuwanie

nieszczêœæ

w³asnego

narodu

w³asna bliskich

Rysunek 19. Starotestamentowe przyczyny cierpienia jako konsekwencja

z³a moralnego cz³owieka



osacza mnie zgraja z³oczyñców.
Przebili rêce i nogi moje,
18 policzyæ mogê wszystkie moje koœci.
A oni siê wpatruj¹,
syc¹ mym widokiem;
19 moje szaty dziel¹ miêdzy siebie
i los rzucaj¹ o moj¹ sukniê (Ps 22 [21], 13-19).

osacza mnie zgraja z³oczyñców.
Przebili rêce i nogi moje,
18 policzyæ mogê wszystkie moje koœci.
A oni siê wpatruj¹,
syc¹ mym widokiem;
19 moje szaty dziel¹ miêdzy siebie
i los rzucaj¹ o moj¹ sukniê (Ps 22 [21], 13-19).

W ksiêgach Starego Testamentu jest wiele przyk³adów cierpie-
nia398, którego przyczyn¹ jest szyderstwo, czy wrêcz wrogoœæ oto-
czenia skierowana do wyznawców Pana. W ich opisach pojawia siê
te¿ g³êbokie uczucie smutku:

Mówiê do Boga: Moja Opoko,
czemu zapominasz o mnie?
Czemu chodzê smutny,
gnêbiony przez wroga?
Koœci we mnie siê krusz¹,
gdy l¿¹ mnie przeciwnicy,
gdy ca³y dzieñ mówi¹ do mnie
Gdzie jest twój Bóg? (Ps 42 [43], 10-11)

W wielu fragmentach Starego Testamentu wskazuje siê na smu-
tekjako na uczucie towarzysz¹ce cierpieniu. S³ynne wo³anie z Psal-
mu 22 [23], 2 mówi¹ce o opuszczeniu przez Boga, kiedy zostanie
uzupe³nione przez nastêpne fragmenty tekstu399, mo¿e wskazywaæ,
¿e wa¿nym wyrazem ludzkiego cierpienia jest smutek, a jego naj-
wa¿niejszym Ÿród³em wra¿enie opuszczenia, czy te¿ oddalenia od
Boga. �ród³em cierpienia jest zatem oddalenie b¹dŸ zapomnienie
przez Pana. Co ciekawe, wczeœniejsze teksty Starego Testamentu
zdaj¹ siê interpretowaæ w ten w³aœnie sposób zewnêtrzny ucisk skie-
rowany na wyznawców Pana. St¹d na przyk³ad w Psalmie 31 (10-13)
czytamy:
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398 Na przyk³ad: wrogoœæ dla Jeremiasza, s³ugi Pana, Jr 18, 18; szyderstwa
czynione Hiobowi, Hi 19, 18, Hi 30, 1. 9. Por. te¿ Ps 44 [43] 16-17; Ps 41 [40],
6-10; Ps 55 [54] 13-15. Por te¿ Iz 53, 3:

„Wzgardzony i odepchniêty przez ludzi,
M¹¿ boleœci, oswojony z cierpieniem,
jak ktoœ, przed kim siê twarze zakrywa,
wzgardzony tak, i¿ mieliœmy Go za nic”.

399 W Psalmie 22 [21], 2-3 czytamy:
„Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ mnie opuœci³?
daleko od mego Wybawcy s³owa mego jêku.
Bo¿e mój wo³am w ci¹gu dnia, a nie odpowiadasz,
I noc¹, a nie zaznajê pokoju”.



Zmi³uj siê nade mn¹, Panie, bo jestem w ucisku,
od smutku s³abnie me oko,
a tak¿e moja si³a i wnêtrznoœci.
Bo zgryzota trawi me ¿ycie,
a wzdychanie – moje lata.
Si³ê moj¹ zachwia³ ucisk
i koœci moje os³ab³y.
Sta³em siê znakiem hañby dla wszystkich mych wrogów,
dla moich s¹siadów przedmiotem odrazy,
dla moich znajomych – postrachem;
kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
Zapomniano w sercach o mnie jak o zmar³ym,
sta³em siê jak sprzêt wyrzucony.

Oddalenie od Boga niesie z sob¹ cierpienie – to jedno z wa¿niej-
szych przes³añ chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia; podobnie jak
oddalenie od bliskich, przyjació³ i znajomych400. Co ciekawe, dla lu-
dzi Starego Przymierza to Bóg oddala czy odsuwa tak¿e bliskich:

Oddali³eœ ode mnie moich znajomych,
uczyni³eœ mnie dla nich ohydnym,
pozostajê w zamkniêciu, bez wyjœcia (Ps 88 [87], 9).

Odsun¹³eœ ode mnie przyjació³ i towarzyszy;
domownikami moimi sta³y siê ciemnoœci” (Ps 88 [87], 19).

Jeszcze inny wymiar cierpienia samotnoœci przekazuje Jere-
miasz. Przejmuje on gniew Pana, który staje siê jego udzia³em i jed-
noczeœnie przyczyn¹ jego cierpienia. Jednak s³owa ¿alu w zwi¹zku
z tym skierowane do Boga pozostaj¹ takie same jak we wczeœniej-
szych przyk³adach:

Ilekroæ otrzymywa³em Twoje s³owa,
ch³on¹³em je,
a Twoje s³owo stawa³o siê dla mnie
rozkosz¹
i radoœci¹ serca mego.
Bo imiê Twoje zosta³o wezwane nade
mn¹,
Panie, Bo¿e Zastêpów!
Nigdy nie zasiada³em w weso³ym
gronie,
by siê bawiæ;
pod Twoj¹ rêk¹ siada³em samotny,
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400 Por. np. Ps 38 [37] (12), traktuj¹cy o samotnoœci oddalenia od bliskich



bo nape³ni³eœ mnie gniewem.
Dlaczego mój ból nie ma granic,
a moja rana jest nieuleczalna,
niemo¿liwa do uzdrowienia?
Czy bêdziesz wiêc dla mnie jakby
zwodniczym strumieniem,
zwodnicz¹ wod¹? (Jr 15, 16-18)

Choæ Ÿróde³ cierpienia wymienianych w Starym Testamencie jest
wiele, zwróæmy jeszcze uwagê na dwa fragmenty. Pierwszy z Psal-
mu 73 [72], drugi z Ksiêgi Koheleta. S¹ one szczególne, gdy¿ podej-
muj¹ zagadnienie cierpienia s³ug Pana, w kontekœcie zazdroœci i nie-
zrozumienia oraz grzesznoœci tych, którzy ostatecznie odsunêli siê
od Boga. Ci ostatni nie doœwiadczaj¹ cierpienia, lecz tylko pozornie,
bo przez krótki czas ¿ycia. W istocie mo¿na uznaæ, i¿ tekst Psalmu
niesie jak¿e wa¿ne przes³anie dotycz¹ce akceptacji tego, co zsy³a
Bóg. Tak¿e cierpienia. To kolejny istotny element chrzeœcijañskiej
metafizyki cierpienia. Cierpienie zdaje siê tylko efektem zamys³u
Pana, który ostatecznie przyjmie cierpi¹cych do wiecznej chwa³y.
Psalmista pisze zatem:

Zazdroœci³em bowiem niegodziwym
widz¹c pomyœlnoœæ grzeszników.
Bo dla nich nie ma ¿adnych cierpieñ,
ich cia³o jest zdrowe, t³uste.
Nie doznaj¹ ludzkich utrapieñ
ani z [innymi] ludŸmi nie cierpi¹.
Tote¿ ich naszyjnikiem jest pycha,
a przemoc szat¹, co ich odziewa.
Ich oko wystaje z t³uszczu,
z³e zamys³y nurtuj¹ ich serca.
Szydz¹ i mówi¹ z³oœliwie,
butnie gro¿¹ uciskiem.
Ustami swymi niebo napastuj¹,

jêzyk ich kr¹¿y po ziemi.
Dlatego lud mój do nich siê zwraca
i obficie pij¹ ich wodê.
I mówi¹: „Jak¿e Bóg mo¿e widzieæ,
czy¿ Najwy¿szy posiada wiedzê?”
Tacy s¹ to grzesznicy
i zawsze beztroscy gromadz¹ bogactwo.
Czy wiêc na pró¿no zachowa³em czyste serce
i w niewinnoœci obmywa³em rêce?
Co dnia bowiem cierpiê ch³ostê,
ka¿dego ranka spotyka mnie kara (Ps 73 [72], 3-15).
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Kohelet doda do zazdroœci jako do Ÿród³a cierpienia wszystkie
inne jego formy, tworz¹c obraz œwiata jeszcze tragiczniejszy. Jednak
pomimo to, poszukuje w nim tak¿e pocieszyciela, który móg³by daæ
w nim nadziejê:

A dalej widzia³em wszystkie uciski,
jakie pod s³oñcem siê zdarzaj¹.
I oto: ³zy uciœnionych,
a nie ma kto ich pocieszyæ;
rêka ciemiêzców twarda,
a nie ma pocieszyciela.
Wiêc za szczêœliwych uzna³em martwych,
którzy dawno ju¿ zmarli,
od ¿yj¹cych, których ¿ycie jeszcze trwa;
za szczêœliwego zaœ od jednych i
drugich uzna³em tego,
co jeszcze wcale nie istnieje
ani nie widzia³ spraw niegodziwych,
jakie siê dziej¹ pod s³oñcem.
Zobaczy³em te¿, ¿e wszelki trud
i wszelkie powodzenie w pracy
rodzi u bliŸniego zazdroœæ.
I to jest marnoœæ i pogoñ za wiatrem (Koh 4, 1-4).

Przyczyny cierpienia, które okreœliliœmy jako zewnêtrzne, stano-
wi¹ce wa¿ne elementy chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia, w ksiê-
gach Starego Testamentu uzupe³niane s¹ przez te, które nazwaliœmy
umownie wewnêtrznymi. Samotnoœæ, oddalenie od Boga i cierpie-
nie zadawane przez innych ludzi ³¹czy siê ostatecznie z cierpienia-
mi, których Ÿród³em s¹ niepowodzenia i niedole w³asnego narodu.
To jedno z wa¿niejszych rodzajów cierpienia, które przedstawiaj¹
ksiêgi Starego Testamentu. Bóg w nich odwraca siê nie tylko od cz³o-
wieka, ale i od ca³ego narodu.

Jest wiele obrazów cierpieñ narodu, który odwróci³ siê od Boga,
a przez to – Bóg odwróci³ siê od niego. Choæ nie tylko. Jest te¿ opis
cierpienia narodu przypominaj¹cy niezawinione cierpienie. Przy-
czyny cierpieñ narodu s¹ zasadniczo identyczne jak cierpienia
cz³owieka grzesznego. Ciekawe natomiast i inspiruj¹ce s¹ wska-
zania na zale¿noœæ cierpienia od przewiny przodków oraz poszu-
kiwanie sensu cierpienia i najw³aœciwszego wobec niego zacho-
wania.

Obrazy cierpieñ narodu najlepiej przekazuj¹ fragmenty Lamentacji
(Lm 4, 4-5; 4, 10). Mo¿na je analizowaæ w zestawieniu z obrazem gnie-
wu Pañskiego, który przedstawia Jeremiasz (Jr 4, 7-8), czy z innymi
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opisami cierpieñ proroków: Izajasza (Iz 22, 4) czy Jeremiasza (Jr 13,
16-18), którzy wewnêtrznie doœwiadczaj¹ zag³ady swego ludu. Ob-
razy cierpieñ narodu, których przyk³ady cytujemy poni¿ej, s¹
wstrz¹saj¹ce, szczególnie ten drugi. Oba ukazuj¹ nie tylko upadek
narodu, ale i jedno z najdotkliwszych cierpieñ, cierpienie g³odu:

opisami cierpieñ proroków: Izajasza (Iz 22, 4) czy Jeremiasza (Jr 13,
16-18), którzy wewnêtrznie doœwiadczaj¹ zag³ady swego ludu. Ob-
razy cierpieñ narodu, których przyk³ady cytujemy poni¿ej, s¹
wstrz¹saj¹ce, szczególnie ten drugi. Oba ukazuj¹ nie tylko upadek
narodu, ale i jedno z najdotkliwszych cierpieñ, cierpienie g³odu:

Z pragnienia jêzyk ss¹cego
przysech³ do podniebienia;
maleñstwa o chleb b³aga³y –
a nie by³o [nikogo], kto by im
³ama³.
Ci, co jadali przysmaki,
mdleli na ulicach,
a strojni niegdyœ w purpurê
pok³adali siê na gnoju (Lm 4, 4-10).

Pociemnia³ ich wygl¹d na wêgiel,
na ulicy nie mo¿na ich poznaæ,
przylgnê³a ich skóra do koœci,
wysch³a jak drewno.
Szczêœliwsi mieczem zabici,
ni¿ zabici g³odem,
którzy ginêli dotkniêci
brakiem p³odów pola.
Rêce czu³ych kobiet
gotowa³y swe dzieci:
by³y dla nich pokarmem
w czas klêski Córy mojego ludu” (Lm 4, 8-10).

Cierpienia doœwiadczane przez lud s¹ wyrazem gniewu Pañskie-
go401. Szczególnie odczuwaj¹ je Prorocy wys³ani przez Boga. Szcze-
gólnie te¿ cierpi¹ w zwi¹zku z tym, ¿e widz¹ nieuchronnoœæ kary
oraz niemo¿noœæ jej unikniêcia wobec zatwardzia³oœci ludzkich serc.
St¹d na przyk³ad Izajasz prosi:
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401 Por. np. Jr 4, 7 -8:
„Lew wyruszy³ ze swego legowiska,
i niszczyciel narodów jest w drodze.
Opuœci³ swoj¹ siedzibê,
by zamieniæ twój kraj w pustyniê.
Miasta twoje zostan¹ zburzone
i pozbawione mieszkañców.
Dlatego przywdziejcie szaty pokutne,
podnieœcie lament i zawodzenie,
bo nie odwróci³ siê od nas wielki
gniew Pañski”.



…„Odwróæcie wzrok ode mnie,¿ebym móg³ gorzko p³akaæ.
Nie próbujcie mnie pocieszaæ
nad zag³ad¹ Córy mego ludu!”
Bo to dzieñ pop³ochu, zdeptania
i rozsypki,
zrz¹dzony przez Pana, Boga Zastêpów (Iz 22, 4-5).

A Jeremiasz poucza, choæ przeczuwa, ¿e bêdzie musia³ cierpieæ
z winy narodu, który bezwiednie pod¹¿a w niewolê, wyprzedzaj¹c
niejako jego cierpienie:

Oddajcie chwa³ê Panu, Bogu waszemu,
zanim ciemnoœci nastan¹
i zanim potkn¹ siê wasze nogi
na spowitych mrokiem górach.
Wyczekujecie œwiat³a,
lecz On je zamieni w ciemnoœci,
rozci¹gnie mroki.
Je¿eli zaœ tego nie pos³uchacie,
bêdê potajemnie p³aka³
nad wasz¹ pych¹.
Bêdê p³aka³ nieustannie
i zamieni¹ siê w potoki ³ez moje oczy,
bo trzoda Pañska idzie w niewolê.
„Powiedz do króla i królowej:
Usi¹dŸcie zupe³nie nisko,
albowiem spad³a z waszych g³ów
korona chwa³y” (Jr 13, 16-18).

Prorocy cierpi¹, gdy¿ naród bêdzie cierpia³. A cierpienia obu wy-
nikaj¹ z przewinieñ tego drugiego. Mo¿na zatem mówiæ, podobnie
jak akcentowano ju¿ wczeœniej, o metafizycznym w¹tku cierpienia
jako kary. Zwróæmy jednak uwagê na poszukiwania Ÿróde³ cierpie-
nia odwo³uj¹c siê do wybranych ksi¹g Starego Testamentu. W dalszym
ci¹gu do Ksiêgi Lamentacji (Lm 4, 13-14), fragmentów Psalmów (por.
np. Ps 89 [88], 31-34) czy Ksiêgi Daniela (por. np. Dn 3, 26-40 oraz
Dn 9, 14-19).

W pierwszej ksiêdze zwraca siê uwagê na to, ¿e przewinienia
przeciw sprawiedliwym, nawet tych najznakomitszych w narodzie,
obracaj¹ siê w cierpienie ich sprawców. St¹d czytamy:

Z powodu grzechów jej proroków
i przestêpstw jej kap³anów,
którzy w jej œrodku rozlali
krew sprawiedliwych,
po ulicach b³¹dzili jak œlepi,
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krwi¹ obryzgani;
tak i¿ nie mo¿na by³o
dotkn¹æ ich ubrañ (Lm 4, 13-14).

ZapowiedŸ cierpieñ narodu odnajduje siê w tekstach Psalmów.
Dotyczy ona kary za przewinienia wobec praw i nakazów Bo¿ych:

A jeœli synowie jego porzuc¹ moje prawo
i nie bêd¹ postêpowaæ wed³ug mych nakazów,
je¿eli narusz¹ moje ustawy
i nie bêd¹ pe³nili moich rozkazów,
ukarzê rózg¹ ich przewinienia,
a winê ich biczami;
lecz nie odejmê mu ³aski mojej
i nie zawiodê w mojej wiernoœci (Ps 89 [88], 31-34).

Podobnie jak w powy¿szych tekstach, przyczyn cierpienia po-
szukuje siê te¿ na przyk³ad w Ksiêdze Daniela. To w niej wobec cier-
pienia wskazuje siê na sprawiedliwoœæ Boga, na s³usznoœæ kary za
pope³nione grzechy i nieprawoœci, na przewrotnoœæ ludzk¹. Wszyst-
kie te relacje cierpienia ukazuj¹ nowy obraz chrzeœcijañskiej metafi-
zyki cierpienia. Wœród nich wskazuje siê tak¿e na cierpienie we-
wnêtrzne, wyra¿aj¹ce siê w strapieniu tych, którzy zrozumieli, ¿e
Ÿle uczynili. W zwi¹zku z tym cierpienie, którego przyczyn¹ jest od-
wrócenie siê Boga od cz³owieka, zmusza tego ostatniego do poszu-
kiwania mi³osierdzia. Podstaw¹ tych poszukiwañ staje siê nadzieja,
odnaleziona w przymierzu zawartym przez Boga z cz³owiekiem.
Przytoczmy zatem fragment z Ksiêgi, w którym odnajduje siê prawie
wszystkie elementy starotestamentowej metafizyki cierpienia:

B³ogos³awiony jesteœ, Panie, Bo¿e
naszych przodków, i pe³en chwa³y;
imiê Twoje jest b³ogos³awione na
wieki.
Albowiem jesteœ sprawiedliwy we
wszystkim,
co nam uczyni³eœ,
a wszystkie czyny Twoje pe³ne prawdy,
drogi zaœ Twoje proste
i wszystkie wyroki pe³ne s³usznoœci.
Bo wyda³eœ prawdziwe wyroki
we wszystkim, co sprowadzi³eœ na nas
i na Jerozolimê, œwiête miasto naszych
przodków.
Bo zgodnie ze sprawiedliwym wyrokiem
sprowadzi³eœ to wszystko na nas
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z powodu naszych grzechów.
Tak, zgrzeszyliœmy i pope³niliœmy nieprawoœci,
opuszczaj¹c Ciebie.
Okazaliœmy siê przewrotni we wszystkim,
a przykazañ Twoich nie s³uchaliœmy.
Nie zachowaliœmy ani nie wype³nialiœmy
tego, co nam nakaza³eœ,
by siê nam dobrze wiod³o.
Wszystko, co na nas sprowadzi³eœ,
i wszystko, co nam uczyni³eœ,
uczyni³eœ wed³ug sprawiedliwego s¹du.
Wyda³eœ nas w rêce naszych niegodziwych
nieprzyjació³,
najgorszych spoœród odstêpców,
i niesprawiedliwemu królowi,
najbardziej przewrotnemu na ziemi.
Teraz zaœ nie mamy odwagi otworzyæ swych ust.
Wstyd i hañba okry³a Twoje s³ugi
i tych, co czeœæ Ci oddaj¹.
Nie opuszczaj nas na zawsze –
przez wzgl¹d na œwiête Twe imiê
nie zrywaj Twego przymierza.
Nie odwracaj od nas swego mi³osierdzia,
przez wzgl¹d na Twego przyjaciela,
Abrahama,
s³ugê Twego, Izaaka,
i Twego œwiêtego – Izraela.
Im to przyrzek³eœ
rozmno¿yæ potomstwo
jak gwiazdy na niebie
i jak piasek nad brzegiem morza.
Panie, oto jesteœmy najmniejsi
spoœród wszystkich narodów.
Oto jesteœmy dziœ poni¿eni na ca³ej ziemi
z powodu naszych grzechów.
Nie ma obecnie w³adcy,
proroka ani wodza,
ani ca³opalenia, ani ofiar,
ani darów pokarmowych, ani kadzielnych.
Nie ma gdzie ofiarowaæ Tobie pierwocin
i doznaæ Twego mi³osierdzia.
Niech jednak dusza strapiona i duch uni¿ony
znajd¹ u Ciebie upodobanie.
Jak ca³opalenia z baranów i cielców,
i z tysiêcy t³ustych owiec,
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tak niech bêdzie dziœ nasza ofiara przed Tob¹
i niech Ci siê podoba!
Poniewa¿ ci, co pok³adaj¹ ufnoœæ w Tobie,
nie mog¹ doznaæ wstydu (Dn 3, 26-40).

Ostatecznie Daniel wskazuje, ¿e to Bóg decyduje o cierpieniu na-
rodu. Choæ powtórz¹ siê zatem niektóre argumentacje z wczeœniej-
szego cytatu, nastêpny, tak¿e z Ksiêgi Daniela, ukazuje inn¹ ciekaw¹
starotestamentow¹ zale¿noœæ cierpienia narodu od przewinieñ wczeœ-
niejszych pokoleñ. Jest to kolejny znacz¹cy element starotestamentowej
metafizyki cierpienia. Przewinienia wczeœniejszych pokoleñ zdaj¹ siê
byæ przyczyn¹ cierpieñ, których doznaje naród w teraŸniejszoœci:

Czuwa³ wiêc Pan nad nieszczêœciem i
sprowadzi³ je na nas, bo Pan, Bóg nasz,
jest sprawiedliwy we wszystkich swych
poczynaniach, my zaœ nie us³uchaliœmy
Jego g³osu. A teraz, Panie, Bo¿e nasz,
który wyprowadzi³eœ swój naród z ziemi
egipskiej mocn¹ rêk¹, zyskuj¹c sobie
imiê, jak to jest dziœ: zgrzeszyliœmy i
pope³niliœmy nieprawoœæ. Panie,
wed³ug Twojego mi³osierdzia, niech ustanie
Twój zapalczywy gniew nad Twoim
miastem, Jerozolim¹, nad Twoj¹ œwiêt¹
gór¹. Bo z powodu naszych grzechów i
przewinieñ naszych przodków sta³a siê
Jerozolima i Twój naród przedmiotem
szyderstwa u wszystkich wokó³ nas.
Teraz zaœ, Bo¿e nasz, wys³uchaj modlitwy
Twojego s³ugi i jego b³agañ i rozjaœnij
swe oblicze nad œwi¹tyni¹, która le¿y
zniszczona – ze wzglêdu na Ciebie,
Panie! Nak³oñ, mój Bo¿e, swego ucha i
wys³uchaj! Otwórz swe oczy i zobacz
nasze spustoszenie i miasto, nad którym
wzywano Twego imienia. Albowiem
zanosimy swe modlitwy do Ciebie,
opieraj¹c siê nie na naszej sprawiedliwoœci, ale
ufni w Twoje wielkie mi³osierdzie.
Us³ysz, Panie! Odpuœæ, Panie! Panie,
miej na uwadze i dzia³aj niezw³ocznie,
przez wzgl¹d na siebie samego, mój Bo¿e!
Bo Twojego imienia wzywano nad
Twym miastem i nad Twym narodem (Dn 9, 14-19).
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Zwrócenie uwagi na zale¿noœæ cierpienia od przewinieñ przod-
ków pojawia siê w Ksiêdze Lamentacji:

Przodkowie nasi zgrzeszyli – ich nie ma,
a my dŸwigamy ich grzechy (Lm 5, 7).

Wczeœniej te¿ pojawia³a siê w Psalmach, w³¹cznie z b³aganiem
o Bo¿e mi³osierdzie:

Nie pamiêtaj nam win naszych przodków,
niech rych³o przyjdzie ku nam mi³osierdzie Twoje,
bo bardzo jesteœmy s³abi (Ps 79 [78], 8).

Zwi¹zek cierpienia z wol¹ Boga jest œcis³y w starotestamentowej
metafizyce cierpienia. Cierpienie zdaje siê trwaæ tak d³ugo, jak d³u-
go Bóg odwrócony jest od cz³owieka. Cz³owiek cierpi, gdy traci
³askawoœæ Boga, tak d³ugo cierpi, jak d³ugo oddalony jest od Boga.
Dotyczy to tak¿e narodu402.

Pomijaj¹c cierpienia indywidualne czy cierpienia ca³ego naro-
du, próba analizy ksi¹g Starego Testamentu, w których poszukuje
siê elementów metafizyki cierpienia, niesie z sob¹ oczywiœcie pyta-
nia. Wœród nich nie tylko te o relacjê: cz³owiek a Bóg wobec cierpie-
nia, ale i te o najw³aœciwszy sposób zachowania siê wobec doœwia-
dczanego cierpienia. Te pytania, jak i próby odpowiedzi na nie,
wymagaj¹ zrozumienia wielu zagadnieñ dodatkowych. Wœród
nich odpowiedzi na pytanie: Co jest Ÿród³em i ostatecznym celem
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402 Por. np. Ps 77, 3-11:
„Szukam Pana w dzieñ mojej niedoli.
Moja rêka w nocy niestrudzenie siê wyci¹ga,
moja dusza odmawia przyjêcia pociechy.
Jêczê, gdy wspomnê na Boga,
duch mój s³abnie, kiedy rozmyœlam.
Ty zatrzymujesz powieki mych oczu:
jestem wzburzony i mówiæ nie mogê.
Rozwa¿am dni starodawne
i lata poprzednie wspominam.
Rozmyœlam noc¹ w sercu,
roztrz¹sam i duch mój docieka:
«Czy Bóg odrzuca na wieki,
i nie jest ju¿ ³askawy?
Czy Jego ³askawoœæ usta³a na zawsze,
a s³owo umilk³o na pokolenia?
Czy Bóg zapomnia³ o litoœci,
czy w gniewie powstrzyma³ swoje mi³osierdzie?»
I mówiê: «To dla mnie bolesne,
¿e siê odwróci³a prawica Najwy¿szego»”. Por. te¿ Lm 3, 48-51.



ludzkiego ¿ycia? Oczywiœcie nie tylko na nie. W zwi¹zku z po-
wy¿szymi pytaniami przytoczmy fragment Ksiêgi Lamentacji,
poszukuj¹cy nie tylko odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, ale
i o najw³aœciwszy sposób zachowania siê wobec niego, wskazuj¹cy
tak¿e na g³ówne drogi ¿ycia cz³owieka i przyczynê jego cierpieñ.
Oczywiœcie mo¿na w nim odnaleŸæ tak¿e nutê smutku z powodu
utracenia ³aski Bo¿ej:

„Dzia³em mym Pan” – mówi moja dusza,
dlatego czekam na Niego.
Dobry jest Pan dla ufnych,
dla duszy, która Go szuka.
Dobrze jest czekaæ w milczeniu
ratunku od Pana.
Dobrze dla mê¿a, gdy dŸwiga
jarzmo w swojej m³odoœci.
Niech siedzi samotny w milczeniu,
gdy On na niego je w³o¿y³.
Niech usta pogr¹¿y w prochu!
A mo¿e jest jeszcze nadzieja?
Bij¹cemu niech nadstawi policzek,
niechaj nasyci siê hañb¹!
Bo nie jest zamiarem Pana
odtr¹ciæ na wieki.
Gdy udrêczy³, znów siê lituje
w dobroci swej niezmiernej;
niechêtnie przecie¿ poni¿a
i uciska synów ludzkich.
Gdy pod nogami siê depcze
wszystkich jeñców kraju –
gdy prawa ludzkie siê ³amie
w obliczu Najwy¿szego,
gdy gnêbi siê w s¹dzie cz³owieka –
czy¿ Pan tego nie dostrzega?
Któ¿ rzek³ i sta³o siê,
gdy Pan tego nie nakaza³?
Czy¿ nie pochodzi z ust Najwy¿szego
i niedola, i szczêœcie?
Czemu siê skar¿y cz³owiek ¿yj¹cy?
M¹¿ – na karê za grzechy?
Rozwa¿my, oceñmy swe drogi,
powróæmy do Pana;
wraz z d³oñmi wznieœmy i serca
do Boga w niebiosach;
myœmy grzesznicy – odstêpcy:
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A Ty nie przebaczy³eœ.
Odzia³eœ siê w gniew, by nas œcigaæ,
zabija³eœ, nie mia³eœ litoœci.
Ukry³eœ siê za ob³okiem,
by proœba nie dosz³a.
Uczyni³eœ z nas œmieci, plugastwo
pomiêdzy ludami.
Rozwarli na nas swe usta
wszyscy nieprzyjaciele –
naszym dzia³em przestrach i przepaœæ,
ruina i zniszczenie.
Strumienie ³ez p³yn¹ mi z oczu
nad zniszczeniem Córy mego ludu.
Nie ustaje w p³aczu me oko,
bo nie ma ulgi,
póki nie spojrzy i nie zobaczy
Pan z niebios.
Oko me sprawia ból mojej duszy
z powodu córek mojego miasta (Lm 3, 24-51).

Poszukuj¹c elementów metafizyki cierpienia w ksiêgach Starego
Testamentu, mo¿na zastanawiaæ siê, czy mówi¹ one o jakimœ szczegól-
nym jego rodzaju. Ka¿de cierpienie wype³nia cz³owieka ca³kowicie.
Trudno zatem mówiæ o wartoœciowaniu cierpienia, gdy¿ sk³adaj¹ siê
nañ tak¿e wewnêtrzne predyspozycje cz³owieka. Jednak powstaje
pytanie: Jak Stary Testament podchodzi do cierpienia, które wywo³uje
œmieræ? Spoœród wybranych zagadnieñ wydaje siê ono znacz¹ce nie
tylko dla starotestamentowej metafizyki cierpienia.

4.1.3. Czy œmieræ wywo³uje najwiêksze cierpienie?

Próba analizy poszukuj¹ca elementów metafizyki cierpienia w wy-
branych w¹tkach myœli indyjskiej i antycznej wskaza³a na bardzo
czêste ³¹czenie cierpienia ze œmierci¹. Arystoteles zwróci³ uwagê na
cierpienie wywo³uj¹ce œmieræ. Pomijaj¹c szczegó³y, mo¿na uznaæ, ¿e
w myœli indyjskiej œmieræ jest najwiêkszym z³em i jednoczeœnie naj-
wiêkszym cierpieniem, z jakim musi siê uporaæ ka¿dy cz³owiek
w trakcie ca³ego swojego ¿ycia. Uznano nawet, ¿e œmieræ jest jedno-
czeœnie Ÿród³em wszystkich pozosta³ych cierpieñ. Jednak, choæ
w myœli indyjskiej zdaje siê ona panowaæ nad wszystkim i wszystki-
mi, mo¿na j¹ pokonaæ. To poznanie daje cz³owiekowi tak¹ mo¿li-
woœæ. Inaczej jest w Ksiêdze Rodzaju (Rdz 2, 17): poznanie dobra i z³a,
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choæ jest pretekstem do okazania niepos³uszeñstwa Bogu, zabiera
cz³owiekowi nieœmiertelnoœæ i obarcza go œmierci¹. Co wiêcej, to
chêæ jego uzyskania i przyjemnoœæ smaku oraz rozkosz oczu, bêd¹ce
jednoczeœnie podstaw¹ wiedzy403 (por. Rdz 3, 6), jak i pokus¹ do-
równania Stwórcy (por. Rdz 3, 5 oraz Rdz 3, 22)404, staj¹ siê przyczy-
nami cierpienia cz³owieka nie tylko w jego nowym ¿yciu405, ale
i w doœwiadczeniu cierpienia œmierci406. Oczywiœcie pierwotnym
Ÿród³em obu jest przeciwstawienie siê zakazowi Pañskiemu.

Œmieræ, w ksiêgach Starego Testamentu, niew¹tpliwie niesie smu-
tek i cierpienie, czego przyk³adem jest Ezechiasz (por. Iz 38, 1-3)407.
Jej bezpoœredni¹ przyczyn¹ jest z³amanie zakazu zrywania owoców
z drzewa poznania dobra i z³a (por. Rdz 2, 15-17). Jednak w Starym
Testamencie szczególn¹ dotkliwoœæ cierpienia œmierci zdaje siê przy-
nosiæ nie œmieræ w³asna, lecz œmieræ bliskich. Cierpi Hagar, Jakub,
Tomasz, Anna, tak jak mog¹ cierpieæ tylko rodzice po œmierci swo-
ich dzieci. Pisz¹ o tym Samuel (por. 2 Sm 19, 1-3), Tobiasz (Tb 10, 1-7),
Jeremiasz (Jr 6, 26), Amos (Am 8, 10), Zachariasz (Za 12, 10) i inni408.
To cierpienie staje siê rozpacz¹.
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403 Powstaje pytanie, jakie poznanie i o jak¹ wiedzê chodzi. Tê formê pozna-
nia, o której mowa w Ksiêdze Rodzaju, mo¿na traktowaæ jako pozbawienie cz³owie-
ka czêœci jego mo¿liwoœci, jakie uzyska³ od Boga (por. Rdz 1, 27). Zatem, czy¿by
wiedza uzyskana przez poznanie, o którym mowa, dotyczy³a prawdy postrzega-
nej, relatywnej, jak np. u Nagard¿uny, a nie ostatecznej? Przejœcie z poziomu tej
drugiej na poziom pierwszej zamyka i ogranicza cz³owieka, zabieraj¹c mu pier-
wotn¹ naturalnoœæ dan¹ od Boga. Zatem, mo¿na by mówiæ o zatracie pewnej zdol-
noœci i o uzyskaniu nowej, której elementem jest po¿¹danie – z³a sk³onnoœæ ludzka.
Ciekaw¹ analizê, choæ nie do koñca id¹c¹ w tym kierunku, zawiera komentarz do
Ksiêgi Bereszit 3: 5, por. Tora, Pardes Lauder, ksiêga pierwsza Bereszit, Kraków 2001,
s. 22-25. W efekcie porównanie przedmiotu poznania decyduje o ró¿nicy w ujêciu
wschodnim i tym, które odnajduje siê w Starym Testamencie. W tym ostatnim ma-
my zatem do czynienia z zatraceniem poznania bezpoœredniego Tego, który jest
Ostateczny, na korzyœæ poznania relatywnego, wzglêdnego, zmys³owego. W myœli
wschodniej chodzi o poznanie bezpoœrednie pokonuj¹ce relatywne.

404 Choæ fragment Ksiêgi Rodzaju Rdz 3, 22 interpretuje siê na ogó³ jako gorzk¹
ironiê skierowan¹ do ludzi, którzy chcieli dorównaæ Bogu, trzeba go analizowaæ.

405 Por. Rdz 3, 17-19.
406 Ciekawy komentarz do tej ksiêgi zawiera pierwsza ksiêga Tory: Bereszit,

która wraz z pozosta³ymi ksiêgami sklada siê na Tanach (Bibliê Hebrajsk¹). Objaœ-
nienie jej przez midrasz, por. Ksiêga Bereszit 3: 6, dz. cyt., s. 25, wskazuje, ¿e po zje-
dzeniu owocu Ewa (Chawa) zobaczy³a Anio³a Œmierci. Uzna³a, ¿e jeœli ma umrzeæ,
umrze z Adamem, dlatego poda³a mu owoc. Przez zjedzenie owocu jecer hara (z³a
sk³onnoœæ) wesz³a w ich serca.

407 Por. 2 Krl 20, 1.
408 Por. Rdz 21, 15; Rdz 37, 33.



Choæ na cierpienie œmierci w Starym Testamencie mo¿na patrzeæ
z ró¿nych perspektyw409, dwie wydaj¹ siê szczególnie wa¿ne. Pierw-
sza wskazuje na jej naturalistyczny wymiar. Druga na jej przyczyny.
Obie interpretacje posiadaj¹ bogate rozwiniêcia. W efekcie w obu
mo¿na odnaleŸæ nie tylko istotê metafizyki cierpienia, wskazuj¹c¹
na œmieræ, ale i stwierdzenie, ¿e wszystkie rodzaje cierpienia s¹ jed-
noczeœnie rodzajami œmierci, jakich doœwiadcza cz³owiek w trakcie
swojego ¿ycia.

Metafizyka cierpienia w swej istocie ukazuje, ¿e jest ono wej-
œciem w sferê œmierci. Wynika to przede wszystkim z Ksiêgi Rodzaju.
Potwierdzaj¹ to tak¿e Psalmy, ukazuj¹c, ¿e cierpienie ucisku i prze-
œladowañ to fale œmierci, pêta Szeolu, sid³a œmierci (por. Ps 18, 5-6)
czy te¿ wiêzy œmierci (por. Ps 116, 3). Podobnie cierpienie choroby
przypomina nasycone nieszczêœciami i bezsilnoœci¹ ¿ycie,
schodz¹cych do grobu (por. Ps 88, 4-6).

Œmieræ, choæ jest niew¹tpliwie cierpieniem, nie budzi jednak
ogromnej trwogi dla s³ug Pana. Wydaje siê, ¿e Ksiêga Przys³ów uka-
zuje stosunek ca³ego Starego Testamentu do cierpienia œmierci, stwier-
dzaj¹c:

B³ogos³awiony jest cz³owiek, który
mnie s³ucha,
kto co dzieñ u drzwi moich czeka,
czuwaj¹c u progu mej bramy.

Bo kto mnie znajdzie, znajdzie ¿ycie
i osi¹gnie upodobanie Pana.
Kto przeciw mnie grzeszy, duszê sw¹ rani,
wszyscy co mnie nienawidz¹,
œmieræ kochaj¹” (Prz 8, 34-36).

Œmieræ jest wspólnym miejscem ¿yj¹cych (por. Hi 30, 23), jest
po³¹czeniem z przodkami (Pwt 32, 48-50; Lb 20, 23-24; 27, 13). Za-
œwiadcza o tym Bóg Moj¿eszowi, tu¿ przed jego œmierci¹, wskazuj¹c
na Aarona. Œmieræ to naturalny proces dotycz¹cy cia³a, które starze-
je siê jak ubranie (por. Syr 14, 17). Abraham umiera w szczêœliwej
staroœci, nasycony ¿yciem (Rdz 25, 8), podobnie Izaak (Rdz 35, 29)
czy Izmael, prze¿ywaj¹c 137 lat. Wszyscy odchodz¹ w pokoju (por.
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409 Por. na temat samej œmierci np. M. Filipiak, Biblia o cz³owieku. Zarys antropo-
logii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979, s. 188-190; M. Eliade, Wprowadzenie do
mitologii œmierci, „Pismo”, 1988 nr 2, s. 114. Por. te¿ H. Cyrzan, Pojmowanie œmierci
w antropologii dawnego, czyli biblijnego Judaizmu, w: Misterium œmierci spotkanie ze
sob¹. Egzystencjalne interpretacje fenomenu œmierci, pod red. A. Pawliszyn i W. Pawli-
szyna, Gdañsk 1996, s. 76-77.



Rdz 15, 15). Podobnie jak Jakub, do³¹czaj¹ do swoich przodków
(Rdz 49, 29-33). Co wiêcej, w ksiêgach Starego Testamentu istnieje
przekonanie, ¿e cz³owiek wcale nie musi umieraæ, nie musi doœwiad-
czaæ cierpienia œmierci, gdy ¿yje w przyjaŸni z Bogiem tak jak Henoch
(Rdz 5, 240) czy jak Eliasz (2 Krl 2, 11)410. Jeœli tak, to sk¹d powstaje ów
niepokój przed œmierci¹ Ezechiasza, o którym wspomniano wczeœ-
niej? Spróbujmy to wyjaœniæ. Choæ w metafizyce cierpienia Starego
Testamentu przyjmuje siê, ¿e:

Dobra i niedole, ¿ycie i œmieræ, ubóstwo i bogactwo pochodz¹ od Pana
(Syr 11, 14)411,

Bóg zostawi³ cz³owiekowi ostateczny wybór. W efekcie jest to wy-
bór pomiêdzy ¿yciem i œmierci¹ (por. Syr 15, 14-17), pomiêdzy do-
œwiadczaniem ³aski i szczêœcia od Pana a cierpieniem. Jednak, skoro
œmieræ jest bezpiecznym spoczynkiem poœród swoich przodków,
powstaje pytanie, co jest istot¹, cierpienia œmierci, w ogóle? Wydaje
siê, ¿e istot¹ cierpienia œmierci w Starym Testamencie jest opuszczenie
ziemi ¿yj¹cych i, co wa¿niejsze, oddalenie od ³aski Boga, która towa-
rzyszy tylko ¿yj¹cym412. Na tym zdaje siê opieraæ metafizyka cier-
pienia œmierci w Starym Testamencie. W Psalmach czytamy o ziemi
¿yj¹cych i o jej przeciwieñstwie – krainie zmar³ych, gdzie jest tylko
trwanie413. W ziemi ¿yj¹cych ogl¹da siê i doœwiadcza dóbr Pañskich
(Ps 27, 13). W tej ziemi ¿yje siê w obecnoœci Pana (Ps 116, 9). Temu
¿yciu towarzyszy wiernoœæ Boga, Jego cuda i ³aska (Ps 88, 11-12). Ta
³aska jest tak wielka, ¿e przywraca do ¿ycia nawet tych, którzy ju¿
umarli (por. 1 Krl 17, 17-25; 2 Krl 4, 29-37).

Bóg stworzy³ cz³owieka dla nieœmiertelnoœci, uczyni³ go obrazem
swej w³asnej wiecznoœci. Cierpienie œmierci, ze wszystkimi swoimi
konsekwencjami, wesz³o na œwiat przez zawiœæ diab³a. Doœwiad-
czaj¹ jej ci, którzy do niego nale¿¹ (por. Mdr 2, 23-24). Œmieræ w Pieœ-
ni nad Pieœniami (Pnp 8, 6) przyrównana jest, ze wzglêdu na swoj¹
potêgê, do mi³oœci. Atrybutem tej drugiej jest zazdroœæ „nieprzejedna-
na jak Szeol”, „¿ar jej to ¿ar ognia”, który jest p³omieniem Pañskim. Za-
tem, co wa¿ne dla metafizyki cierpienia œmierci i dla samej œmierci,
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410 Por. te¿ Ps 16; 49; 73.
411 Por. Syr 39, 28-33. Ró¿ne rodzaje cierpienia, w tym te¿ g³ód i œmieræ, stwo-

rzone zosta³y jako narzêdzie pomsty.
412 Por. ideê rozwiniêt¹ w Nowym Testamencie, np.: Mt 22, 32; £k 20, 38;

Dz 10, 42.
413 Por. Iz 14, 11; Ps 94, 17; 115, 17; 1 Sm 28, 15; Hi 3, 17; 21, 21; Syr 41, 2 i po-

dobne opisy Szeolu. Nie ma tam nagrody, kary, wiedzy, mi³oœci, nienawiœci i za-
zdroœci, ale i dzia³ania.



mo¿e byæ pokonana jedynie przez mi³oœæ414. Do tego zagadnienia
powrócimy w próbie analizy metafizyki cierpienia w Nowym Testa-
mencie. W dalszej czêœci przyjrzyjmy siê jednak jeszcze drugiej per-
spektywie, o której wspomniano, metafizyki cierpienia œmierci,
wskazuj¹cej jeszcze raz na jej przyczyny.

4.1.4. Jeszcze raz o starotestamentowych przyczynach

cierpienia i œmierci

Co wa¿ne dla metafizyki cierpienia œmierci, to uznanie, ¿e grzech
jest przyczyn¹ ludzkiego cierpienia, które jest jednoczeœnie wej-
œciem w sferê œmierci. To grzech przynosi karê cierpienia i œmierci.
Na tym poziomie nie mo¿na w zwi¹zku z metafizyk¹ cierpienia
cz³owieka mówiæ jeszcze o tajemnicy Boga, zajmiemy siê tym dalej,
odnosz¹c j¹ do Hioba. Teraz patrz¹c na wszystkie dotychczasowe
rozwa¿ania dotycz¹ce metafizyki cierpienia w Starym Testamencie,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jego tajemnica zawiera siê w tajemnicy stwo-
rzenia, gdy¿ id¹c za s³owami Samuela:

To Pan daje œmieræ i ¿ycie,
wtr¹ca do Szeolu i zeñ wyprowadza.
Pan ubo¿y i wzbogaca,
poni¿a i wywy¿sza.
Z py³u podnosi biedaka,
z bar³ogu dŸwiga nêdzarza,
by go wœród mo¿nych posadziæ,
by daæ mu tron zaszczytny.
Do Pana nale¿¹ filary ziemi:
na nich œwiat po³o¿y³.
On ochrania stopy pobo¿nych.
Wystêpni zgin¹ w ciemnoœciach,
bo nie swoj¹ si³¹ cz³owiek zwyciê¿a.
Pan wniwecz obraca opornych:
przeciw nim grzmi na niebiosach.
Pan os¹dza krañce ziemi,
On daje potêgê królowi,
wywy¿sza moc swego pomazañca” (1 Sm 2, 6-10).
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414 Por. Iz 25, 7-9. ZapowiedŸ zniszczenia œmierci, która jest zapowiedzi¹ wy-
bawienia z grzechu. Por. te¿ Ksiêgê Tobiasza (Tb 4, 10; 12, 9) na temat wybawienia
od œmierci, jakie daje ja³mu¿na.



Cytat z Ksiêgi Samuela wystarczy³by, aby zrozumieæ, ¿e w cier-
pieniu jako karze zsy³anej przez Boga chodzi o nieœmiertelnoœæ
cz³owieka, choæ 2 Ksiêga Kronik (2 Krn 15, 12-13) dopowie o zobo-
wi¹zaniu przymierzem, szukaniu Pana, Boga Izraela, przez ka¿dego
cz³owieka. Wszyscy, którzy nie szukaj¹ Pana, s¹ skazani na œmieræ.
Przestrzeganie prawa Bo¿ego daje szczêœcie i ¿ycie, dzia³anie prze-
ciw niemu – œmieræ i cierpienie (por. Pwt 30, 15-16). Pan Bóg zsy³a
œmieræ zarówno na tych, którzy s¹ Ÿli, jak Er, syn Judy (Rdz 38, 7), jak
i na tych, którzy nie wykonuj¹ Jego poleceñ, jak Onan, drugi syn
Judy. Ka¿dy umiera za swój w³asny grzech (por. Pwt 24, 12)415.
W metafizyce cierpienia wskazuje siê na sprawiedliwoœæ Bo¿¹,
w której nie ma kary dla narodu, który nie zgrzeszy³ (por. Jdt 11,
10-11). Kara jest konsekwencj¹ przekroczenia praw Boskich416, prze-
znaczona jest dla tych, co odwracaj¹ siê od Pana i wystêpuj¹ prze-
ciwko Niemu417. Jednak dzieje siê tak nie zawsze; przyk³adem tego
jest Hiob, który wskazuje wobec rozwa¿añ dotycz¹cych chrzeœcijañ-
skiej metafizyki cierpienia na tajemnicê Boga.

4.1.5. Tajemnica cierpienia a przypadek Hioba.

Poszukuj¹c zrozumienia niezrozumianego?

Cierpienie jest z³e bez wzglêdu na to, czy jest fizyczne, czy duchowe.
Zabiera coœ cz³owiekowi z tej jego pierwotnej doskona³oœci i godno-
œci. Byæ mo¿e ukryta pamiêæ o niej nie pozwala go zaakceptowaæ
i pozostawia cierpienie na poziomie z³a, przeciwnego dobrej pier-
wotnej naturze stworzenia. O metafizyce cierpienia mo¿na zatem
mówiæ, i mówi siê w ksiêgach Starego Testamentu, w kontekœcie
dobra i z³a. Cz³owiek, gdy cierpi, doznaje z³a. W ten w³aœnie sposób
myœlano o cierpieniu w Starym Testamencie. Oddawa³ to niew¹tpli-
wie jêzyk418, ale i idee przedstawione we wczeœniejszych przyk³a-
dach. W jêzyku hebrajskim z³o i cierpienie uto¿samiano ze s³owami
ra’ i ra’a oraz sar (sarar)419. Dwa pierwsze wskazywa³y zarówno na
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415 Por. te¿ 2 Krl 14, 6; 25, 4.
416 Por. np. Wj 21, 28-29; Kp³ 20; Lb 35, 18; 35, 30 oraz 2 Mch 1, 17; 13, 7-8.
417 Por. np. Rdz 20, 7; Ezd 7, 25-26; 2 Krl 1, 1-6.
418 Por. dwa fragmenty Starego Testamentu: Syr 37, 16-18; Prz 18, 20-21. Wskazu-

je siê w nich na znaczenie jêzyka nie tylko w dzia³aniu, ale i w jego konsekwencjach.
419 Z³o przeciwstawiano dobru. W hebrajskim: tob, w greckim (por. przek³.

Septuaginty, BGT Biblia Works Greek LXX/ BNT), odpowiednikiem dla s³ów okreœ-
laj¹cych z³o – cierpienie by³o: êáêüò, przeciwieñstwo êáëüò. Greckie odpowiedniki



z³o cierpienia fizycznego, jak i na z³y czyn, czy na jego sprawcê.
To ostatnie wskazywa³o dodatkowo na doœwiadczanie owego z³a.
Z kolei g³ówne idee, do których odwo³ywa³y siê analizy metafizyki
cierpienia czynione w powy¿szych, wybranych fragmentach Starego
Testamentu, wskazywa³y na istotê owego z³a – cierpienie. Samo ist-
nienie przecie¿, jak wynika z Ksiêgi Rodzaju, jest dobre. Istota zaœ z³a
– cierpienia – le¿y w odwróceniu siê Boga, od swojego stworzenia.
Nie od wszystkiego oczywiœcie i nie ostatecznie. Poprzez odwróce-
nie siê Boga od cz³owieka, cz³owiek nie mo¿e uczestniczyæ w Dobru
Stwórcy. Jest jakby odciêty od niego, nie mo¿e z niego korzystaæ.
Jednak, czy owo pozbawienie Dobra Boskiego, wyra¿aj¹ce siê w ludz-
kim cierpieniu, zawsze jest konsekwencj¹ ludzkiego grzechu? Stary
Testament ukazuje, ¿e nie. Czasami, jak w przypadku Hioba, cierpie-
nie jest konsekwencj¹ woli Bo¿ej, wobec której cz³owiek czuje siê
bezradny. Oczywiœcie, wtedy powstaje pytanie, dlaczego i co wtedy
czyniæ420.

Mo¿na na wiele sposobów interpretowaæ Ksiêgê Hioba, równie¿
wobec wczeœniej czynionych rozwa¿añ na temat metafizyki cier-
pienia. To w³aœnie w niej wskazuje siê na nowy znacz¹cy element
chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia. W Ksiêdze Hioba wskazuje
siê na historiê sprawiedliwego cz³owieka, który bez ¿adnej winy ze
swojej strony zostaje doœwiadczony wielorakim cierpieniem. Cier-
pi z powodu straty swojego maj¹tku, potem z powodu straty sy-
nów i córek, potem z powodu fa³szywego pogl¹du najbli¿szego
otoczenia, wreszcie z powodu tr¹du, który niszczy ca³e jego cia³o.
Jakby tego jeszcze by³o ma³o, cierpi z powodu przekonania o w³as-
nej sprawiedliwoœci, która jego zdaniem zosta³a naruszona przez
Najwy¿szego.
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s³owa sar (sarar) to: thlipsis (ucisk, nieszczêœcie), ananke (przymus, koniecznoœæ),
tapeinosis (upokorzenie), kopos (trud) itd. Hebrajski jêzyk nie ma odpowiednika
greckiego �Üó÷ï – cierpiê. Por. np. E. Jenni, C. Westermann, Theologisches Hand-
wörterbuch zum Alten Testament (THAT), Bd 2, München-Zürich 1976, kol. 794-803;
J. De Fraine, Dobro i z³o, w: S³ownik teologii biblijnej, pod red. X. Leon-Dufoura, Po-
znañ 1973, s. 207-211; R. Popowski, Wielki s³ownik grecko-polski Nowego Testamentu,
Warszawa 1995, s. 474.

420 Choæ, w dalszej czêœci bêdziemy poszukiwali odpowiedzi na to pytanie,
dlaczego cz³owiek doœwiadcza cierpienia i Bóg zezwala na nie, odpowiedŸ na nie
pozostaje zamkniêta w Tajemnicy Boga. Jednak istniej¹ tu trzy czêœciowe roz-
wi¹zania: szacunek Boga wobec wolnej woli cz³owieka; poddanie siê z³u, a¿ do
œmierci, id¹c za przyk³adem Chrystusa; odwo³anie siê do chwalebnego koñca
œwiata, kiedy z³o zostanie ostatecznie pokonane.



Na tle Ksiêgi Hioba powstaje pytanie: Czy Bóg oczekuje od cz³o-
wieka pytañ o sens jego cierpienia421? A mo¿e to cz³owiek, w swoim
niezrozumieniu i swojej pysze, stawia je Bogu, podwa¿aj¹c w ten
sposób Jego sprawiedliwoœæ? Byæ mo¿e, musi to jednak uczyniæ z se-
rcem rozdartym i pe³nym niepokoju, ¿eby zrozumieæ inny sens cier-
pienia ni¿ tylko jako kary za przekroczenie praw Pana. Ostatecznie
chodzi zatem o nowy zbawczy sens cierpienia, o now¹ metafizykê
cierpienia, która odwiedzie cz³owieka nie tylko od grzechu, ale tak¿e
od pychy, aby ostatecznie uchroniæ jego duszê od grobu422 i oœwieciæ
blaskiem ¿yj¹cych423. Ostatecznie ten „blask ¿yj¹cych” staje siê
stawk¹, której Hiob nie mo¿e zrozumieæ, a¿ do chwili swojego bez-
poœredniego spotkania z Bogiem. W Ksiêdze Hioba Bóg siê nie spie-
szy wobec jego wo³añ, jakby uznaj¹c, ¿e Hiob jeszcze nie jest gotów.
Jednak ostatecznie Hiob, dziêki Elihu, zdaje siê rozumieæ, ¿e to On,
Bóg, jest Ÿród³em tego blasku, który daje ¯ycie, a Hiob musi przejœæ
wszystkie etapy doœwiadczenia cierpienia, aby wznieœæ siê na wy-
¿szy poziom prawdy o Bogu. To w nim wyra¿a siê najg³êbszy sens
metafizyki cierpienia. Powstaj¹ jednak pytania: Jaka jest ta prawda
o Bogu w Ksiêdze Hioba i jakie jest to ludzkie cierpienie, które do niej
prowadzi?

Oba pytania mo¿na przykryæ tajemnic¹ Boga albo uznaæ, ¿e pro-
blem cierpienia w Ksiêdze Hioba pozostaje nierozwi¹zany. Mo¿na
te¿, wobec niezawinionego cierpienia, którego doœwiadcza Hiob,
poszukiwaæ relacji pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Ostatecznie ze
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421 Por. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris, dz. cyt., s. 15. W tekœcie jednoznacznie
„…Bóg … s³ucha tego pytania i oczekuje na nie”.

422 Por. Hi 33, 15-19:
„We œnie i w nocnym widzeniu,
Gdy twardy sen spada na ludzi;
i w czasie drzemki na ³ó¿ku
otwiera On ludziom uszy,
przera¿enie budzi w ich sercach.
Chce odwieœæ cz³owieka od grzechu
i mê¿a uwolniæ od pychy,
uchroniæ duszê od grobu,
a ¿ycie – od ciosu dzidy.
Przez cierpienie nawraca na ³o¿u
i przez udrêkê w koœciach nieustann¹”.

423 Por. Hi 33, 28-30:
„ocali³ mi ¿ycie od zejœcia do grobu,
moje ¿ycie raduje siê œwiat³em.
Wszystko to dwa i trzy razy Bóg czyni wzglêdem cz³owieka,
chc¹c go uwolniæ od grobu i oœwieciæ blaskiem ¿yj¹cych”.



strony Hioba jest ona pe³na pokory424, jakby przywracaj¹ca „dawn¹
prawoœæ”425 jeszcze z czasów raju. Jednak nie mo¿emy zapominaæ,
¿e analiza cierpienia Hioba prowadzi przez prawdê o Bogu, która
zderza siê z zagadnieniem z³a426. Ono z kolei wyra¿a siê tak¿e w cier-
pieniu. Wczeœniejsze rozwa¿ania wskaza³y na sens metafizyki cierpie-
nia jako „z³a usprawiedliwionego”. W przypadku Hioba jest inaczej.
Nie ka¿de cierpienie jest nastêpstwem winy i ma charakter kary.
Jednak, czy cierpienie mo¿e mieæ charakter tylko próby, wiary i uf-
noœci Hioba? Takie t³umaczenie zdaje siê byæ zubo¿eniem pojêcia
sprawiedliwoœci Bo¿ej427. Zatem, czy cierpienie Hioba jest zapowie-
dzi¹ metafizycznego cierpienia Chrystusa? W przypadku Hioba to
Bóg otwiera mu „oczy”:

Biednego On ratuje przez nêdzê, cierpieniem otwiera mu uszy (Hi 36, 15).

Choæ cierpienie jest tu warunkiem koniecznym, jego efektem jest
nowa prawda o Bogu428, a w zwi¹zku z ni¹ nowa prawda o cierpie-
niu, które przenosi cz³owieka do Jego blasku. St¹d Hiob mo¿e po-
wiedzieæ:

Dot¹d Ciê zna³em ze s³yszenia,
teraz ujrza³o Ciê moje oko,
dlatego odwo³ujê, co powiedzia³em,
kajam siê w prochu i w popiele (Hi 42, 5-6).

Jednak, zanim to uczyni, musi przejœæ wszystkie etapy ludzkiego
cierpienia. Tym razem nie w poczuciu winy, ¿e cierpienie jest kar¹
za przeciwstawienie siê Bogu, ale z tym „dodatkowym” cierpieniem
z poczucia niesprawiedliwoœci.

Pomijaj¹c relacjê pomiêdzy Bogiem i szatanem, jak siê wydaje, ma³o
istotn¹429 wobec metafizycznego sensu cierpienia Hioba, zwróæmy
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424 Hi 40, 4-5:
„Jam ma³y, có¿ Ci odpowiem?
Rêkê po³o¿ê na ustach.
Raz przemówi³em, i nie odpowiem,
i drugi raz, a niczego nie dodam”.

425 Por. Hi 33, 20-30.
426 Mo¿na mówiæ o tajemnicy z³a, która wyra¿a siê miêdzy innymi w tym, ¿e

choæ Bóg jest wszechmocny, pozwala na tak wiele grzechów i cierpienia. Czêœcio-
we rozwi¹zanie tej tajemnicy ujawnia przypis 43.

427 Trudno sens cierpienia ostatecznie wi¹zaæ tylko z porz¹dkiem moralnym
opartym na sprawiedliwoœci. Por. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris, dz. cyt., s. 18-19.

428 Prawda o Bogu Elifaza, Bildada, Sofara i Hioba jest fa³szywa, por. Hi 42, 7.
429 Dla niektórych relacja pomiêdzy Bogiem i szatanem jest kluczowa w po-

szukiwaniu sensu cierpienia, choæ staje siê ona wtórna wobec poszukiwania na jej



uwagê na jego etapy. Szatan, za przyzwoleniem Boga, obarcza pra-
wego, sprawiedliwego, bogobojnego i unikaj¹cego grzechu Hioba
(Hi 1, 8) cierpieniem straty wszystkiego, co posiada. Gin¹ jego wszyst-
kie bogactwa. Gin¹ te¿ wszystkie jego dzieci, synowie i córki (por.
Hi 1, 19). Có¿ dla cz³owieka jest naprawdê cenne w ¿yciu? Hiob do-
œwiadcza cierpienia straty, ale nie jest to dla niego jeszcze druz-
goc¹ce. Rozdziera swoje szaty, goli g³owê, upada na ziemiê, ale od-
daje pok³on Panu i mówi:

Nagi wyszed³em z ³ona matki
i nagi tam wrócê.
Da³ Pan i zabra³ Pan.
Niech bêdzie imiê Pañskie b³ogos³awione! (Hi 1, 21)

Cierpienie straty nie zabiera Hiobowi ufnoœci, nie przypisuje on
jeszcze Bogu nieprawoœci. Pytanie, co dla cz³owieka jest cenne, po-
zostaje. Jednak nawet cierpienie tr¹du, które staje siê udzia³em Hio-
ba, nie zaburza jego wewnêtrznej prawoœci. Przyjmuje je, podobnie
jak dobro, które wczeœniej by³o jego udzia³em – teraz tak¿e przyjmu-
je z³o. Bo dobro i z³o pochodz¹ od Boga, tak¿e i z³o, które dotyka
tego, co wydaje siê w ¿yciu ludzkim najcenniejsze, zdrowia i ¿ycia
(Hi 2, 10). Taka jest prawda na temat Boga Hioba, choæ wkrótce j¹
zmieni.

Jak¿e ludzka jest reakcja przyjació³ Hioba, która zamiar pociesze-
nia przekszta³ca, wobec naocznoœci cierpienia i bólu, w milczenie.
Przyjaciele Hioba tak¿e cierpi¹, choæ inaczej, z niezrozumienia, z lê-
ku przed podobnym losem.

Wszyscy przeczuwaj¹ tajemnicê Boga, która staje siê ich udzia³em,
dlatego milcz¹:

Siedzieli z nim na ziemi siedem dni i siedem nocy, nikt nie
wyrzek³ s³owa, bo widzieli ogrom jego bólu (Hi 2, 13).

Lecz milczenie nie mo¿e trwaæ wiecznoœæ. Zarówno przyjaciele
Hioba, jak i on sam, nie pozostaj¹ w tym milczeniu, przerywaj¹ je.
Nie ma zatem w ich reakcji bezgranicznego zawierzenia Bogu, choæ
chyba o to by chodzi³o, aby odkryæ sens metafizycznego cierpienia.
Cierpienie Hioba zdaje siê dopiero teraz rozpoczynaæ. Czy musi
przejœæ przez oderwanie od wszystkiego, co dla Hioba cenne?
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podstawie prawdy o Bogu. Por. np. uznan¹ czêœciowo za heretyck¹ interpretacjê
cierpienia Hioba o. Victora White’a i Oskara Pfistera) czy za co najmniej intry-
guj¹c¹ Paul Tilicha i Josef Goldbrunnera, w: C. G. Jung, OdpowiedŸ Hiobowi, War-
szawa 1995, na przyk³ad s. 47, 55 i in.



Cenne by³o ¿ycie, bo przeklina ostatecznie dzieñ swojego urodzenia
(Hi 3, 1-5), poczêcia (Hi 3, 6-10), uznaj¹c na koniec, ¿e w œmierci zna-
laz³by ukojenie (Hi 3, 13). Nic ob³êdniejszego nie mo¿e Hiob wymyœliæ,
ale zaczyna siê ju¿ teraz odrywaæ od Boga. Je¿eli Hiob by³ przywi¹zany
do ¿ycia, to do ¿ycia szczêœliwego. Teraz potrzebuje poznania tajem-
nicy Bo¿ej, któr¹ Bóg przed cz³owiekiem zamyka, i to nie pierwszy
raz (por. Rdz 2, 16-17). Tym razem wyra¿a siê ona w zdaniu:

Po co siê daje ¿ycie strapionym,
istnienie z³amanym na duchu (Hi 3, 20).

Zatem, jaka jest prawda o Bogu Hioba i jego przyjació³? Prawda,
która pozwoli zrozumieæ metafizyczny wymiar cierpienia Hioba?
Prawda ojców i dziadów? Zatem prawda przejêta, a nie w³asna?
Prawda, któr¹ ostatecznie zakwestionuje nie tylko Elihu, ale i sam
Bóg (Hi 32-41)? Bóg jest sprawiedliwy (np. Hi 4, 7-11; Dn 3, 27-28;
Ps 19, 10; 36, 7; 48, 12; 51, 6 itd.); cierpienie jest owocem grzechu
(Hi 5), nikt nie jest bez winy u Boga (Hi 4, 17-18). Lecz tylko umêczony
zna sw¹ nêdzê. Nic nie pomog¹ pomys³y Elifaza, w których uznaje,
¿e powinien byæ szczêœliwy ten, którego Bóg karci (Hi 5, 17). Jeszcze
nie teraz. Teraz przywi¹zanie Hioba do tego ziemskiego powodze-
nia i szczêœcia jest jeszcze zbyt mocne. Nie mo¿e zrozumieæ, co jest
ostatecznym celem ludzkiego ¿ycia, jakie szczêœcie i na czym ono
polega. A sam Elifaz pewnie te¿ nie wie, no bo i sk¹d. Powtarza tyl-
ko zas³yszan¹ prawdê o Bogu. Hiob cierpi, schodzi coraz g³êbiej
w swoim cierpieniu. Jeszcze próbuje zachowaæ swoj¹ podmioto-
woœæ, niezale¿noœæ od Boga, wskazuj¹c na Prawo, które jest pomiê-
dzy nimi. Lêk przed Bogiem jest jeszcze tak wielki (Hi 6, 4), ¿e po-
wstrzymuje siê przed wykazaniem Mu odstêpstwa od Prawa, st¹d
ucieczka do samozniszczenia (Hi 6, 9). Choæ tylko na chwilê, jakby
dla zaczerpniêcia oddechu, a potem z powrotem w cierpienie. Co
w nim jest takiego, ¿e niesie a¿ taki ból. I znowu, ¿eby nie dotykaæ
Boga, Hiob stwierdza:

Bracia moi zawiedli jak wody potoku (Hi 6, 15).

Zrozpaczonemu potrzebna jest pomoc od bliskich (Hi 6, 14), a ich
przerazi³o cierpienie, którego stali siê œwiadkami (Hi 6, 21). Jednak
ju¿ d³u¿ej nie mo¿na ukrywaæ tego, co od pocz¹tku Hiob czu³, choæ
o tym nie mówi³, jakby boj¹c siê, ¿e mo¿e okazaæ siê to prawd¹. Bo
przecie¿ sam szuka najg³êbszej istoty swojego cierpienia, jego meta-
fizycznego wymiaru. Jeszcze jednak musi przejœæ boleœæ swojego ¿y-
cia, ¿ycia, w którym póki co nie ma ju¿ nadziei na powtórn¹ zmianê
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(Hi 7, 6-7). Czy jest ju¿ na dnie swojego cierpienia? Jeszcze trochê.
Choæ œmieræ wydaje siê znowu jedynym wybawieniem wobec cier-
pienia nie do zniesienia (Hi 7, 15). Niestety, Hiob ma trzech przyja-
ció³, a czwarty siê przys³uchuje. Zatem cierpienie Hioba trwa tak
d³ugo, jak mówi¹. Bildad, drugi przyjaciel, wraca do sprawiedliwo-
œci Bo¿ej, jakby wyczuwaj¹c to, co w Hiobie jeszcze g³êboko. Po-
wstaje problem:

Czy Bóg nagina prawo,
Wszechmocny zmienia sprawiedliwoœæ? (Hi 8, 3)

Có¿ by zosta³o z tego œwiata, gdyby tak by³o? Mo¿e zatem to
dzieci Hioba zgrzeszy³y, dlatego on musi cierpieæ? (Hi 8, 4) Jednak
istota cierpienia Hioba jest inna. Jej metafizyczny wymiar jest inny.
U jej podstaw le¿y niesprawiedliwy s¹d. Hiob zdaje siê Boskie Prawo
stawiaæ ponad Bogiem. O konsekwencjach tego jednak nie wspom-
ni, choæ Hiob zdaje siê byæ w³aœnie teraz przy niewidzialnej granicy
swojego cierpienia, które z egzystencjonalnego wymiaru przejdzie
w metafizyczny. Przywi¹zanie do w³asnej sprawiedliwoœci jest moc-
niejsze od przywi¹zania do Boga. Wszechpotêga Boga jest oczywis-
ta. Jednak Jego obraz u Hioba430 prowadzi ostatecznie do odrzuce-
nia przez niego ¿ycia (por. Hi 9, 21; 10, 1). Sofar, nadal wraca do
grzechu Hioba, wzywaj¹c go do nawrócenia. Jednak Hiob wyla³ ju¿
gorycz swojego cierpienia na Boga, po ludzku nie mo¿e zaakcepto-
waæ tego subtelnego, choæ najdotkliwszego dla niego cierpienia,
z przywi¹zania do w³asnej sprawiedliwoœci. Nie potrafi jej oddaæ
Bogu? Musi spotkaæ siê z Bogiem (Hi 13, 1), lecz nie dla Niego same-
go, a dla zaspokojenia siebie?

Lêk przed Bogiem zostaje, cierpienie Hioba nie przemija, ale na-
gle dokonuje on oceny ¿ycia ludzkiego, jakby zapomnia³ o szczêœli-
woœci, która jeszcze niedawno by³a jego udzia³em. Patrzy na niespo-
kojne, krótkie ¿ycie, które przemija jak cieñ (Hi 14, 1-2). Œmieræ nie
niesie ju¿ nadziei, jak wczeœniej myœla³ (Hi 14, 10; 14, 19).

Kolejne mowy przyjació³ zdaj¹ siê wspó³uczestniczyæ w cierpie-
niu Hioba, a on prze¿ywa coraz g³êbiej oddalenie i opuszczenie
przez Boga (Hi 16, 7-11; 19, 6; 27, 2). Hiob jest na dnie swojego cier-
pienia. Opuszczony przez Boga, poszukuje w Bogu nadziei na roz-
s¹dzenie sporu cz³owieka z Bogiem. Poszukuje w nim Wybawcy
(Hi 19, 25). Choæ wydawa³oby siê, ¿e nie mo¿na zejœæ ni¿ej w swoim
cierpieniu, Hiob jednak schodzi. Musi przeanalizowaæ jeszcze raz
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sprawiedliwoœæ Pañsk¹, wobec ¿ycia z³ych i dobrych na œwiecie
(Hi 21). Œmieræ dla Hioba nie jest wyrównaniem tej niesprawied-
liwoœci doczesnej, bo jego zdaniem:

Jeden umiera szczêœliwy,
ze wszech miar bezpieczny, beztroski.
Naczynia ma pe³ne mleka,
szpik jego koœci jest œwie¿y.
A drugi umiera w goryczy duszy,
i szczêœcia nigdy nie zazna³.
I razem bêd¹ le¿eæ w prochu,
obydwu pokryje robactwo (Hi 21, 23-26).

Hiob staje siê w swoim cierpieniu podobny do niewiernych, choæ
jeszcze niedawno wzywa³ Boga, aby rozs¹dzi³ jego spór, z… Bo-
giem. Teraz chce jeszcze zrozumieæ z³o panuj¹ce na œwiecie. Oczy-
wiœcie, odnosi je do Boga, jakby czyni¹c Go wspó³odpowiedzialnym
za nie (por. Hi 24, 1). Jednak coraz wiêcej zdaje siê w poszukiwa-
niach Hioba ujawniaæ tajemnica Boga. Obejmuje ona nie tylko z³o,
ale i cierpienie – ich wspólny metafizyczny wymiar. Hiob wreszcie
zdaje siê na ni¹ zgadzaæ, uznaj¹c wszechmoc Boga. Poszukuje zatem
m¹droœci, która wychodzi poza wnioskowania rozumu. Jest ona
czêœci¹ metafizyki cierpienia. Choæ Hiob jeszcze raz musi przeanali-
zowaæ swoje ¿ycie, owa analiza staje siê jak rachunek sumienia, po
którym nast¹pi ju¿ akceptacja w³asnego doœwiadczenia (Hi 31).
Hiob jest gotów, zaakceptowa³ cierpienie, choæ jeszcze go nie porzu-
ci³. Sam nie móg³ tego uczyniæ. Potrzebny by³ Elihu, który przygoto-
wuje, nie tylko dla Hioba, now¹ prawdê o Bogu431, aby Hiob móg³
Go ujrzeæ. Warunkiem by³o cierpienie, w którym odrzuci³ wszystko
oprócz Boga, nawet w³asn¹ pozorn¹ sprawiedliwoœæ. Dopiero to bez-
poœrednie doœwiadczenie Boga „oko w oko” (Hi 42, 5-6) doprowa-
dza do tego, ¿e nowa prawda o Bogu stanie siê jego udzia³em. Nie-
wa¿ne staje siê wtedy przywi¹zanie do w³asnej sprawiedliwoœci czy
zrozumienie cierpienia. Wa¿ny jest Bóg, a Hiob staje siê prawdo-
podobnie nowym cz³owiekiem, choæ z Ksiêgi Hioba nie mo¿emy siê
ju¿ o tym przekonaæ.

Metafizyczne cierpienie Hioba ma wiele etapów. Hiob, choæ osta-
tecznie go nie rozumie, dziêki niemu doœwiadcza przemiany, która
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431 Por. cztery mowy Elihu, Hi 32-36. Wskazuj¹ one, ¿e Bóg dla cz³owieka nie
jest wrogiem, ¿e cierpienie jest narzêdziem ratuj¹cym od zejœcia do grobu, od osta-
tecznego oddalenia od Boga. Bóg jest cierpliwy. Ostatecznie odrywa te¿ cz³owieka
od zadufania w swoj¹ sprawiedliwoœæ, rodz¹c¹ pychê. Cz³owiekowi potrzebne jest
ca³kowite zawierzenie Bogu.



doprowadza go do jego osobistej prawdy o Bogu. Sens cierpienia
Hioba wskazuje, i¿ jest ono narzêdziem nowego bezwarunkowego
podporz¹dkowania siê Bogu, jak kiedyœ, u zarania dziejów.

Jeszcze g³êbszego sensu cierpienia w Starym Testamencie mo¿na
poszukiwaæ w Ksiêdze Izajasza.

4.1.6. Cztery Pieœni o Cierpieniu S³ugi Jahwe

Ju¿ na samym pocz¹tku Ksiêgi pocieszenia Izraela432, choæ sam Bóg
mówi o koniecznoœci pocieszenia swojego ludu i o koñcz¹cym siê
czasie jego cierpienia, którego doœwiadcza³ za wszystkie swe grze-
chy (Iz 40, 2), wspomina siê te¿ o lichoœci ¿ycia cz³owieka:

Wszelkie cia³o jest jak trawa,
a ca³y wdziêk jego – jak polnego kwiatu.
Trawa usycha, wiêdnie kwiat,
Gdy na nie wiatr Pana powieje (Iz 40, 6-7).

Ow¹ lichoœæ ukazuje siê nie tylko ze wzglêdu na zale¿noœæ cz³owie-
ka od Boga, tak¿e w doœwiadczaniu cierpienia i œmierci, ale i na
naukê o s³owie Bo¿ym, które przeciwne do wszystkiego, co przemi-
jaj¹ce, trwa na wieki (por. Iz 40, 8).

Co wa¿ne, lichoœæ i grzesznoœæ natury cz³owieka i zapowiedŸ
koñcz¹cego siê czasu jego cierpienia œciœle wi¹¿e siê z osob¹ tajemni-
czego S³ugi Pañskiego. To on, wybrany przez Boga, bêdzie mia³
w tym udzia³. Cierpienie S³ugi zmieni albo uzupe³ni dotychczasowy
sens metafizycznego cierpienia, o którym pisano w Starym Testamen-
cie. Jednak, podobnie jak wczeœniej, wska¿e tak¿e na relacjê, ale tym
razem pomiêdzy Bogiem a S³ug¹. Otworzy te¿ relacjê pomiêdzy
S³ug¹ a odkupionymi przezeñ ludŸmi. Choæ wydawa³oby siê, ¿e
ksiêga Izajasza wskazuje jedynie na now¹ interpretacjê starotesta-
mentowej metafizyki cierpienia, to niesie ona jednak wobec niego
tak¿e wa¿ne pytanie poszukuj¹ce motywu sprawczego przyjêcia
przez S³ugê cierpienia. Zatem, czy motywem przyjêcia przez S³ugê
cierpienia by³a wiernoœæ i ufnoœæ Bogu, czy tak¿e litoœæ i mi³oœæ skie-
rowana do cierpi¹cych grzeszników? Jeœli tak, s¹ to nowe znacz¹ce
elementy chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia.
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432 Dzisiejszy podzia³ Ksiêgi Izajasza, ze wzglêdu na treœæ i autorstwo, obok
Ksiêgi gróŸb (Proto-Izajasz, rozdz. 1-39), Ksiêgi triumfu (Trito-Izajasz, rozdz. 56-66),
wskazuje na Deutero-Izajasza, rozdz. 40-55 (Ksiêga pocieszenia Izraela). W tej ostatniej
odnajduje siê rozwa¿ania dotycz¹ce cierpienia S³ugi Jahwe.



Czy Ksiêga Izajasza to ujawni, czy pozostanie to tajemnic¹ S³ugi,
mo¿e okazaæ siê mniej wa¿ne wobec nowego sensu cierpienia, który
ukazuje. Jednak, ¿eby go zrozumieæ, wydaje siê, ¿e trzeba odpowie-
dzieæ na pytanie: Kim by³ i jaki by³ S³uga Pañski oraz jakie przed nim
postawi³ zadanie Bóg?

W Czterech pieœniach o S³udze Jahwe czytamy, i¿ to Bóg go powo³a³
(Iz 42, 6) i wybra³ (Iz 42, 1). Powo³a³ go ju¿ z ³ona matki (Iz 49, 1) i od
urodzenia ukszta³towa³ na swego S³ugê (Iz 49, 5a). Dzia³anie S³ugi
by³o ³agodne, nie by³o w nim przemocy (Iz 42, 3-4), choæ sam o sobie
mówi, i¿ Bóg uczyni³ go zaostrzon¹ strza³¹ w Jego ko³czanie, czy te¿
¿e ostrym mieczem uczyni³ jego usta (por. Iz 49, 2). S³uga nie opiera³
siê Bogu, tak jak czyni³ to Hiob, ani nie cofa³ siê przed tym, co przy-
gotowa³ mu Bóg (por. Iz 50, 5). To, co ³¹czy³o go z Hiobem, to nie-
winnoœæ433. S³uga nie wyrz¹dzi³ nikomu krzywdy, by³ prawdomów-
ny i sprawiedliwy (por. Iz 53, 9). Nie mia³ ani wdziêku, ani blasku,
ani wygl¹du, który móg³by spodobaæ siê ludziom (Iz 53, 2). To, co
dla niego by³o charakterystyczne, to cierpienie i jego bliska relacja
z Bogiem. Sam nazwany by³ mê¿em boleœci, oswojonym z cierpie-
niem (por. Iz 53, 3). Pozwala³ siê drêczyæ i gnêbiæ, nawet ust nie
otwieraj¹c (por. Iz 53, 7), podawa³ grzbiet bij¹cym i policzki rw¹cym
mu brodê (Iz 50, 6).

Co wa¿ne wydaje siê dla zrozumienia metafizycznego sensu cie-
rpienia S³ugi, to jego bardzo bliska relacja z Bogiem. Bóg go podtrzy-
muje, obdarza go swoim Duchem (Iz 42, 1), jêzykiem wymowy, by
umia³ pomóc strudzonym, krzepi¹c ich s³owem (por. Iz 50, 4). Bóg
sta³ siê jego si³¹ (por. Iz 49, 5b) Bóg te¿ wspomaga go w cierpieniach,
dlatego on sam mówi, i¿ jest nieczu³y na obelgi i mo¿e uczyniæ swoj¹
twarz jak g³az (por. Iz 50, 7).

Jednak, co najwa¿niejsze dla S³ugi, to powo³anie, jakim obdarzy³ go
Bóg. Mówi ono tak¿e o metafizycznym sensie jego cierpienia. Bóg usta-
nowi³ S³ugê i jego cierpienie przymierzem dla ludu (por. Iz 42, 6)434.
W gruncie rzeczy chodzi w nim o nawrócenie i zbawienie nie tylko
pokoleñ Jakuba, ale tak¿e wszystkich innych, a¿ do krañców œwiata
(por. Iz 49, 5a; 49, 6; 42, 6). S³uga i jego cierpienie, w zapowiedzi, sta-
nie siê zatem œwiat³oœci¹ dla narodów, w tym tak¿e dla pogan (por.
Iz 42, 6). S³uga przyniesie im wszystkim Prawo435 (por. Iz 42, 1)
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433 S³uga nie spiera siê z Bogiem jak Hiob. Por. Iz 45, 9-13.
434 Por. Iz 49, 8: „Ukszta³towa³ go Pan i uczyni³ przymierzem dla ludu”. Tego frag-

mentu brak w LXX – w Septuagincie.
435 Obejmuj¹ce ca³¹ naukê religijno-moraln¹, a w niej prawdy wiary o Bogu,

naukê moraln¹ i przepisy o kulcie.



otwieraj¹ce oczy, uwalniaj¹ce z zamkniêcia i wyzwalaj¹ce z ciemno-
œci (por. Iz 42, 7; 49, 8-9)436. Ostatecznie te¿ wzywaj¹ce do oparcia siê
na jedynym, prawdziwym Bogu437.

S³uga cierpi nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Nieludzko oszpe-
cony, a¿ tak, ¿e postaæ jego by³a niepodobna do ludzi (Iz 52, 14).
Wzgardzony438 i odepchniêty przez ludzi (Iz 53, 2-3), którzy mieli go
za nic i zaliczyli do grona przestêpców (Iz 53, 12). Zg³adzony, zbity
na œmieræ i po³o¿ony miêdzy bezbo¿nych (Iz 53, 8-9).

W Ksiêdze Izajasza wydaje siê, ¿e nie jest wa¿ne, kto zada³ mu cier-
pienie, tylko samo cierpienie, jego nowy metafizyczny sens, w któ-
rym staje siê ono aktem ekspiacji, zadoœæuczynieniem za winy
i grzechy ludzkie. S³uga sam dŸwiga nieprawoœæ ludzk¹ przez swoje
cierpienie (por. Iz 53, 11) i ostatecznie spe³nia te¿ wolê Pañsk¹ (por.
Iz 53, 10).

Metafizyczne cierpienie S³ugi jest zapowiedzi¹ metafizycznego
zbawiaj¹cego cierpienia Jezusa Chrystusa439 i ostatecznego jego
metafizycznego sensu w chrzeœcijañstwie. O S³udze u Deutero-Izaja-
sza pisze siê:

(…) On siê obarczy³ naszym cierpieniem,
On dŸwiga³ nasze boleœci,
a my uznaliœmy Go za skazañca,
ch³ostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On by³ przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spad³a Nañ ch³osta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie.
Wszyscyœmy pob³¹dzili jak owce,
ka¿dy z nas siê obróci³ ku w³asnej drodze,
a Pan obarczy³ go
winami nas wszystkich (Iz 53, 4-6).

Choæ sprawiedliwy S³uga Boga z Ksiêgi Izajasza odbierze ostatecznie
nagrodê za swoje cierpienie i œmieræ, gdy¿ „ujrzy œwiat³o i nim siê na-
syci” (Iz 53, 11), to wnosi te¿ nim zapowiedŸ „usprawiedliwienia
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436 Ciekawe porównanie do tego fragmentu stanowi starotestamentowa nauka
o Szeolu. Czy¿by mo¿na to uznaæ za zapowiedŸ wyzwolenia tych, co przebywaj¹
w Szeolu?

437 Por. fragmenty mówi¹ce na temat Boga, np. Iz 43, 13 – od wiecznoœci ten
sam; Iz 43, 10-11 – jedyny, Który istnieje; Iz 45, 21 – sprawiedliwy i zbawiaj¹cy;
Iz 48, 17 – pouczaj¹cy i kieruj¹cy; Iz 44, 22 – Który usun¹³ grzechy i wykroczenia.

438 Por. te¿ Iz 49, 7.
439 Por. np. Iz 53,4; 1, 4 oraz Mt 3, 17; 8, 17; 12, 17-21 oraz £k 2, 31; 4, 17-21;

Dz 3, 13.



wielu” (por. tam¿e) z ich nieprawoœci. Co to oznacza, powie Nowy
Testament. Choæ Izajasz wnosi w Starym Testamencie nowy metafi-
zyczny sens cierpienia, pe³ny jego sens pozostanie tajemnic¹ przy-
kryt¹ stwierdzeniem:

Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ go cierpieniem (Iz 53, 10).

4.2. Oczyszczaj¹ce cierpienie mi³osiernej mi³oœci

Boga cierpienie w Nowym Testamencie

Gdyby nie istnia³a wizja ¿ycia wiecznego, cierpienie by³oby czystym
absurdem440. Chrzeœcijañskie rozwi¹zanie problemu cierpienia jest
œciœle z ni¹ zwi¹zane, jednak ostatecznie wskazuje nie tylko na zbaw-
czy i odkupieñczy sens cierpienia dokonuj¹cy siê za spraw¹ Chrys-
tusa, ale i znacz¹cy w nim motyw mi³oœci. Mi³oœæ staje siê zatem
g³ównym Ÿród³em zrozumienia metafizycznego sensu cierpienia
nie tylko Chrystusa, ale i przekszta³cenia w³asnego, ludzkiego cier-
pienia w uczestnictwo w jego odkupieñczym sensie. Ostatecznie te¿
ludzkie cierpienie, dziêki Chrystusowi, daje cz³owiekowi szansê na
uczestnictwo w zbawczym planie Boga.

Ostateczny metafizyczny sens cierpienia w myœli chrzeœcijañskiej
ukazuje Nowy Testament. Choæ w Starym Testamencie przewa¿a³y
analizy cierpienia doœwiadczanego w ¿yciu doczesnym, to s¹ w nim
tak¿e przes³ania mówi¹ce o mesjañskim sensie cierpienia441 (meta-
fizycznym sensie cierpienia) Nowego Testamentu. Wspomina o tym
œw. £ukasz, przywo³uj¹c na pamiêæ spotkanie uczniów ze zmartwych-
wsta³ym Chrystusem. Chrystus Zmartwychwsta³y poucza ich o pis-
mach proroków, które ukazywa³y nie tylko zbawczy charakter Jego
mêki, ale i jej zapowiedŸ:

Na to On rzek³ do nich: „O nierozumni,
jak nieskore s¹ wasze serca do
wierzenia we wszystko, co powiedzieli
prorocy! Czy¿ Mesjasz nie mia³ tego
cierpieæ, aby wejœæ do swej chwa³y?”
I zaczynaj¹c od Moj¿esza poprzez
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440 M. A. Kr¹piec, W poszukiwaniu sensu cierpienia, dz. cyt., s. 13.
441 Por. np. Psalmy 2, 17, 22, 45, 49, 72, 89, 110. Tak¿e Iz 9, 5-7; Ez 34, 23-24; 37,

24-25; Sm 7, 12-16.



wszystkich proroków wyk³ada³ im,
co we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego” (£k 24, 25-27).
wszystkich proroków wyk³ada³ im,
co we wszystkich Pismach odnosi³o siê do Niego” (£k 24, 25-27).

Poszukuj¹c podstawowego i ostatecznego sensu chrzeœcijañskiej
metafizyki cierpienia w Nowym Testamencie, mo¿na zwróciæ uwagê
na jego sens nadprzyrodzony, zawieraj¹cy Bosk¹ tajemnicê odku-
pienia œwiata, i sens ludzki, który ostatecznie bêd¹c zwi¹zany z po-
przednim, wskazuje na cz³owieka i jego pos³annictwo442. Warun-
kiem tego ostatniego jest osobiste spotkanie z Chrystusem, wolne
przyjêcie cierpienia, duchowe z³¹czenie go z cierpieniem krzy¿a
Chrystusa i powrót do poziomu ludzkiego cierpienia. Z ludzkiej
perspektywy metafizyczny sens cierpienia jest zatem zupe³nie inny
ni¿ z perspektywy zbawczego jego metafizycznego sensu, jaki uzys-
kuje cierpienie przez Jezusa Chrystusa i które mo¿e staæ siê
udzia³em cz³owieka. Przejœcie od jednego sensu do drugiego jest dy-
namiczne, a efekt wyra¿a siê w akceptacji i duchowej radoœci w do-
œwiadczanym przez cz³owieka cierpieniu. Poszukuj¹c metafizycz-
nego sensu cierpienia w Nowym Testamencie, mo¿na oczywiœcie
wskazaæ tak¿e na cierpienie, przez które nastêpuje pojednanie z Bo-
giem443 i nowe przymierze realizowane przez Jezusa Chrystusa. Jest
ono jednoczeœnie jakby naprawieniem starego przymierza naruszo-
nego przez cz³owieka wskutek grzechu niepos³uszeñstwa. Jednak
metafizyczny sens cierpienia, podstawowy i ostateczny, wskazuje na
jego zbawczy wobec œwiata charakter, a w nim na œcis³y zwi¹zek
zmartwychwstania z mêk¹ i œmierci¹ Chrystusa. Spróbujmy przyj-
rzeæ siê Boskiej Tajemnicy cierpienia, aby póŸniej przejœæ do jego ludz-
kiego wymiaru, który mo¿e ulec transformacji, pokonuj¹c wszystkie
dotychczasowe sensy cierpienia, o których wspominano wczeœniej.

W próbie poszukiwania ostatecznego metafizycznego sensu cier-
pienia w Nowym Testamencie zwrócimy zatem uwagê na trzy zagadnie-
nia. Pierwsze to Cierpienia Chrystusowe, ale z perspektywy poszuki-
wania roli cierpienia w pos³annictwie Chrystusa, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na skutki, jakie ono przynosi dla ¿ycia i cierpienia
cz³owieka. Drugie zagadnienie (Cierpienie Chrystusa) to poszukiwa-
nie g³ównego motywu Jego cierpienia. Jest nim Mi³oœæ. Trzecie zagad-
nienie (Cierpienie z Chrystusem) dotyczy relacji pomiêdzy odkupieñ-
czym i zbawczym cierpieniem Chrystusowym a wspó³uczestnictwem
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442 Por. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris, dz. cyt., s. 69, oraz J. Nagórny, Zbawczy
wymiar cierpienia, „Cywilizacja”, 16/2006, s. 26-33.

443 W tym kontekœcie pojawia siê zbawienie jako wyzwolenie z niewoli grze-
chów i œmierci. Por. np. Mk 1, 5; Rz 5, 12 i n.; Hbr 2, 14-18.



w nim cierpienia ludzkiego. Wszystkie te elementy s¹ ukoronowa-
niem chrzeœcijañskich rozwa¿añ dotycz¹cych metafizyki cierpienia
– ostatecznym i najwy¿szym jego wymiarem.

4.2.1. Zbawczy sens cierpienia.

Cierpienie Chrystusowe

Chrystus mówi³ o sobie: „Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na
œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie444. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha
Mojego g³osu” (J 18, 37).

Œwiadectwo œw. Jana wskazuje, i¿ jest On doskona³ym objawie-
niem Ojca, Jego ucieleœnionym S³owem (J 1, 14)445 i jednoczeœnie Jed-
norodzonym Bogiem (J 1, 18), przez którego przychodzi ³aska i praw-
da, a tak¿e zg³adzenie grzechu œwiata (J 1, 29)446. Co wiêcej, Chrystus
jest te¿, jak czytamy u œw. Jana (J 14, 6-7)447, „…drog¹ i prawd¹, i ¿y-
ciem…”. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca jak tylko przez Chrys-
tusa. Poznanie Chrystusa jest równoznaczne z poznaniem Ojca, któ-
ry jest w Chrystusie.

Chrystus, w swoim pos³annictwie (J 8, 42)448 wskazuje, ¿e ka¿dy,
kto pope³nia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a z tego, co pamiê-
tamy z wczeœniejszych rozwa¿añ, to grzech wnosi w ¿ycie ludzkie
cierpienie i œmieræ. Tylko Jezus, Syn Boga, mo¿e ludzi z tego grzechu
wyzwoliæ (J 8, 36)449. Zatem w konsekwencji tylko Jezus mo¿e wy-
zwoliæ i wyzwala cz³owieka z cierpienia i œmierci450.
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444 W Nowym Testamencie rozumie siê prawdê, przez analogie do hebrajskiego
emet, jako „¿yw¹ wiernoœæ”, odnosz¹c j¹ do Chrystusa czy Ducha Œwiêtego.

445 „A S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas. I ogl¹daliœmy Jego chwa³ê,
chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pe³en ³aski i prawdy” (J 1, 14).

446 „Nazajutrz zobaczy³ Jezusa, nadchodz¹cego ku niemu, i rzek³: «Oto Baranek Bo¿y,
który g³adzi grzechy œwiata»” (J 1, 29).

447 „Odpowiedzia³ mu Jezus: «Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca.
Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie»” (J 14, 6-7).

448 „Ja bowiem od Boga wyszed³em i przychodzê. Nie wyszed³em od siebie, lecz On
Mnie pos³a³”.

449 „Je¿eli wiêc Syn was wyzwoli, wówczas bêdziecie rzeczywiœcie wolni”.
450 Warto zauwa¿yæ, ¿e tylko œw. Jan pisze w Apokalipsie o œmierci „drugiej”

(por. Ap 2, 11; 20, 6; 20, 14; 21, 8), odró¿niaj¹c j¹ od naturalnej œmierci cz³owieka.
Pisz¹c o cierpieniu Chrystusa, które daje mo¿liwoœæ pokonania œmierci, w³aœnie
o taki rodzaj œmierci chodzi. Œmieræ druga niesie z sob¹ niekoñcz¹ce siê cierpienie,
„w jeziorze gorej¹cym ogniem i siark¹”. Trzeba pamiêtaæ, o czym pisaliœmy wczeœ-
niej, ¿e g³ównym sensem ludzkiego cierpienia jest oddalenie siê od Boga.



W zwi¹zku z tym u œw. Paw³a mo¿na odnaleŸæ przes³anie, w któ-
rym stwierdza siê, ¿e przez jednego cz³owieka grzech wszed³ na
œwiat, a przez grzech œmieræ, i w ten sposób œmieræ przesz³a na
wszystkich ludzi, poniewa¿ wszyscy zgrzeszyli (por. Rz 5, 12).
Œmieræ rozpanoszy³a siê od Adama do Moj¿esza nawet nad tymi,
którzy nie zgrzeszyli przestêpstwem na wzór Adama (por. Rz 5, 14).

Jednak tak jak przestêpstwo jednego sprowadzi³o na wszystkich
œmieræ, tak ³aska i dar Bo¿y, udzielony przez jednego Cz³owieka, Je-
zusa Chrystusa, przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grze-
chów (por. Rz 5, 15) dla wszystkich ludzi, daj¹c im ostatecznie ¿ycie
(por. Rz 5, 18).

Jak mo¿na zauwa¿yæ na podstawie wczeœniejszych stwierdzeñ,
w Nowym Testamencie wobec metafizyki cierpienia na pierwszym
miejscu ukazuje siê pos³annictwo Chrystusa i Jego odkupieñcza
oraz zbawcza wobec cz³owieka rola. Uznaj¹c, ¿e tak jak przez nie-
pos³uszeñstwo jednego cz³owieka wszyscy stali siê grzesznikami,
tak przez pos³uszeñstwo Jednego wszyscy stan¹ siê sprawiedliwy-
mi (por. Rz 5, 19). Tak jak grzech zaznaczy³ swoje królowanie œmier-
ci¹, tak ³aska Boga przejawi³a swe królowanie przez sprawiedliwoœæ
wiod¹c¹ do ¿ycia wiecznego przez Jezusa Chrystusa.

Jednak zbawczy sens pos³annictwa i odkupienie cz³owieka do-
konane przez Chrystusa nak³ada na Niego koniecznoœæ mêki i cier-
pienia a¿ do œmierci krzy¿owej. Ofiara z cia³a i przelanie krwi Jezusa
ustanawia na wzór Moj¿eszowy (por. Jr 31, 31-33) nowe przymierze
pomiêdzy Bogiem a Jego ludem. Przypomina o tym moment usta-
nowienia Eucharystii i Sakramentu Kap³añstwa, w którym Jezus
wskazuje na metafizyczny sens w³asnego cierpienia i mo¿liwoœæ
ci¹gle ¿ywego w nim uczestnictwa dla odkupienia i zbawienia oraz
na w³asn¹ ofiarê z cia³a i krwi451. Jednak zanim do niej przejdziemy,
powróæmy na chwilê jeszcze do pos³annictwa Chrystusa. Jest wiele
fragmentów, które mówi¹ o Jego pos³annictwie, o królewskim me-
sjañstwie (por. £k 4, 17-21; Mk 8, 29). Chrystus jest królewskim Me-
sjaszem452, obiecanym przez Boga wybawc¹ cierpi¹cego narodu,
o którym wspomina wczeœniej wskazywany Izajasz. Jest obiecanym
królem z rodu Dawida, o którym wspomina nie tylko Ksiêga Samuela
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451 Por. „…Cia³o, które bêdzie za was wydane…”, £k 22, 19; Mt 26, 26; Mk 14, 22;
„…moja Krew Przymierza, która za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów…”,
Mt 26, 28; £k 22, 20; Mt 14, 24.

452 Od hebr. masziah, „namaszczony, pomazaniec”. W Starym Testamencie przy-
miotnika masziah u¿ywano na oznaczenie króla. Por. 1 Sm 10, 1; 24, 7; 2 Sm 2, 4 itp.



(por. 2 Sm 7, 12-16), ale tak¿e psalmy (por. 2; 17 [16]; 22 [21]; 45 [44];
49 [48]; 72 [71]; 89 [88]; 110 [109]).
(por. 2 Sm 7, 12-16), ale tak¿e psalmy (por. 2; 17 [16]; 22 [21]; 45 [44];
49 [48]; 72 [71]; 89 [88]; 110 [109]).
(por. 2 Sm 7, 12-16), ale tak¿e psalmy (por. 2; 17 [16]; 22 [21]; 45 [44];
49 [48]; 72 [71]; 89 [88]; 110 [109]).

Wydaje siê, ¿e analizuj¹c metafizyczny sens cierpienia Chrystu-
sowego, trzeba je odnieœæ do pierwszego zdania rozdzia³u 3.2. Cho-
dzi w nim w gruncie rzeczy nie tylko o pokonanie œmierci. W Liœcie
do Koryntian (1 Kor 15, 53-56) œw. Pawe³ zwraca uwagê, ¿e: „Oœcie-
niem (…) œmierci jest grzech, a si³¹ grzechu Prawo”453 (1 Kor 15, 56). Jed-
nak w pokonaniu œmierci chodzi tak¿e o to, a¿eby to, co „zniszczalne,
przyodzia³o siê w niezniszczalnoœæ”, a to, „co œmiertelne, przyodzia³o siê
w nieœmiertelnoœæ”. „A kiedy ju¿ to, co zniszczalne, przyodzieje siê w nie-
zniszczalnoœæ, a to, co œmiertelne, przyodzieje siê w nieœmiertelnoœæ, wtedy
sprawdz¹ siê [dopiero] s³owa, które zosta³y napisane: «Zwyciêstwo poch³o-
nê³o œmieræ»” (por. 1 Kor 15, 53-54). Zatem pos³annictwo Chrystusa
ma pokonaæ œmieræ i jego przyczynê, któr¹ jest grzech, ale nadal nie
tylko. Chrystus pokonuje œmieræ i grzech, daj¹c cz³owiekowi ostatecz-
nie ¿ycie wieczne (por. J 3, 16), oddaj¹c za niego swoje ¿ycie (por.
J 10, 10-11)454 dobrowolnie i wype³niaj¹c w ten sposób wolê Boga
(por. J 10, 17-18)455. Tak wiêc w gruncie rzeczy Bogu chodzi o ¿ycie
wieczne cz³owieka. W nim wyra¿a siê zatem metafizyczny sens cier-
pienia Chrystusa.

Próba analizy, poszukuj¹ca elementów nowego zbawczego i od-
kupieñczego metafizycznego sensu cierpienia, musi zwróciæ tak¿e
uwagê na cierpienie Jezusa.

4.2.2. Cierpienie Chrystusa

W tekstach Nowego Testamentu, mo¿na poszukiwaæ odpowiedzi na
pytanie, które postawiliœmy wczeœniej. Dotyczy³o ono relacji pomiê-
dzy chrzeœcijañskim metafizycznym sensem cierpienia a zagadnie-
niem mi³oœci. Je¿eli uznaæ, ¿e g³ównym motywem metafizycznego
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453 W zrozumieniu tego fragmentu tekstu dotycz¹cego Prawa mo¿e pomóc
fragment Listu œw. Paw³a do Galeatów (Ga 2, 16) „(…) cz³owiek osi¹ga usprawiedliwie-
nie nie przez wype³nianie Prawa za pomoc¹ uczynków, lecz jedynie przez wiarê w Jezusa
Chrystusa, my w³aœnie uwierzyliœmy w Chrystusa Jezusa, by osi¹gn¹æ usprawiedliwienie
z wiary w Chrystusa, a nie przez wype³nianie Prawa za pomoc¹ uczynków, jako ¿e przez
wype³nianie Prawa za pomoc¹ uczynków nikt nie osi¹gnie usprawiedliwienia”.

454 „Ja przyszed³em po to, aby owce mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci. Ja jestem do-
brym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce”.

455 „Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo Ja ¿ycie moje oddajê, aby je potem znów odzys-
kaæ. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je
znów odzyskaæ. Taki nakaz otrzyma³em od mojego Ojca”.



cierpienia Chrystusa jest mi³oœæ, to w tekstach Nowego Testamentu
zdaj¹ siê ukazywaæ dwa poziomy jej interpretacji. Pierwszy dotyczy
dzia³alnoœci mi³osiernego Chrystusa, który nie jest obojêtny na ludz-
kie przejawy ró¿nych cierpieñ, jakich mo¿e doœwiadczaæ cz³owiek
w trakcie ca³ego swojego ¿ycia. Ostatecznie mi³oœæ jest te¿ motywem
sprawczym przyjêcia przez Chrystusa wszystkich cierpieñ, których
doœwiadcza³ w Ogrójcu i na Golgocie. Dla Chrystusa mi³oœæ zdaje
siê byæ zatem tak¿e ostatecznym Ÿród³em Jego cierpienia456. To jest
drugi poziom, na którym mo¿na analizowaæ zagadnienie mi³oœci
Bo¿ej w metafizycznym cierpieniu Boga.

Cierpienie Chrystusa zosta³o nierozwi¹zalnie po³¹czone z mi³oœ-
ci¹. To w³aœnie ona nadaje nowy metafizyczny sens cierpieniu w No-
wym Testamencie. Chrystus mówi o niej Nikodemowi (J 3, 16-17),
wskazuj¹c, ¿e ostatecznym jej Ÿród³em jest Bóg. To On tak umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Bóg nie pos³a³ swego Syna
na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, lecz w swojej mi³oœci po to, by
œwiat zosta³ przez Niego zbawiony.

To mi³oœæ Boga, która jest tak¿e w Jezusie Chrystusie, doprowadza
Go do oddania w³asnego ¿ycia i œmierci. Mi³oœæ Boga do cz³owieka
jest jedyna i najwiêksza, gdy¿: „Nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich” (J 15, 13). Aposto³owie po tym
poznaj¹ tê mi³oœæ, „…¿e On odda³ za [ludzi] swoje ¿ycie”457 (1 J 3, 16).

O istocie mi³oœci Bo¿ej i wynikaj¹cym z niej przebaczeniu mówi
wiele przypowieœci Chrystusa, na przyk³ad o zab³¹kanej owcy czy
o synu marnotrawnym (por. £k 15, 3-32). Metafizyczny sens cierpie-
nia wyra¿a siê zatem w tym, ¿e to Chrystus cierpi z mi³oœci i przez
mi³oœæ. Umiera za grzeszników. Bóg w ten sposób okazuje cz³owie-
kowi swoj¹ mi³oœæ „w³aœnie przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdyœmy
byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8).

Œw. Jan w swoim liœcie apostolskim zauwa¿a zatem (1 J 4, 16 -19):
„Myœmy poznali i uwierzyli mi³oœci, jak¹ Bóg ma ku nam. Bóg jest
mi³oœci¹: kto trwa w mi³oœci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (…). My
mi³ujemy Boga, poniewa¿ Bóg sam pierwszy nas umi³owa³”.

Zanim mi³oœæ Chrystusa ujawni siê w swym ostatnim akcie cier-
pienia i œmierci, poprzedza j¹ dzia³alnoœæ, w której Jezus okazuje
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456 Por. J 13, 1: „Jezus wiedz¹c, ¿e nadesz³a Jego godzina przejœcia z tego œwiata do
Ojca, umi³owawszy swoich na œwiecie, do koñca ich umi³owa³”, tzn. do ostatniej chwili
swojego ¿ycia, a¿ do daru z samego siebie.

457 Zmieniono cytat, zamiast za [ludzi] jest za „nas”.



swe mi³osierdzie wszystkim cierpi¹cym przez grzech. W ten sposób
zdaje siê unaoczniaæ sens ¿ycia wiecznego i Królestwa Bo¿ego, czyli
pokonania œmierci i cierpienia. Królestwo Bo¿e w osobie Jezusa
Chrystusa przybli¿y³o siê458 przez wspó³czuj¹c¹ i pe³n¹ litoœci459

dzia³alnoœæ uwalniaj¹c¹ ludzi od ró¿nych form cierpienia w ich zie-
mskim ¿yciu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e uwalnianie od cierpieñ mo¿e te¿
stanowiæ dowód jakoœci ¿ycia przysz³ego, w którym nie ma ju¿ ani
cierpienia, ani œmierci (por. Ap 21, 4)460.

Na tle dzia³alnoœci Jezusa pojawia siê pytanie, które postawiono
ju¿ wczeœniej, a dotycz¹ce ludzkiego wymiaru cierpienia, jego meta-
fizycznego odniesienia.

Przyczyny cierpienia, choæ istotne, w takim kontekœcie mog¹ wy-
dawaæ siê mniej wa¿ne. Litoœæ i wspó³czucie pojawia siê tylko w blis-
koœci cierpi¹cych i cierpienia. Zatem trudno pytaæ, jakie jest cierpie-
nie rodziców po stracie jedynego, ukochanego dziecka. Jak mocno
cierpi¹ dzieci, gdy odchodzi ich ukochany ojciec? Jezus uwalnia za-
tem od cierpienia nie tych, którzy ju¿ umarli, ale tych, którzy cierpi¹
z powodu œmierci bliskich i czasami jedynych osób. Wskrzeszaj¹c
m³odzieñca z Nain461, Jezus sam u¿ala siê nad wdow¹, podobnie
wskrzeszaj¹c córkê Jaira462 czy £azarza463.

Uwalnianie od cierpienia œmierci nie jest jedynym, jakiego doko-
nuje Jezus. Uwalnia te¿ od cierpieñ, jakie przynosi opêtanie przez
z³ego ducha. Tego cierpienia podobnie jak wczeœniejszego nie do-
œwiadczaj¹ tylko opêtani, ale tak¿e ci, którzy im towarzysz¹. Ewan-
gelie odnotowuj¹ wiele takich przyk³adów464. Uderzaj¹ce wœród
nich jest cierpienie cia³a, które towarzyszy opêtaniu: œlepota i g³u-
chota465, niemoc ca³ego cia³a466 czy ataki epileptyczne467.
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458 Por. £k 11, 20.
459 Por. np. uzdrowienie pod Jerychem, Mt 20, 29. Jezus zdjêty litoœci¹ uzdra-

wia.
460 „I otrze z ich oczu wszelk¹ ³zê, a œmierci ju¿ odt¹d nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzy-

ku, ni trudu ju¿ odt¹d nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y”.
461 Por. £k 7, 11. Teraz i w nastêpnych cytatach, wskazuj¹c na Ÿród³a mówi¹ce

o uwalniaj¹cej od cierpienia dzia³alnoœci Jezusa, podajê jedynie pocz¹tki tekstów
omawiaj¹cych kolejne przypadki, z uwzglêdnieniem opisu tego samego przypad-
ku u ró¿nych ewangelistów.

462 Por. Mk 5, 35; Mt 9, 23; £k 8, 49.
463 Por J 11, 38.
464 Por. £k 8, 26; Mt 8, 28; Mk 5, 1; Mk 7, 24; Mt 15, 21.
465 Por. Mt 12, 22.
466 Por. Mt 9, 32.
467 Por. Mk 9, 14; Mt 17, 14; £k 9, 37.



Choæ uwolnieñ od cierpieñ czynionych przez Jezusa jest wiele,
znacz¹ce miejsce wœród nich zajmuje uwolnienie od niemo¿noœci
widzenia i s³yszenia. Jezus przywraca wzrok i s³uch468. W przypad-
ku niewidomego od urodzenia zwraca jednak uwagê, ¿e jego cier-
pienie by³o œrodkiem pozwalaj¹cym na ujawnienie siê spraw Bo-
¿ych469.

Jezus uwalnia tak¿e od cierpieñ wszystkich chorób470, jakich
mog¹ doœwiadczaæ ludzie, choæ ewangeliœci zwróc¹ szczególn¹
uwagê na cierpienie, które przynosi tr¹d471, parali¿472, krwotok473,
puchlina wodna474 czy uschniêta rêka475.

Jezus uwalnia³ ludzi od cierpienia, czasami sam, zanim ktoœ po-
prosi³ o to, pytaj¹c jednak, czy ktoœ chce byæ zdrowy, jak w przypad-
ku chorego nad sadzawk¹ Betesda (J. 5, 1). Jego litoœæ, mi³osierdzie
i wra¿liwoœæ na cierpienie ludzkie ukaza³y siê szczególnie w Kaza-
niu na Górze (Mt 5, 1), gdzie zwraca uwagê na wszystkich cier-
pi¹cych i oczekuj¹cych pomocy, zapowiadaj¹c im nagrodê w Kró-
lestwie Bo¿ym. Ow¹ nagrodê mo¿na otrzymaæ, przyjmuj¹c
wszystko, tak¿e cierpienie, i staj¹c siê jak dziecko w stosunku do
Boga Ojca476. To sens metafizycznego cierpienia, o którym wspomi-
nano ju¿ wczeœniej. Choæ w Kazaniu na Górze ujawnia siê przede
wszystkim kodeks moralnoœci chrzeœcijañskiej, to stanowi ono tak-
¿e znacz¹cy element rozwa¿añ na temat metafizyki cierpienia
w relacji do mi³oœci, jak i do cierpienia z Chrystusem, które bêdzie
przedmiotem nastêpnego rozdzia³u. Poni¿ej przytoczymy frag-
ment Kazania zawieraj¹cy Osiem B³ogos³awieñstw. Ze wzglêdu na
wczeœniejsze rozwa¿ania znacz¹ce w nim jest cierpienie w kontek-
œcie nadziei na ¿ycie wieczne w Królestwie Bo¿ym. Tego, ¿e jest
znacz¹ce dla chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia, nie trzeba
przypominaæ. Jezus naucza³ zatem:
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468 Por. Mt 9, 27; £k 18, 35; Mk 8, 22; Mk 7, 31; Mt 15, 29.
469 Por. J 9, 1-3.
470 Por. J 4, 46; J 5, 1; Mt 8, 13; £k 7, 10; Mt 19, 1. Tak¿e uzdrowienia wielu cho-

rych, np. w Genezaret, por. Mk 6, 53; Mt 14, 34; Mk 8, 1; Mt 15, 29.
471 Por. Mk 1, 40; Mt 8, 2; £k 5, 12.
472 Por. Mk 2, 1; Mt 9, 1; £k 5, 17.
473 Mk 5, 24; Mt 9, 23; £k 8, 49.
474 Por. £k 14, 1.
475 Por. J 5, 1.
476 Por. Mt 18, 1-4: „W tym czasie uczniowie przyst¹pili do Jezusa z zapytaniem:

«Kto w³aœciwie jest najwiêkszy w królestwie niebieskim?» On przywo³a³ dziecko, postawi³
je przed nimi i rzek³: Zaprawdê, powiadam wam: Jeœli siê nie odmienicie i nie staniecie jak
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto siê wiêc uni¿y jak to dziecko, ten jest
najwiêkszy w królestwie niebieskim”.



B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y królestwo niebies-
kie. B³ogos³awieni, którzy siê smuc¹, albowiem oni bêd¹ pocieszeni.
B³ogos³awieni cisi, albowiem oni na w³asnoœæ posi¹d¹ ziemiê. B³ogos³awie-
ni, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoœci, albowiem oni bêd¹ nasyceni.
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹. B³ogos³awie-
ni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹. B³ogos³awieni, którzy
wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi. B³ogos³a-
wieni, którzy cierpi¹ przeœladowanie dla sprawiedliwoœci, albowiem do nich
nale¿y królestwo niebieskie. B³ogos³awieni jesteœcie, gdy ludzie wam ur¹ga-
j¹ i przeœladuj¹ was, i gdy z mego powodu mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na
was (Mt 5, 3-11).

Jezus Chrystus przybli¿y³ siê do œwiata ludzkiego cierpienia,
wspó³obcuj¹c z nim. Jednak uczyni³ to przede wszystkim przez to,
¿e sam wzi¹³ je na siebie. Œwiadomoœæ cierpienia, które by³o przed
Nim, towarzyszy³a Mu ci¹gle. Wielokrotnie mówi³ swoim uczniom
o cierpieniu i œmierci, które czekaj¹ na Niego477. Karci³ te¿ Piotra za
próby odwiedzenia Go od przyjêcia na siebie cierpienia478.

Jezus Chrystus, ten wspó³istotny Ojcu Syn, cierpi w swoim
Cz³owieczeñstwie. Tylko On jest zdolny ogarn¹æ miarê z³a, jaka za-
wiera siê w grzechach ludzkich479. Tylko On jest zdolny odebraæ
wszystkie rodzaje ludzkiego cierpienia z Bo¿ej mi³oœci. To w³aœnie
w jego cierpieniu ukryty jest jego metafizyczny sens. Przyjrzyjmy siê
zatem etapom cierpienia Jezusa Chrystusa. Najistotniejsze z nich,
jak siê wydaje, dotycz¹ cierpienia w Ogrójcu i cierpienia na Golgo-
cie. O ile drugie cierpienia Jezusa ewangeliœci opisuj¹ doœæ dok³ad-
nie, pierwsze przykrywaj¹ tajemnic¹.

4.2.2.1. Mi³oœæ jako Ÿród³o cierpienia Jezusa – Ogrójec

Czy mo¿na zatem odkrywaæ tajemnice Bo¿e? Z pewnoœci¹ tylko Bóg
to wie, jednak to On sam je odkrywa cz³owiekowi. Dzieje siê tak
równie¿ w przypadku cierpienia Jezusa w Ogrójcu. Œw. Marek (por.
Mk 14, 32), œw. Mateusz (Mt 26, 36) i œw. £ukasz (£k 22, 40) wspomi-
naj¹ tylko ogólnie o pogr¹¿eniu Jezusa w smutku, o Jego dr¿eniu,
odczuwaniu trwogi czy o udrêce, która wywo³uje krwawy pot,
s¹cz¹cy siê na ziemiê (£k 22, 44). Œw. Jan wspomina tylko o Ogro-
dzie, do którego On wszed³ razem z uczniami, choæ przecie¿ by³ nie-
daleko, razem z Piotrem i Jakubem obok cierpi¹cego Jezusa.

206 4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej nauki o sensie cierpienia

477 Por. Mk 10, 33-34.
478 Por. J 18, 11; Mt 26, 52-54.
479 Por. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris, dz. cyt., s. 30-31.



Odkrywanie g³êbi cierpienia Jezusa w Ogrójcu porównywanego
z konaniem czy agoni¹ jest jednak znacz¹ce. To w³aœnie w cierpie-
niach Ogrójca rozpoczyna siê odkupienie i zbawienie cz³owieka,
które zakoñczy siê ostatecznie w konaniu na krzy¿u. Wydaje siê, ¿e
to w³aœnie tam nale¿y szukaæ zrozumienia wagi i znaczenia meta-
fizycznego cierpienia i œmierci Jezusowej. Choæ ewangeliœci nie roz-
wijaj¹ tego zagadnienia z prostej przyczyny480, to istnieje wiele obja-
wieñ, które ukazuj¹ mnóstwo szczegó³ów tych zdarzeñ. Mo¿na
choæby wspomnieæ wœród nich objawienia Marii z Agredy481, Marii
Valtorty482, Anny Katarzyny Emmerich483 czy Luisy Piccarrety484.
Oczywiœcie, choæ dotykaj¹ one wielu zagadnieñ, wskazuj¹ te¿ na
metafizyczne cierpienie Jezusa w Ogrójcu, a przez nie na wa¿ne ele-
menty, które mu towarzysz¹. To dziêki nim mo¿na staraæ siê odkryæ
chrzeœcijañski metafizyczny sens cierpienia. Poszukajmy najwa¿-
niejszych z nich, odwo³uj¹c siê do wybranych fragmentów z obja-
wieñ wspomnianych mistyczek.

Mistyczki doœwiadczaj¹ce objawieñ cierpienia Jezusa w Ogrójcu
wskazuj¹ na cierpienie duchowe, które poprzedza³o i uzupe³nia³o
cierpienie Jego m¹k i œmierci. Choæ jest ono zawsze zamkniêtym we-
wnêtrznym doznaniem, którego nie jest siê w stanie poj¹æ bez jego
doœwiadczenia, znacz¹cym jego elementem pozostanie zawsze pró-
ba jego zrozumienia. Jezus w swoim Cz³owieczeñstwie, wed³ug
A. K. Emmerich, nie by³ wolny od takiego momentu. Warunkiem
zbawczego i odkupieñczego cierpienia Jezusa by³o Jego przyzwole-
nie, zgoda na nie. Przedmiot owego metafizycznego cierpienia mu-
sia³ siê za spraw¹ Bo¿¹, ale nie tylko, ujawniæ przed Jezusem.
Cz³owieczeñstwo Jezusa musia³o uzyskaæ poznanie, wgl¹d, zarów-
no w istotê grzechu, jak i w sens metafizycznego cierpienia zadoœæ-
uczyniaj¹cego. Jezus zatem u A. K. Emmerich doœwiadcza w Ogrójcu
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480 Wiêkszoœæ czasu cierpienia Jezusa w Ogrójcu towarzysz¹cy Mu uczniowie
przespali.

481 Por. Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Bo¿e, Warszawa 2009.
482 Por. Maria Valtorta, Poemat Boga-Cz³owieka, przek³. E. Bromboszcz, 7 ksi¹g,

tomów 16, Katowice od 1999.
483 Por. ¯ywot i bolesna mêka Pana naszego Jezusa Chrystusa i najœwiêtszej Matki

Jego wraz z tajemnicami Starego Przymierza wed³ug widzeñ Œwi¹tobliwej Anny Katarzy-
ny Emmerich. Z zapisków Klemensa Brentano, przek³. W³adys³awa Rakowskiego, wy-
danie III, Wroc³aw 1993.

484 Por. Le Ventiquarroro Ore Della Passione di N. S. Gesu Cristo, Associazione
Luisa Piccarreta, Via Nazario Suaro, 25, 70033 Corato, (B A) Italy 1997, por. www.
divinewill.org, tak¿e por. polski przek³. M. Tuszyñskiej 1997.



wielu wizji, które nape³ni¹ jego duszê smutkiem a¿ do œmierci. Choæ
mistyczki przytaczaj¹ wiele elementów cierpienia Jezusowego
w Ogrójcu, zwróæmy uwagê na cierpienie pokus, których doœwiad-
cza siê w trakcie agonii przed œmierci¹. Doœwiadcza ich Jezus, podo-
bnie jak ka¿dy cz³owiek, jako jednego z elementów powoduj¹cych
zachwianie woli i prowadz¹cych do zw¹tpienia. Istotn¹ czêœci¹ ludz-
kiego cierpienia jest tak¿e naturalny do niego wstrêt. Jezus w swoim
metafizycznym cierpieniu musia³ zmierzyæ siê tak¿e ze s³aboœci¹
ludzkiej natury do cierpienia i œmierci. Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e po-
konanie tego naturalnego ludzkiego wstrêtu do cierpienia i œmierci
jest jednym ze znacz¹cych elementów chrzeœcijañskiego metafizycz-
nego sensu cierpienia. Czy¿by tak¿e warunkiem uzyskania w cier-
pieniu wewnêtrznego pocieszenia i nadziei?

W mistycznych wizjach cierpienia Jezusa wskazuje siê tak¿e na
mi³oœæ jako g³ówne Ÿród³o Jego cierpienia.

Trzygodzinne cierpienie Jezusa w Getsemani to nieustanne do-
œwiadczanie wizji „…ohydnych i strasznych obrazów wszystkich grze-
chów, wszystkich ¿¹dz i ich nastêpstw i kar od upadku pierwszego cz³owie-
ka a¿ do koñca œwiata”485. Wszystkie te wizje poprzedzone s¹ obrazem
ca³ej wspania³oœci cz³owieka po stworzeniu, jako wizerunku Boga
(por. Emmerich, s. 309). Uzupe³niaj¹ je wizje cz³owieka po upadku,
wskazuj¹ce na pochodzenie ka¿dego grzechu z grzechu pierworod-
nego. Cz³owieczeñstwo Jezusa na ich podstawie uzyskuje zrozu-
mienie istoty i znaczenia wszystkich ¿¹dz grzechowych, ich wp³y-
wu na w³adze duszy i na cia³o oraz na istotê i znaczenie wszystkich
karz¹cych cierpieñ przeciwstawnych ¿¹dzom grzechowym (Emme-
rich, s. 309). Cz³owieczeñstwo Jezusa potrzebuje te¿ zrozumienia
metafizycznego sensu cierpienia zadoœæuczyniaj¹cego. Cierpienie
cia³a i duszy, choæ przez sw¹ mêkê jest równowa¿ne z kar¹, jakiej
wymaga Boska sprawiedliwoœæ za wszystkie grzeszne wystêpki
ca³ej ludzkoœci, to wymaga jednak specjalnego warunku. Aby mog³o
staæ siê zadoœæuczynieniem, musia³o staæ siê udzia³em Najœwiêtsze-
go Cz³owieczeñstwa Syna Bo¿ego. A Ten, bior¹c z mi³oœci ku lu-
dziom wszelk¹ ich winê i karê na Siebie, musia³ tak¿e wywalczyæ
zwyciêstwo nad oporem swej ludzkiej natury przeciw cierpieniu
i œmierci (Emmerich, s. 309). Przera¿enie obrazami, jakie pojawia³y
siê Jezusowi w jego wizjach, nape³ni³o Go tak¹ trwog¹, ¿e zacz¹³ po-
ciæ siê krwawym potem (Emmerich, s. 309).
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485 A. K. Emmerich, dz. cyt., s. 305. Od tego momentu strony podajê w nawia-
sie w tekœcie podaj¹c te¿ Autorkê.



Doœwiadczenia Jezusa w Getsemani obejmuj¹ te¿ trwogê, której
cz³owiek doœwiadcza w agonii przed œmierci¹ (Emmerich, s. 306)486.
Czy jest ona prób¹ zachwiania woli cz³owieka w momencie kona-
nia? Czy te¿ zwróceniem uwagi na przywi¹zanie cz³owieka do sie-
bie, a nie do swojego Stwórcy? Cz³owiek zdaje siê byæ w œwiadec-
twie Emmerich przywi¹zany do swoich dobrych uczynków, którym
przypisuje wartoœæ sam¹ w sobie. Jednak ka¿dy dobry uczynek ludz-
ki zyskuje wartoœæ jedynie dopiero poprzez ³¹cznoœæ z zas³ugami
œmierci krzy¿owej Jezusa Chrystusa (Emmerich, s. 307).

Jezus w swoich mêkach w Ogrójcu wskazywa³ te¿ na s³aboœæ na-
tury ludzkiej wzdrygaj¹cej siê przed cierpieniem i œmierci¹ (Emme-
rich, s. 308). Ludzka wola toczy³a w Nim walkê ze wstrêtem przeciw
niewys³owionym mêkom, które musia³ ponieœæ za niewdziêcznoœæ
ludzk¹ wobec Boga (Emmerich, s. 309 oraz 312), za zepsucie cz³o-
wieka (Emmerich, s. 311).

Trwoga, której doznawa³, obejmowa³a wizje wszelkich ludzkich
win oraz obrazy wszystkich cierpieñ i m¹k odkupienia, jakie mu-
sia³y staæ siê Jego udzia³em (Emmerich, s. 310). Jezus dopiero w trze-
ciej godzinie cierpienia w Ogrójcu przezwyciê¿y³ ludzk¹ odrazê do
cierpienia i œmierci (Emmerich, s. 316). Jego udzia³em sta³a siê wtedy
wizja zas³ugi, mocy zbawczej i uœwiêcaj¹cej Go œmierci odkupienia,
która stanie siê tak¿e udzia³em dla tych przebywaj¹cych w Szeolu
(Emmerich, s. 317).

A. K. Emmerich wskazuje w swoim widzeniu, ¿e Jezus z nieskoñ-
czonej mi³oœci odda³ siê za grzechy œwiata. Na tê doskona³¹ mi³oœæ
Boga i ludzi wskazuje tak¿e Luisa Piccarreta. Jezus w widzeniu
L. Piccarrety w³aœnie za spraw¹ mi³oœci doœwiadcza w Ogrójcu wiêk-
szego cierpienia ni¿ to, które zadadz¹ mu Jego oprawcy487. Odwie-
czna mi³oœæ sprawia, ¿e Jezus cierpi. Wszystko w Jego cierpieniu do-
konuje siê moc¹ Jego mi³oœci. Mi³oœæ jest zarówno gwoŸdziem, bi-
czem, jak i koron¹ z cierni w Jego cierpieniu. Mi³oœæ jest wszystkim
dla Jezusa. Jest tak¿e Jego nieustaj¹c¹ Mêk¹ (Piccarreta, godzina 9-10
w nocy). Luisa Piccarreta, opisuj¹c na podstawie swoich wizji
Mi³oœæ Jezusa jako Ÿród³o cierpienia, wskazuje na jej wewnêtrzny
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486 Jezus doœwiadcza³ trwogi zw¹tpienia, jak cz³owiek w swoim konaniu (Em-
merich, s. 306). Na przyk³ad: poczucia winy i wspó³odpowiedzialnoœci za wymor-
dowanie przez Heroda dzieci, nieuzdrowienie wszystkich chorych itp.

487 Ze wzglêdu na ró¿ne dostêpne przek³ady, od tej chwili podajê w nawiasie
w tekœcie odniesienia do kolejnych godzin cierpienia Jezusa. L. Piccarreta opisuje
trzy godziny konania Jezusa w Ogrodzie Getsemani od godz. 9 do 12 w nocy. Od-
powiednio 5., 6., 7. godzina z 24 godzin cierpienia Jezusa.



¿ar, przyrównuj¹c go do ognia488. To w³aœnie ów ¿ar mi³oœci wypala
wewnêtrznie Cz³owieczeñstwo Jezusa, zadaj¹c Mu nieopisane we-
wnêtrzne cierpienie. Ten ¿ar mi³oœci jest jedynie zdolny obmyæ du-
sze z grzechów i nadaæ ludziom miano dzieci Mi³oœci (Piccarreta, go-
dzina 9-10). Symbolem tej mi³oœci jest Krew Chrystusa.

¯ar mi³oœci wypala Cz³owieczeñstwo Jezusa. W tym ¿arze mi³o-
œci dokonuje siê odkupieñcze dzie³o Jezusa pozwalaj¹ce na
wspó³uczestnictwo cz³owieka w dziele odkupienia. ¯ar mi³oœci Je-
zusa (Krew Chrystusa) jest zadoœæuczynieniem dla Boga. Jezus
umiera w swojej w³asnej krwi, wskazuj¹c na pierwszeñstwo Mi³oœci,
która daje ¿ycie (Piccarreta, godz. 10-11). To Krew Jezusa zapewnia
zatem odkupienie ka¿demu cz³owiekowi. Jezus obdarza ludzi
Mi³oœci¹ w postaci przynoszonego im cierpienia. To czyni ich podo-
bnym do Niego. Przez Krew Chrystusa (¿ar mi³oœci) ludzie mog¹
otrzymaæ œwiat³o dla zrozumienia dobra, jakie p³ynie z cierpienia,
i podobieñstwa, jakie do Niego nabywaj¹ (Piccarreta, godz. 11-12).
Krew Jezusa ostatecznie uœmierza te¿ ból cierpi¹cym. Jest si³¹ i ³ask¹
powstrzymuj¹c¹ od grzechu, zawiera ¿ycie, usuwa ignorancjê i ra-
tuje tych, co maj¹ spaœæ do piek³a (Piccarreta, godz. 11-12)489.

W trakcie przebywania w Ogrodzie Getsemani Jezus doœwiad-
czy³ najbardziej gorzkich metafizycznych cierpieñ porównywanych
do agonii czy konania. Odczuwa³ w sobie ¿ycie, cierpienia i œmierci
wszystkich stworzeñ, daj¹c ka¿demu z nich Jego w³asne ¿ycie (Pic-
carreta, godz. 11-12).

Czêœci¹ wizji Jezusa w Ogrójcu by³a Jego mêka, która mia³a
wkrótce nadejœæ i zakoñczyæ siê na Golgocie. Jest ona drugim eta-
pem Jego metafizycznego cierpienia.

4.2.2.2. Cierpienie na Golgocie

Analizuj¹c etapy mêki Pañskiej w oparciu o Ewangelie i wizje misty-
czek (A. K. Emmerich, L. Piccarreta, M. Valtorta), mo¿na zauwa¿yæ,
¿e wskazuj¹ one nie tylko na szczegó³owe cierpienia Jezusa, ale i na
potworn¹ sk³onnoœæ do zadawania cierpienia, tkwi¹c¹ w ludzkich
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488 Analogia, jaka pojawia siê przy tym opisie, dotyczy Pnp, gdzie pisze siê
o ¿arze mi³oœci: „…jak œmieræ potê¿na jest mi³oœæ, a zazdroœæ jej nieprzejednana jak Szeol,
¿ar jej to ¿ar ognia, uderzenie boskiego gromu” (Pnp 8, 6).

489 Dodatkowo daje pocieszenie strapionym, biednym akceptacjê, kuszonym
zwyciêstwo, niewiernym wiarê, oszczercom b³ogos³awieñstwo dla innych, przy-
wódcom narodów mi³oœæ dla poddanych. Oczyszcza cierpi¹cych w Czyœæcu. Daje
te¿ chwa³ê œwiêtym.



sercach. Pi³at, ogl¹daj¹c Jezusa po ubiczowaniu, stwierdza: „Czy¿
mo¿liwa jest taka potwornoœæ w ludzkich sercach? Ach, nie by³o to moj¹ in-
tencj¹, gdy skazywa³em Go na ubiczowanie”490. Sam bêd¹c przera¿ony
widokiem ubiczowanego Cz³owieka, liczy na wspó³czucie innych,
wo³aj¹c „Ecce Homo!”491 (por. J 19, 5). Pi³at ¿a³uje, ¿e kaza³ Jezusowi
tak cierpieæ492, lecz inni nie chc¹, czy raczej nie mog¹, przerwaæ tego
cierpienia Sprawiedliwego, choæ trudno w tym momencie powie-
dzieæ, aby t³um wo³aj¹cy: „Ukrzy¿uj Go” (por. J 19, 15) mia³ œwiado-
moœæ, czego ¿¹da (por. £k 23, 34). Bior¹c pod uwagê warunki odku-
pieñczego i zbawczego sensu metafizycznej mêki i œmierci Jezusa,
trzeba pamiêtaæ, i¿ zwracaj¹ one uwagê, ¿e jedynie ukrzy¿owanie
Jezusa je spe³ni. Wa¿¹ siê zatem, ju¿ przed wyrokiem Pi³ata losy lu-
dzkoœci. Kto nie pragnie ukrzy¿owania Jezusa, odcina siê od zba-
wienia i ¿ycia wiecznego – choæ to ostatnie zdanie mo¿e brzmieæ jak
paradoks. Rozwi¹zuje go ostatecznie intencja owego pragnienia. Je-
¿eli pragnienie œmierci Jezusa podyktowane jest nienawiœci¹ do
Niego, potwierdza to wieczne potêpienie cz³owieka. Je¿eli zaœ inten-
cja owego pragnienia jest podyktowana odnalezieniem ¯ycia w Je-
zusie, to On przyjmuje œmieræ za ludzi, uwalniaj¹c ich od wiecznego
potêpienia, otwieraj¹c bramy Nieba na ich przyjêcie493. Pozostaje
jednak dla tych ludzi jeszcze jedna kwestia, naœladownictwo Jezusa
we w³asnym ¿yciu, w³¹cznie z przyjêciem i akceptacj¹ w³asnego cier-
pienia. Jednak zanim przejdziemy do uczestnictwa cz³owieka w me-
tafizycznym cierpieniu Chrystusa, powróæmy jeszcze raz do cier-
pieñ Jezusa Chrystusa. Oczywiste jest, ¿e nie mo¿na ich odtworzyæ,
bo ka¿dego cierpienia doœwiadcza siê indywidualnie. Ka¿de cier-
pienie jest jedynie i niepowtarzalnie zwi¹zane przez doœwiadczenie
cierpi¹cego. Jednak rozpamiêtywanie cierpieñ Jezusa ma w chrzeœ-
cijañstwie szczególny charakter, przybli¿a cz³owieka do osobistego
przyjêcia cierpienia jako daru od cierpi¹cego Jezusa Chrystusa dla
uzyskania przez cz³owieka zbawienia.

Gdyby poszukiwaæ rodzaju cierpieñ Jezusa (por. rysunek 20), jakich
doœwiadcza³ po cierpieniach w Getsemani, ukazuje siê ca³y bezmiar
ró¿nych cierpieñ, jakich doœwiadczali i doœwiadczaj¹ ludzie w historii
rodzaju ludzkiego. Jednak cierpienia Jezusa, choæ zawarte w Jego
cz³owieczeñstwie, s¹ szczególne. Posiadaj¹ zbawczy metafizyczny
wymiar. Pomimo to mo¿na jednak zwróciæ uwagê na zewnêtrzny
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490 Por. L. Piccarreta, dz. cyt., godz. 17 cierpienia Jezusa od 9-10 rano.
491 „Oto Cz³owiek”.
492 Por. Piccarreta, dz. cyt., oraz J 19, 12.
493 Por. Piccarreta, dz. cyt., godz. 17 cierpienia Jezusa.



i wewnêtrzny ich charakter, o którym pisaliœmy przy próbach analiz
poszukuj¹cych starotestamentowej metafizyki cierpienia.

Od czasu pojmania w Getsemani Jezus odbiera cierpienia
ogo³acaj¹ce ca³e jego Cz³owieczeñstwo. Jakby musia³ siê wyzbyæ
wszystkich ludzkich przywi¹zañ, wypalaj¹c wszystkie ludzkie Ÿród³a
cierpienia i grzechu. Przechodzi zatem cierpienie, którego Ÿród³em jest
zdrada bliskiego Mu ucznia. Judasz nie waha siê w swoim dzia³a-
niu, choæ Jezus napomina go: „Judaszu, poca³unkiem wydajesz Syna
Cz³owieczego?”494.

Jezus musi te¿ przejœæ cierpienie opuszczenia i osamotnienia. Do-
tyczy ono nie tylko ucieczki uczniów w Getsemani (por. Mt 26, 56;
Mk 14, 50) i zaparcia siê Piotra, któremu mo¿e jednak spojrzeæ
w twarz, aby osamotnienie przerodzi³o siê w gorycz zdrady (por.
£k 22, 59)495. Cierpienie osamotnienia dotyczy tak¿e odsuniêcia od
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WSPÓ£ODCZUWANIE
CIERPIEÑ LUDZKIEGO

¯YCIA

CIERPIENIA JEZUSA

CIERPIENIA OD CZASU
POJMANIA W GETSEMANI
DO ŒMIERCI NA KRZY¯U

CIERPIENIA
W GETSEMANI

– cuda wskrzeszeñ
i uzdrowieñ z cierpieñ
ludzkich

wewnêtrzne cierpienia
odkupieñcze i zbawcze
– wgl¹d w istotê grzechu
– wgl¹d w sens cierpieñ

zadoœæuczyniaj¹cych

cierpienia zewnêtrzne

– ból m¹k cia³a
cierpienia wewnêtrzne

– zdrady
– opuszczenia
– szyderstwa
– nies³usznego os¹dzenia
– z powodu bólu bliskich
– z Mi³oœci

Rysunek 20. Cierpienia Jezusa w kontekœcie ró¿nych jego etapów

i doznañ

494 Por. £k 22, 47; Mk 14, 45; Mt 26, 49.
495 Por. tak¿e Mk 14, (66, 69, 70); Mt 26, (69, 71, 73); £k 22, (56, 58, 59); J 18,

(17, 25, 26).



Boga. Doœwiadcza go Jezus w koñcowym momencie konania, ago-
nii, która poprzedza Jego œmieræ. Ostatnie s³owa Jezusa wyra¿aj¹ tê
trwogê, najwy¿sze cierpienie, tak¿e ludzkie, pozostawienie w samo-
tnoœci przez Boga. St¹d wo³anie: „«Eloi, Eloi, lema sabachthani», to
znaczy Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opuœci³?” (por. Mk 15, 34;
Mt 27, 46).

Jezus przechodzi te¿ cierpienia szyderstw, obel¿ywoœci, obelg, znie-
wag, drwin w ca³ej swojej mêce od czasu pojmania a¿ do ukrzy¿owa-
nia. Doœwiadcza ich nie tylko od Annasza i Kajfasza (por. J 18, 19;
Mk 14, 65; Mt 26, 67; £k 22, 63), ale i od Heroda (por. £k 23, 8). Tak¿e
od ¿o³nierzy-oprawców, którzy koronuj¹ Jezusa cierniami (por. Mk 15,
16; Mt 27, 27; J 19, 2). Nawet kiedy Jezus wisi ju¿ na krzy¿u, doznaje
wyszydzenia, drwin od kap³anów i ludzi (por. Mk 15, 29), ¿¹da-
j¹cych dowodów, aby Weñ uwierzyæ (por. Mt 27, 42). „Wybaw sam
siebie” (por. £k 23, 35). L¿¹ i z³orzecz¹ mu te¿ ci, którzy s³usznie za
karê zostali z Nim ukrzy¿owani (por. Mk 15, 32; Mt 27, 44; £k 23, 39).

Jezus doznaje te¿ cierpieñ z nies³usznego os¹dzenia496 i wyroku.
Choæ Pi³at dwa razy nie znajduje w Nim winy (por. J 18, 38; 19, 6),
skazuje Go na œmieræ pod wp³ywem zawiœci arcykap³anów (por.
Mk 15, 10) i ¿¹dañ podburzonego t³umu (por. Mt 27, 20).

Wreszcie Jezus cierpi przez to, ¿e cierpi¹ Jego bliscy, doœwiad-
czaj¹c Jego cierpienia na drodze krzy¿owej497 i bêd¹c przy œmierci
krzy¿owej498.

Ból m¹k cia³a, jakie zadawane s¹ Jezusowi, najlepiej oddaje reak-
cja Pi³ata, o której wspomnieliœmy. Choæ ewangeliœci zwracaj¹ uwa-
gê na biczowanie (por. Mk 15, 15; Mt 27, 27 J 19, 1), cierniem korono-
wanie (por. Mk 15, 16, Mt 27, 27; J 19, 2), niesienie krzy¿a (J 19, 18),
przybicie do niego (por. Mk 15, 25; Mt 27, 35; £k 23, 33; J 19, 18)
i przebicie boku Jezusa, kiedy ju¿ umar³ (J 19, 33), to zrozumienie
bezmiaru cierpienia, które wi¹za³o siê z tymi wszystkimi etapami
Jezusowej metafizyki cierpienia, mo¿liwe jest poprzez szczegó³y,
których dostarczaj¹ objawienia mistyczek, na przyk³ad A. K. Emmerich

4. Wybrane elementy chrzeœcijañskiej nauki o sensie cierpienia 213

496 Por. tak¿e wiele niesprawiedliwych oskar¿eñ przeciw Jezusowi: Mk 15, 3;
Mt 27, 12; £k 23, 4; J 18, 38.

497 Brak w Ewangeliach odniesieñ do spotkania Najœwiêtszej Panny i Jej omdle-
nia oraz wyszydzenia Jej przez oprawców. Na podstawie A. K. Emmerich, t. II,
Maryja ko³o domu Kajfasza, s. 345; Maryja podczas biczowania Jezusa, s. 369; Je-
zus nios¹cy krzy¿ i Jego bolej¹ca Najœwiêtsza Matka, s. 388.

498 Ewangelia œw. Jana wspomina tylko o obecnoœci bliskich przy krzy¿u (por.
J 19, 25). Por. te¿ A. K. Emmerich, Maryja i œwiête niewiasty id¹ na Golgotê, s. 397;
Zaæmienie s³oñca. Drugie i trzecie s³owo Jezusa, s. 407.



czy L Piccarrety499. Cierpienie tortur cia³a zadawanych z okrucieñ-
stwem, których celem jest ból, jest niewyobra¿alne. Jak mo¿liwa jest
taka potwornoœæ istniej¹ca w ludzkich sercach, pozostanie chyba na
zawsze niezrozumia³e, choæ historia tej potwornoœci jakby wzrasta³a
z historycznym rozwojem cz³owieka, uzyskuj¹c coraz to perfid-
niejsz¹ doskona³oœæ.

Metafizyczne cierpienie Jezusa Chrystusa, choæ zakoñczone Jego
œmierci¹ na krzy¿u, otwiera jednak kolejne wa¿ne zagadnienie
w myœli chrzeœcijañskiej. Dotyczy ono wyniesienia ludzkiego cier-
pienia na poziom Odkupienia – czyli równie¿ na metafizyczny jego
poziom.

4.2.3. Cierpienie z Chrystusem

Ostateczny sens metafizycznego cierpienia w myœli chrzeœcijañskiej,
choæ powstaje dziêki mêce i œmierci Chrystusa, przek³ada siê tak¿e
na nowy metafizyczny sens ludzkiego cierpienia. Wyra¿a siê on
w mo¿liwoœci, jak¹ otwiera Chrystus dla cz³owieka – mo¿liwoœci
wspó³uczestnictwa cierpienia cz³owieka w odkupieñczym cierpie-
niu Zbawiciela. Cz³owiek poprzez wspó³uczestnictwo w cierpieniu
Chrystusa mo¿e staæ siê tak¿e wspó³uczestnikiem Jego zmartwych-
wstania i chwa³y w ¿yciu wiecznym. Co nie znaczy jednak, ¿e
„…Jezus Chrystus w przezwyciê¿eniu swym krzy¿em i zmartwychwsta-
niem grzechu i œmierci…”500 usun¹³ cierpienia doczesne z ¿ycia ludz-
kiego. W ¿yciu doczesnym nie mo¿na usun¹æ cierpieñ ani ich osta-
tecznie przezwyciê¿yæ. Cierpienie jest z³em, choæ ostatecznie mo¿na
je tak¿e uznaæ za trudne dobro501. Jeœli tego z³a nie mo¿na przezwy-
ciê¿yæ, wtedy mo¿na je uczyniæ znakiem mi³oœci i po³¹czyæ z ofiar¹
Chrystusa502. Przejœæ do jego metafizycznego wymiaru. Ostatecznie,
to nie cierpienie zbawia cz³owieka, tylko mi³oœæ503.
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499 Por. np. A. K. Emmerich, Maryja podczas biczowania Jezusa, s. 369; Cier-
niem ukoronowanie Jezusa, s. 374; oraz rozdzia³y drogi krzy¿owej Jezusa, s. 385-399,
tak¿e, Jezus przybity do krzy¿a, s. 400. Por. te¿ L. Piccarreta, tam¿e, szczególnie
cierpienie krzy¿a, godzina 18 i 19 cierpienia Jezusa oraz trzy godziny konania Je-
zusa na krzy¿u z Mi³oœci, godzina 20, 21 i 22 cierpienia Jezusa.

500 Por. Jan Pawe³ II, Salvifici Doloris…, dz. cyt., s. 25.
501 Por. tam¿e.
502 Por. J. Nagórny, Zbawczy wymiar cierpienia, dz. cyt., s. 33.
503 Por. tam¿e, s. 30. Analiza Ksi¹g Starego i Nowego Testamentu wskazuje,

¿e Chrystus po³¹czy³ dwa starotestamentowe pojêcia mi³oœci. Por. Pwt 6, 5; Kp³ 19,
18 oraz Mk 12, 30-33:



Jednak, choæ cierpienie cz³owieka mimo wszystko bêdzie posia-
da³o wiele funkcji, kiedy stanie siê wspó³uczestnictwem w cierpie-
niu z Chrystusem, to znacz¹cy w nim jest motyw sprawczy jego
przyjêcia i zaakceptowania przez niego. Jeszcze trudniejsz¹ rzecz¹
jest przejœcie od tych wszystkich transcendentnych wobec ¿ycia
empirycznego motywów sprawczych ludzkiego cierpienia do mi³o-
œci jako jego ostatecznego i najwy¿szego ostatecznego Ÿród³a.

PrzejdŸmy od razu do rzeczy najtrudniejszej, do mi³oœci jako naj-
wy¿szego motywu przyjêcia metafizycznego cierpienia. W Nowym
Testamencie mo¿na odnaleŸæ wiele motywów504 uzasadniaj¹cych
przyjêcie, w sposób dobrowolny505, przez cz³owieka cierpienia (czy
te¿ jego akceptacji). Wczeœniej wspomniano ju¿ o mi³oœci Bo¿ej. Bóg
pierwszy umi³owa³ cz³owieka, przez Swego Syna506, a jego mi³oœæ
wyzwala mi³oœæ w cz³owieku. Od œmierci Jezusa mi³oœæ Bo¿a rozla-
na zosta³a w sercach ludzkich przez Ducha Œwiêtego, który zosta³
im dany (por. Rz 5, 5). Cz³owiek zaœ zosta³ wezwany do mi³oœci Syna
i Ojca (por. J 17, 26). Nie mo¿na w tym momencie zapomnieæ, ¿e z za-
mys³u Bo¿ego istota ludzka przeznaczona jest do ¿ycia wiecznego.
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„Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga twojego, z ca³ego swego serca, z ca³ej duszy swojej, ze
wszystkich swych si³” (Pwt 6, 5);

„Nie bêdziesz szuka³ pomsty, nie bêdziesz ¿ywi³ urazy do synów twego ludu, ale bê-
dziesz mi³owa³ bliŸniego jak siebie samego” (Kp³ 19, 18);

„Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga swego, ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³ym
swoim umys³em i ca³¹ swoj¹ moc¹. Drugie jest to: Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego jak
siebie samego. Nie ma innego przykazania wiêkszego od tych». Rzek³ Mu uczony w Piœmie:
«Bardzo dobrze, Nauczycielu, s³usznieœ powiedzia³, bo Jeden jest i nie ma innego prócz
Niego. Mi³owaæ Go ca³ym sercem, ca³ym umys³em i ca³¹ moc¹ i mi³owaæ bliŸniego jak sie-
bie samego daleko wiêcej znaczy ni¿ wszystkie ca³opalenia i ofiary»” (Mk 12, 30-33).

504 W sensie czynników nak³aniaj¹cych wolê do podjêcia decyzji. Tu zwraca siê
uwagê na uto¿samienie celu dzia³ania, który intencjonalnie ³¹czy siê z motywem.

505 Czasami w literaturze analizuj¹cej treœæ Nowego Testamentu z perspektywy
cierpienia wskazuje siê na motyw wyboru jako warunku wolnego przyjêcia cierpie-
nia przez cz³owieka, wskazuj¹c na tradycje ewangeliczne, np.: Mk 10, 32; £k 9, 52;
Mt 26, 39 Mk 14, 36; J 12, 27; por. S. Jankowski, Zbawczy charakter cierpienia…, dz. cyt.
Treœæ cytowanych fragmentów wskazuje jednak na z³o¿onoœæ zagadnienia. Na
przyk³ad u œw. Marka, choæ póŸniejsze dzieje Aposto³ów uka¿¹, ¿e wybór, jakiego
dokonali, by³ w pe³ni œwiadomy, to cierpienie jako przedmiot wyboru zdaje siê znaj-
dowaæ pomiêdzy „aktem ludzkim” a „aktem cz³owieka”. Jakub i Jan pragn¹ udzia³u
w chwale Jezusa (Mk 10, 32), spieraj¹c siê, kto z nich jest wa¿niejszy (Mk 9, 34). Wy-
bór zdaje siê byæ zdeterminowany z jednej strony pos³uszeñstwem (por. Mt 26, 39;
Mk 14, 36), z drugiej nadziej¹ na ¿ycie wieczne (por. J 12, 25: „Ten, kto kocha swoje ¿y-
cie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zachowa je na ¿ycie wieczne”).
Przyjêcie cierpienia uzasadnia akceptacja woli Bo¿ej jako czynnika determinuj¹cego
ludzkie ¿ycie, ku œwietnoœci. Por. np. 1 P 3, 17; Rz 12, 2 czy 1 J 3, 11.

506 Mi³oœæ Boga jest w Jezusie Chrystusie, por. Rz 8, 39.



Jej ojczyzn¹ jest niebo. Oczekuje ona zatem tak¿e, moc¹ Jezusa Chrys-
tusa, przekszta³cenia poni¿onego ludzkiego cia³a w chwalebne (por.
Flp 3, 20-21). Cz³owiek to byt stworzony ku doskona³oœci (por. Ef 4,
13), zaœ owa doskona³oœæ wyra¿a siê w ¿yciu mi³oœci (Ef 4, 16)507.
Skoro zaœ mi³oœæ Boga jest w Jezusie Chrystusie (por. Rz 8, 39), to ¿y-
cie ludzkie musi byæ w Nim, w Jego ¿yciu. W ten sposób zdaje siê
metafizyczne cierpienie nierozerwaln¹ konsekwencj¹ mi³oœci, która
jest w cz³owieku, i Mi³oœci Bo¿ej.

Przyjêcie cierpienia przez cz³owieka, choæ ostatecznie uzasad-
nione jest mi³oœci¹ otrzyman¹ przez niego moc¹ Ducha Œwiêtego,
uzasadniaj¹ te¿ inne motywy, oprócz wczeœniej wspomnianych, na
przyk³ad udzia³ cz³owieka w chwale Jezusa czy mo¿liwoœæ jego do-
stêpu do królestwa Bo¿ego.

Przyjmuje siê cierpienie wspólne z Chrystusem, aby mieæ te¿
z Nim wspólnie udzia³ w Jego Chwale (por. Rz 8, 17). Cierpienia do-
czesne s¹ znikome wobec chwa³y, jak¹ przez nie mo¿na uzyskaæ
(por. Rz 6, 8). Dotyczy to równie¿ odkupienia cia³a cz³owieka (por.
Rz 8, 23), które przestanie byæ zatem podatne na cierpienie. Przez
œmieræ Chrystusa cz³owiek zosta³ z Nim z³¹czony w jedno (por.
Rz 6, 5). Przez metafizyczne cierpienie mo¿na zatem wkroczyæ
w nowe ¿ycie (Rz 6, 8). Wreszcie przez cierpienie cz³owiek zyskuje
mo¿liwoœc dostêpu do królestwa Bo¿ego (por. 2 Tes 1, 5)508. Cierpie-
nie zapowiada te¿ sprawiedliwy s¹d Boga, którego celem jest uznanie
godnych królestwa Bo¿ego. Przeciwieñstwem tego ostatniego jest
wieczna zag³ada z dala od oblicza Pañskiego i od potê¿nego maje-
statu Jego (por. 2 Tes 1, 9).

Chrystus ukazuje potrzebê metafizycznego cierpienia cz³owie-
ka509 nie tylko ze wzglêdu na mo¿liwoœæ uczestnictwa cz³owieka
w Jego chwale510 (por. rysunek 21), ale i na koniecznoœæ wyzwolenia
w nim bezinteresownej mi³oœci, w nowym jej sensie.

Ludzka strona cierpienia, dziêki cierpieniu Jezusa, wyzwala
te¿ w cz³owieku mêstwo w dzia³aniu zgodnym z wol¹ Bo¿¹ (por.
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507 Wyra¿a siê ono miêdzy innymi w porzuceniu cz³owieka dawnego, który
uleg³ zepsuciu na skutek zwodniczych ¿¹dz, i przyobleczenia nowego, stworzone-
go wed³ug Boga w sprawiedliwoœci i œwiêtoœci (por. Ef 4, 22-24).

508 Por. te¿ np. Dz 14, 22.
509 Por. np. Mt 7, 13-14; £k 9, 23-25; £k 21, 12-20. Powy¿sze fragmenty zwracaj¹

uwagê na: koniecznoœæ akceptacji cierpienia i trudów ¿ycia, którego symbolem jest
brama w¹ska, ale prowadz¹ca do ¿ycia wiecznego. Jej przeciwieñstwem jest brama
szeroka, prowadz¹c¹ do zguby. Zwraca uwagê zaproszenie Jezusa do naœladownic-
twa Jego ¿ycia przez wziêcie w³asnego krzy¿a i pójœcie za Nim, czy te¿ wytrwa³oœæ
w przyjmowanych cierpieniach w imiê Jezusa, która ocala ¿ycie wieczne.



Mt 10, 28). Cierpienie mo¿e te¿ byæ dla cz³owieka Ÿród³em mocy,
która nie tylko chroni cz³owieka przed pych¹, ale i daje sposobnoœæ
uczestnictwa w mocy Bo¿ej (por. 2 Kor 12, 7-9; 2 Tm 1, 8-12). Moc do-
skonali siê w s³aboœci cierpienia. Cierpienie umacnia, jeœli jest Bogu
poœwiêcone (por. Flp 4, 13).

Cierpienie wyrabia te¿ w cz³owieku wytrwa³oœæ, a wytrwa³oœæ
cnotê. Cnota zaœ nadziejê dost¹pienia do ¿ycia wiecznego (por. Rz 5,
3-5; 5, 10).

Wœród wielu innych znaczeñ i sensów, jakie przypisuje siê meta-
fizycznemu cierpieniu cz³owieka w Nowym Testamencie, zwraca
uwagê cierpienie za innych i cierpienie innych. Pierwsze jest œrod-
kiem przynosz¹cym radoœæ i dope³niaj¹cym cierpienie Chrystusa
dla dobra Jego Cia³a, którym jest Koœció³ (por. Kol 1, 24; 1 Kor 6, 15).
Drugie otwiera w cz³owieku wspó³czucie, mi³osierdzie i mi³oœæ dla
cierpi¹cych (por. Mt 25, 34-46).

Choæ w Biblii jest wiele w¹tków dotycz¹cych metafizyki cierpie-
nia, koñcowe jej fragmenty wskazuj¹ na oczyszczaj¹cy apokaliptycz-
ny jego sens.
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SENS NADPRZYRODZONY

CIERPIENIA CZ£OWIEKA

wspó³czucie

SENS LUDZKI

– wspó³uczestnictwo
w Boskiej tajemnicy
odkupienia œwiata

– w cierpieniu Jezusa

– ¿ycie wieczne
– królestwo Bo¿e
– chwa³a Bo¿a

– wyzwalanie
bezinteresownej
mi³oœci w cz³owieku
do cierpi¹cych

przez cierpienie
– mêstwo
– wytrwa³oœæ
– moc w dzia³aniu

Rysunek 21. Wybrane sensy cierpienia cz³owieka przez cierpienie

Jezusa Chrystusa

510 Por. np. Rz 8, 17-18; 2 Kor 4, 17-18; 1 P 4, 13-14. Wskazuje siê w nich miê-
dzy innymi na wspólne cierpienie z Chrystusem, aby mieæ w nim chwa³ê, ale nie
tylko. Ukazuje siê tak¿e ludzkie cierpienia jako niewielkie utrapienie wobec bez-
miaru chwa³y, który mo¿e byæ udzia³em cz³owieka. Ciekawa myœl zawarta w cy-
towanych fragmentach dotyczy tak¿e ludzkiego cierpienia, którego Ÿród³em zdaje
siê byæ niez³omne przestrzeganie sprawiedliwoœci i prawa Bo¿ego. Ich podstaw¹
jest nowe przykazanie mi³oœci (por. J 13, 13; 13, 34; 1 Kor 12, 31; 13, 13) oraz dosko-
na³a jej forma, która wyra¿a siê w umi³owaniu nieprzyjació³ (Mt 5, 43-48). Por. te¿
Mt 25, 31-46; £k 10, 29-37.



4.2.4. Oczyszczaj¹ce cierpienie apokaliptyczne

Apokalipsa œw. Jana511 zamyka nie tylko Nowy Testament, ale i ca³¹ Bib-
liê. Choæ w treœciach ksiêgi wskazuje siê na ogó³ na siedem wielkich
tematów512, mo¿na wœród nich poszukiwaæ tak¿e oczyszczaj¹cego
sensu metafizycznego cierpienia apokaliptycznego. Jego zapowiedŸ
przekazuje œw. Mateusz (Mt 24, 4-13). Cierpienie apokaliptyczne po-
przedza s¹d i pocz¹tek ery mesjañskiej. Jest to czas wojen, czas, kie-
dy naród przeciwstawia siê narodowi, czas g³odu, zarazy katakliz-
mów, trzêsieñ ziemi. Wszystkie te wydarzenia s¹ jednak dopiero
pocz¹tkiem nieopisanej boleœci i cierpienia, jakiego doœwiadcz¹ lu-
dzie. Bêd¹ oni wystawieni na udrêki, nieprawoœæ, nienawiœæ i œmieræ.
Ca³e stworzenie zostanie poddane takiej marnoœci w nadziei na wy-
zwolenie z niewoli zepsucia (por. Rz 8, 20-22). Diagnoza œwiata jest
jednoznaczna. Œwiat pogr¹¿ony jest w z³u, „…le¿y w mocy z³ego”
(por. 1 J 5, 19). Szatan wraz ze swymi anio³ami zosta³ str¹cony na zie-
miê w momencie wejœcia Chrystusa do Nieba (por. Ap 12, 7-12). Naj-
wyraŸniej wcielenie Boga, Jezus, uwolni³ jak¹œ czêœæ jego wymiaru.
Od tej pory szatan w³ada na ziemi. Dlatego œwiat ostatecznie musi
zostaæ oczyszczony w nieugaszonym ogniu cierpienia. Jego zapo-
wiedŸ czyni ju¿ Jan Chrzciciel (por. £k 3, 17). Zatem metafizyczne
cierpienie apokaliptyczne zdaje siê odnosiæ do tajemnicy sprawied-
liwoœci Bo¿ej513 czasów ostatecznych. Wyra¿a siê ona nie tylko w osta-
tecznej walce dobra ze z³em, ale i w cierpieniu cz³owieka, który widzi
i doœwiadcza tryumfu z³a na œwiecie. Dane przez Boga cz³owiekowi
poczucie sprawiedliwoœci domaga siê wobec z³a kary, pomsty, zadoœæ-
uczynienia czy te¿ zemsty. Dzia³ania tego tajemniczego prawa po-
msty zdaje siê strzec sam Bóg, wo³aj¹c do Kaina, który zabi³ Abla:
„Có¿eœ uczyni³! Krew brata twego g³oœno wo³a ku mnie z ziemi” (Rdz 4, 10).
Choæ Bóg ostatecznie ukazuje wobec niego swoje mi³osierdzie,
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511 Apokalipsis z greckiego znaczy objawienie. Nazywana jest te¿ „Ksiêg¹ z sie-
dmioma pieczêciami”. Jest niew¹tpliwie ksiêg¹ nios¹c¹ wiele inspiracji nie tylko ko-
mentatorskich, ale i na przyk³ad literackich czy artystycznych. W ksiêgach proro-
ków: Zachariasza, Ezechiela czy Joela, tak¿e w proroctwie Daniela, mo¿na poszu-
kiwaæ podobnych w¹tków. W literaturze uznana tak¿e za najbardziej tajemnicz¹
i najstraszniejsz¹ z ksi¹g Biblii.

512 Pomijaj¹c wstêp (Ap 1, 9-3, 22), na ogó³ wskazuje siê na: otwarcie siedmiu
pieczêci (Ap 4, 1-8, 5); siedmiu anio³ów dm¹cych w tr¹by (Ap 8, 6-11, 9); o bestii
i smoku (Ap 12-14); o siedmiu czaszach gniewu (Ap 15-16), o losach Babilonu
(Ap 17, 1-19, 10); o przyjœciu Chrystusa (Ap 19, 11-20, 15), o nowej Jerozolimie Nie-
bieskiej (Ap 21, 1-22, 5).

513 Do moralnego porz¹dku œwiata stworzonego przez Boga.



przeklinaj¹c go jedynie, chroni go przed œmierci¹, zapowiadaj¹c jed-
noczeœnie w³asn¹ pomstê na tych, którzy z³amaliby Jego zakaz prze-
ciw krzywdzeniu Kaina za œmieræ Abla514 (por. Rdz 4, 15).

Dusze jednak domagaj¹ siê w czasach ostatecznych kary (zem-
sty?515) za przelan¹ krew sprawiedliwych (por. Ap 6, 9-11). Tr¹by
anio³ów s¹ symbolem tej kary, pomsty (por. Ap 8, 1-6)516, podobnie
jak uwolnieni anio³owie œmierci, którzy zabij¹ trzeci¹ czêœæ ludzko-
œci (por. Ap 9, 15), czy anio³owie trzymaj¹cy czasze gniewu Boga.
Czasze prawdy, które w zetkniêciu z ziemi¹ przemieni¹ siê w gniew
Bo¿y, nios¹c nieopisane cierpienie (por. Ap 15, 5-8; 16,1). Ujawnienie
cierpieñ apokaliptycznych odkrywa otwarcie pieczêci ksiêgi tajem-
nic. Jest wiele cyklów klêsk nios¹cych cierpienie œwiatu i ca³ym na-
rodom w tej ksiêdze. Doœwiadczaj¹ ich nie tylko ci, którzy zas³u¿yli
na nie, ale i naród wybrany „opieczêtowany przez Boga”. Symbo-
lem cierpieñ metafizycznych w widzeniu œw. Jana staj¹ siê JeŸdŸcy
Apokalipsy, zapowiedziani u Izajasza i Zachariasza (Iz 22, 6-7; Za 1,
8; 6, 2-7)517. Reprezentuj¹ oni Ÿród³a cierpieñ albo same cierpienia,
które spadn¹ na ludzi (por. Ap 6, 1-8). Wœród czterech JeŸdŸców
Apokalipsy pierwszy reprezentuje cierpienia, które przynosz¹ im-
peria œwiatowe wraz ze swoimi zniewoleniami. Bestia symbolizuje
imperium, które jest przeciwieñstwem królestwa Bo¿ego (por. Ap 13).
Diabe³ daje w³adzê imperium (Bestii), które ukazuj¹ tryumf szatañ-
skich si³ z³a. Nios¹ one zniszczenie i cierpienie ka¿demu, kto im siê
podporz¹dkuje. Zarówno ze strony gniewu Bo¿ego (Ap 14, 9-10),
jak i ze strony szatana. Szatan poprzez Bestie podporz¹dkowuje so-
bie wszystkich ludzi, których zdo³a przekonaæ lub zmusiæ do korzy-
œci z tego p³yn¹cych (por. Ap 13, 16-17 – „znamiê Bestii”). W efekcie
ci zwiedzeni przez obietnice Bestii staj¹ siê porzuceni, doœwiadczaj¹
z³a, którego byli Ÿród³em, i które musz¹ odebraæ. Doœwiadczaj¹
okrutnych cierpieñ (por. Ap 16, 1-10), tak dotkliwych, ¿e gryz¹
w³asne jêzyki. Cia³a ich pokrywaj¹ ropiej¹ce wrzody (por. Ap 16,
10-11), lecz ich cierpieñ nie przerywa œmieræ. Ich cierpienia s¹ tak stra-
szne, ¿e jej szukaj¹ i pragn¹ jak wybawienia, lecz nie mog¹ umrzeæ
(por. Ap 9, 4-6).
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514 Kain uzna³ przed Bogiem swoj¹ winê, por. Rdz 4, 13.
515 S¹ ró¿ne interpretacje analizuj¹ce pojêcia: kary, pomsty, zemsty, zadoœæu-

czynienia za krew przelan¹ sprawiedliwych. Por. np. A. Mieñ, Apokalipsa. Komen-
tarz, przek³. M. Buchalik, Kraków 2000, s. 83.

516 Sugestia Mienia zawiera myœl dyskusyjn¹. Uznaje w niej, ¿e pomsta zdaje
siê dzia³aæ wed³ug w³asnych regu³, por. tam¿e, s. 83 i in.

517 JeŸdŸcy nios¹cy bicz Bo¿y, pos³annicy wyroków Bo¿ych.



Drugi JeŸdziec Apokalipsy ukazuje cierpienia wojen domowych,
jako konsekwencjê ³¹czenia na si³ê i podporz¹dkowywania naro-
dów. Trzeci to cierpienia g³odu jako dalsza konsekwencja. Wreszcie
czwarty to czeluœæ i œmieræ518 (por. Ap 18) i cierpienia, które im towa-
rzysz¹.

Oczyszczaj¹ce cierpienia apokaliptyczne nios¹ te¿ plagi, które
zwiastuj¹ tr¹by anielskie (por. Ap 8, 1-6), wskazuj¹c, podobnie jak
wczeœniej wspominano, na z³o uczynione przez cz³owieka, które
musi byæ przez niego odebrane. Cz³owiek doœwiadcza zatem tak¿e
cierpieñ z uwolnionych si³ przyrody (Ap 8, 7-9), które jakby stara³y
siê uzyskaæ swoj¹ pierwotn¹ naturê otrzyman¹ w akcie stworzenia.

Ci, którzy byli i s¹ wierni Bogu w czasie ostatecznym, podobnie
jak wczeœniej prze¿ywaj¹ nieustanne cierpienia i poni¿enia, lecz choæ
wielu z nich wydaje siê, ¿e w zwi¹zku z tym na tym œwiecie nie
mog¹ byæ szczêœliwi, myl¹ siê. W rzeczywistoœci mog¹ byæ, ale ich
szczêœcie jest zupe³nie innego rodzaju, nawet jeœli umieraj¹ (por.
Ap 14, 13)519.

Co ciekawe, choæ apokaliptyczne oczyszczaj¹ce cierpienie jest
przera¿aj¹ce, wskazuje na jego oczyszczaj¹c¹ moc wobec ostatecz-
nego tryumfu królestwa Bo¿ego. Ci, którzy zostan¹ oczyszczeni,
bêd¹ mogli piæ ze Ÿród³a ¿ycia (por. Ap 21, 6). Trawienie oczysz-
czaj¹cym ogniem cierpienia wydaje siê tak g³êbokie, jak g³êbokie
by³o z³o w cz³owieku. Cz³owiek, z którego po wypaleniu nic nie zo-
staje, rzeczywiœcie przechodzi drug¹ œmieræ520. To ostateczna karta
chrzeœcijañskiego metafizycznego cierpienia.
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518 Odpowiednikami czeluœci s¹ hebr. Szeol, gr. Hades. Odpowiednikami
œmierci s¹: hebr. mawet, gr. Thanatos.

519 Por. komentarz do Ap 14, 13, w: A. Mieñ, Apokalipsa…, dz. cyt., s. 127.
520 Por. A. Mieñ, Apokalipsa…, dz. cyt., s. 180.



5. Kilka uwag o metafizyce cierpienia

Metafizyka cierpienia wskazuje, ¿e jest ono czêœci¹ ¿ycia cz³owieka.
Kiedy mówi siê o ludzkim ¿yciu, mo¿na mieæ na uwadze ró¿ne jego
aspekty, nie tylko biologiczny, ale i duchowy. Ten drugi wskazuje
na akty rozumu i woli. Wskazuje jednak tak¿e na duchowy wymiar
cierpienia oraz na mo¿liwoœæ nieuwarunkowanego sposobu istnie-
nia cz³owieka wolnego od niego. To jest jedno z g³ównych przes³añ
w³aœnie metafizyki cierpienia, która wychodzi poza jednostkowe
jego doœwiadczanie, poszukuj¹c jego najg³êbszego sensu. Czêœci¹
metafizyki cierpienia jest jednak tak¿e analiza jego doœwiadczenia.
Zwi¹zek cierpienia z ¿yciem empirycznym jest oczywisty. Nie-
uchronnie tworzy jednak w tym ostatnim napiêcie, dlatego poszu-
kuje siê jego rozwi¹zania, za pomoc¹ którego mo¿na by zmniejszyæ
albo zlikwidowaæ cierpienie.

Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie nie trzeba dyskuto-
waæ, ¿eby uznaæ, ¿e cz³owiek w swoim ¿yciu doœwiadcza ró¿nora-
kich cierpieñ. Opisów „podsumowuj¹cych” ¿ycie wskazuj¹cych na
nie jest wiele. Przytoczmy tylko dwa. W pierwszym uznaje siê, ¿e:

Miar¹ naszych lat jest lat siedemdziesi¹t lub, gdy jesteœmy mocni, osiem-
dziesi¹t, a wiêkszoœæ z nich to trud i marnoœæ: bo szybko mijaj¹, my zaœ odla-
tujemy (Ps 90, 10).

Oczywiœcie s¹ te¿ inne opisy ¿ycia cz³owieka. Ten pierwszy po-
chodzi od Autorów zwracaj¹cych uwagê na istnienie po œmierci.
Choæ nic nie mówi na temat jego jakoœci, zwraca uwagê na trud ¿y-
cia empirycznego, podporz¹dkowuj¹c je temu przysz³emu. Drugi
tekst jest autorstwa osoby, która stara³a siê takiej mo¿liwoœci zaprze-
czyæ, choæ wskazuje, ¿e cz³owiek w swoim ¿yciu prawie przez dwa-
naœcie i pó³ roku doœwiadcza bez przerwy ró¿nych cierpieñ, trosk
i zmartwieñ:

Sto lat to najd³u¿szy czas ¿ycia cz³owieka. Jednak¿e nawet jednemu
[cz³owiekowi] na tysi¹c nie udaje siê do¿yæ stu lat. Za³ó¿my nawet, ¿e
znalaz³by siê ktoœ taki. To jednak czas niemowlêctwa spêdzonego na rêkach



u matki ³¹cznie z mrocznym niedo³êstwem staroœci zajmuje niemal po³owê
[tego stuletniego okresu]. Nocne marzenia senne i dzienne chwile zamy-
œlenia na jawie zajmuj¹ niemal po³owê tego, [co pozosta³o]. Choroby i cier-
pienia, troski i zmartwienia, zguby i straty, niepokoje i lêki zajmuj¹ jeszcze
niemal po³owê tego, [co pozosta³o]. W ci¹gu [pozosta³ych] kilkunastu lat
nie ma takiej chwili, w której by³by w pe³ni szczêœliwy, zadowolony i wolny
od rozmyœlañ [nad drêcz¹cymi go k³opotami]. Takie jest w³aœnie ¿ycie
cz³owieka521.

Takie s¹ diagnozy ¿ycia ludzkiego, wskazuj¹ce, ¿e jego elemen-
tem jest cierpienie. Niew¹tpliwie sk³aniaj¹ one do refleksji nad meta-
fizycznym wymiarem cierpienia. Jego czêœci¹ s¹ rozwa¿ania na te-
mat sensu ¿ycia ludzkiego, a w nim sensu cierpienia. Id¹c za tokiem
myœli M. A. Kr¹pca, o którym wspominano na pocz¹tku ksi¹¿ki,
mo¿na uznaæ, ¿e cierpienie by³oby absurdem bez ¿ycia wiecznego,
nie mia³oby swojego metafizycznego wymiaru. Ten absurd w myœli
chrzeœcijañskiej pokonuje Jezus Chrystus Zbawiciel. Poœwiêca mu
znaczn¹ uwagê eschatologia wyprowadzona z teologii systematycz-
nej. W rozwa¿aniach M. A. Kr¹pca trzeba by jednak dodaæ, ¿e istnie-
nie ¿ycia wiecznego, gdyby cz³owiek nie mia³ w nim uczestnictwa,
nie rozwi¹zywa³oby tego absurdu. W metafizycznej myœli chrzeœcijañ-
skiej dotycz¹cej cierpienia cierpienie ludzkie ci¹gle by³oby absurdem,
gdyby nie Syn Bo¿y maj¹cy ludzk¹ naturê, który cierpia³ i umar³ na
krzy¿u. Metafizyczna myœl chrzeœcijañska wskazuje zatem ostatecz-
nie na przera¿aj¹ce cierpienie i œmieræ Syna, jako na Boskie pe³ne
Mi³oœci rozumienie bólu i cierpienia ludzi. Ludzkie cierpienie nie
mia³oby zatem swojego ostatecznego metafizycznego wymiaru, gdy-
by nie Syn, Jezus Chrystus. Oczywiœcie to wymiar ostateczny, zbaw-
czy. Nie mo¿na jednak cierpieniu starotestamentowemu odmówiæ
tak¿e metafizycznego wymiaru, ale jest to wymiar ogólny i szcze-
gó³owy, lecz nie zbawczy wyzwalaj¹cy ze z³a, cierpienia, œmierci
i grzechu, choæ czêsto o wymiarze zbawczym wspominaj¹cy.

Samo cierpienie czy uznanie cierpienia za absurd równie¿ w my-
œli indyjskiej ma swoje metafizyczne interpretacje. Wœród nich
znacz¹ce wskazuj¹ na substancjalny noœnik osobowoœci b¹dŸ jego
brak. W zwi¹zku z cierpieniem ukazuje siê prawo moralne czy struk-
turê rzeczywistoœci. Jednak w indyjskiej metafizyce cierpienia naj-
istotniejsze staje siê przede wszystkim ich poznanie. To ostatnie ma
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521 Cytujê, zachowuj¹c pisowniê tak¹ jak w oryginale. Co prawda, tekst ma
swój chiñski, taoistyczny rodowód, jednak wydaje siê charakterystyczny dla ca³ej
myœli wschodniej. Por. siódmy rozdzia³ traktatu Lie-tsy, Jang Czu, przek³. T. ¯bikow-
ski, „Przegl¹d Orientalistyczny”, 100(4)/1976, s. 442.



wyzwalaj¹c¹ moc z cierpieñ doœwiadczanych w ¿yciu empirycznym
czy w samsarze, które s¹ skutkiem czynów. Nie ma tu Boga, który
przyj¹³by ludzk¹ naturê, przyj¹³ przera¿aj¹ce cierpienia, aby ludziom
otworzyæ ¿ycie wieczne, uwolniæ ich od bólu i cierpienia. Cz³owiek
sam musi pokonaæ ból i cierpienie.

Metafizyka cierpienia wychodzi zatem poza jego empiryczne do-
œwiadczenie, jednak jej punktem wyjœcia jest w³aœnie ono.

Zatem gdyby zwróciæ uwagê na tradycyjne rozumienie metafizyki
cierpienia, mo¿na mówiæ o jej ogólnej i szczegó³owej interpretacji. Ta
druga wskazuje na doœwiadczenie cierpienia, ograniczaj¹c je do ¿ycia
empirycznego. Ta pierwsza poszukuje jego warunków i ostatecznych
przyczyn. Warto zatem zwróciæ uwagê na szczegó³ow¹ metafizykê
cierpienia oraz na ogóln¹. Obie zdaj¹ siê, pomimo problemów, wza-
jemnie warunkowaæ. Co wa¿ne, owo wzajemne warunkowanie tych
„poziomów” cierpienia po³¹czonych z pojêciami ¿ycia empiryczne-
go i transcendentnego w sposób uproszczony wyra¿a siê czasami
w zdaniach: Cierpienie w tym ¿yciu, w tamtym szczêœliwoœæ. W tym
„szczêœliwoœæ” w tamtym cierpienie. Choæ jest to zbyt daleko id¹ce
uproszczenie, daje jednak mo¿liwoœæ zwrócenia uwagi na znaczenie
metafizyki cierpienia w ¿yciu empirycznym cz³owieka, zanim przej-
dziemy do jego g³êbszych sensów. Podstawowe „empiryczne” sensy
metafizyki cierpienia mo¿na odnaleŸæ w myœlach Arystotelesa. Ana-
lizuj¹c jego pogl¹dy, mo¿na by poprzestaæ na wnioskach, jakie sfor-
mu³owa³ wobec nich M. Scheler. Z pewnoœci¹ nie potrzebowa³ on
Arystotelesa tylko po to, aby przy okazji rozwa¿añ na temat cierpie-
nia wskazaæ na swoj¹ teoriê poziomów uczuæ522. Dziêki niemu roz-
win¹³ w³asn¹ teoriê i wzbogaci³ Arystotelesowsk¹. Pomijaj¹c ten
pogl¹d, zwróæmy uwagê na g³ówn¹ myœl Arystotelesa na temat cier-
pienia, któr¹ wyprowadza Scheler z jego rozwa¿añ. Otó¿ zdaniem
Schelera Arystoteles zwraca uwagê, ¿e wszelka przyjemnoœæ i przy-
kroœæ jest wyrazem rozkwitu (Förderung) albo zahamowania ¿ycia523.
Na podstawie tego twierdzenia Scheler wyprowadza trzy prawdy
dotycz¹ce bólu i cierpienia. S¹ one znacz¹ce tak¿e dla dzisiejszych
rozwa¿añ na temat szczegó³owej metafizyki cierpienia.

W pierwszej Scheler wskazuje, ¿e ¿ycie uczuciowe stanowi sy-
stem sensownego ostrzegania524. Ze swej natury jest on nastawiony
na typowe pod wzglêdem gatunkowym szkody i korzyœci doznawane
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522 Por. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, rozdz. V 8. Cy-
tujê za: M. Scheler, Cierpienie…, dz. cyt., s. 7.

523 Por. tam¿e, s. 6.
524 I wabienia (zapraszania).



ze strony samej natury. Mówi¹c proœciej, ból i cierpienie s¹ wkalku-
lowane w dzia³anie natury, która w ten sposób ostrzega przed szko-
dami. Druga prawda wskazuje, ¿e nie wszystkie rodzaje uczuæ, któ-
rych odbiciem psychicznym jest przyjemnoœæ i przykroœæ, odnosz¹
siê do ca³oœciowego ¿ycia organizmu, a wiêc ¿e czêœæ cierpieñ do-
znawanych przez cz³owieka dotyczy chwilowych stanów i niektó-
rych czynnoœci ¿yciowych, a nie ca³ego organizmu. Trzecia prawda
rozszerza pogl¹dy Arystotelesa i uzupe³nia je o teoriê poziomów
uczuæ Schelera525. W gruncie rzeczy owocuje to doœæ ciekawym roz-
ró¿nieniem, w którym uznaje siê, ¿e ból pojawia siê na poziomie
wra¿eñ uczuciowych i uczuæ witalnych. Jedne i drugie, bêd¹c stana-
mi aktualnymi, s¹ niekomunikowalne. Pierwsze zlokalizowane
w organizmie dotycz¹ jego „wra¿eñ” (ból, rozkosz...), drugie przy-
s³uguj¹ ca³emu organizmowi. Choæ prze¿ywane s¹ w sposób nie-
okreœlony, rozci¹gaj¹ siê w ca³ym ciele.

Nastêpny poziom uczuæ, który tak¿e wi¹¿e siê z bólem i cierpie-
niem, Scheler nazywa uczuciami psychicznymi. Odnosz¹ siê one do
„ja” i to w nich filozof odnajduje ca³¹ z³o¿onoœæ cierpienia, wska-
zuj¹c¹ miêdzy innymi na wartoœci, ponowne odczuwanie czy
wspó³odczuwanie. Ostatni z poziomów uczuæ, metafizyczno-religij-
ny, wskazuje na mo¿liwoœæ ich odniesienia, do samego rdzenia du-
chowej osoby jako niepodzielnej ca³oœci. Tu cierpienie odczuwane
jest najsilniej, staj¹c siê rozpacz¹ albo udrêk¹526.

Pomys³y Schelera rozwijaj¹ce myœl Arystotelesa zwracaj¹ szcze-
góln¹ uwagê na prze¿yciow¹ stronê w szczegó³owej metafizyce cier-
pienia. W gruncie rzeczy jest to w³aœciwy dla Stagiryty sposób analizo-
wania cierpienia wskazuj¹cy na jego uwarunkowania empiryczne.
Jednak, co wydaje siê jeszcze wa¿ne w rozwa¿aniach Arystotelesa
poza interpretacjami Schelerowskimi, to zwrócenie uwagi na relacje
cierpienia do natury. Cierpienie jest stanem przeciwnym naturze.
Jest z³e. Nale¿y go unikaæ. Wszystko zaœ, co dla cz³owieka dobre,
wyp³ywa z natury. Inny ciekawy pomys³ Arystotelesa zwraca uwa-
gê na zale¿noœæ cierpienia od dzia³ania, pamiêci i nadziei. Wszystkie
te elementy s¹ pobudzane przez percepcjê zmys³ow¹. Co ciekawe,
cierpienie w takim pogl¹dzie jest konsekwencj¹ dzia³añ ludzkich
niezale¿nych od woli, dokonywanych pod wp³ywem przymusu
i koniecznoœci. Oczywiœcie jest to uproszczenie Arystotelesa. Jednak,
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525 Dzieli je na: wra¿enia uczuciowe, uczucia witalne, uczucia psychiczne i uczu-
cia metafizyczno-religijne, por. M. Scheler, Cierpienie…, dz. cyt., s. 9 i n.

526 Por. tam¿e.



co jeszcze wa¿ne, to kilka sugestii, których filozof nie rozwija, a któ-
re wydaj¹ siê istotne ze wzglêdu na póŸniejsze analizy cierpienia.
Wœród nich zwrócenie uwagi na m¹droœæ ¿yciow¹, doœwiadczenie
i wiedzê jako na potencjalne Ÿród³o przysparzaj¹ce cierpieñ. Jest to
myœl podobna do rozwa¿añ czynionych przez Koheleta (por. Koh 1,
18). Arystoteles w swoich rozwa¿aniach na temat cierpienia ³¹czy je
tak¿e z naocznoœci¹ i ocen¹ moraln¹. Dotyczy to szczególnie cierpie-
nia, jakie doœwiadcza siê w obliczu niezawinionej „udrêki niewin-
nych”. Dodaje tak¿e, ¿e cierpienie (przykroœæ) zawsze towarzyszy
po¿¹daniu. Wskazuje te¿ na zagadnienie podatnoœci na doznawanie
przykroœci (cierpienia). S¹ te¿ dwa elementy jego nauki na temat
metafizyki cierpienia szczególnie wa¿ne. Pierwszy wskazuje, ¿e
przykroœæ na wielk¹ skalê jest czymœ, dziêki czemu coœ mo¿e siê
zmieniæ. Brakuje tu szczegó³owych odniesieñ, choæ sam pomys³
„inicjuj¹cej” si³y cierpienia jest ciekawy. Drugi element zwraca uwagê
na mo¿liwoœæ, jak¹ dopuszcza Arystoteles wobec przyjêcia cierpie-
nia. Jest ono przyjmowane, ale tylko z obawy przed utrat¹ moralnego
piêkna czy ze wzglêdu na obawê przed hañb¹. Wiele z elementów
tych rozwa¿añ odnajduje siê w myœli indyjskiej, czêœæ tak¿e w staro-
i nowotestamentowej.

Wskazuj¹c na myœl Arystotelesa, zwróciliœmy uwagê na jej pod-
sumowanie i rozwiniêcie w pogl¹dach M. Schelera. Podobnie mo¿-
na uczyniæ, jeœli chodzi o interpretacjê wybranych pogl¹dów in-
dyjskich na temat metafizyki cierpienia. Ró¿nica wszak¿e doty-
czy tu ogólnego przes³ania tej myœli, które H. Nakamura zawar³
w stwierdzeniu: ¿ycie w tym œwiecie jest cierpieniem. Takie pod-
sumowanie jest oczywiœcie nie tylko dyskusyjne, ale i niewska-
zuj¹ce na bogactwo interpretacji, które mog³yby doprowadziæ do
takiego pogl¹du.

Upaniszady, podobnie jak Arystoteles, podejmowa³y zagadnie-
nie cierpienia przy okazji innych „wa¿niejszych” analiz. Tym nie-
mniej w niektórych fragmentach pogl¹dy Upaniszad na temat cier-
pienia przypominaj¹ myœl Arystotelesa. Cierpienie jest z³em – to
pogl¹d wspólny. Co wiêcej, wstêpna analiza cierpienia wydaje siê
podobna. Opiera siê na obserwacji. Zatem nie dziwi, ¿e wspólnie
mo¿na uznawaæ, i¿ cierpienie jest elementem ¿ycia cz³owieka. To-
warzyszy postêpowi, decyduje o jakiejœ zmianie. Jednak w Upani-
szadach pojawia siê myœl zupe³nie nowa, wyra¿aj¹ca metafizyczn¹
g³êbiê rozwa¿añ na temat cierpienia. Przez cierpienie znosi siê ist-
niej¹ce cierpienie. Dane indyjskie, na podstawie których próbuje siê
opowiedzieæ na temat natury œwiata, zdaj¹ siê bardziej wskazywaæ
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na ró¿ne formy istniej¹cej w nim niedoskona³oœci, które wyra¿aj¹ siê
w cierpieniu. Ostatecznie w tej wizji œwiata poszukuje siê naturalnie
tego, co doskona³e, co wolne jest od cierpienia. Wnioskowanie pro-
wadzi do atmana. Podstaw innych opisów œwiata jest wiele. Hindusi
zdaj¹ siê bardziej w nim zwracaæ uwagê na nieustanny proces, po-
szukuj¹c w nim czynników jego warunkowania. Zatem postrzega-
nie tego, co okreœla siê naturalnym stanem, jest inne. Bezwzglêdne
wnioski zdaj¹ce siê potwierdzaæ taki stan dotycz¹ cia³a. Co jest
w nim istotne, to nie jego piêkno, lecz przemijalnoœæ; dotyczy to
równie¿ bogactwa. Dalej mo¿na patrzeæ na ¿ycie, ale przez nastêp-
stwo jego etapów, nastêpstwa, uwarunkowañ. Wszystko jawi siê
jako niezwykle dynamiczny proces. W takiej „rzeczywistoœci”, po-
dobnie jak u Arystotelesa, mo¿na przeciwstawiaæ cierpienie, lecz
w przypadku myœlicieli Upaniszad nie przyjemnoœci, szczêœciu i ra-
doœci, tylko cnocie, wiedzy i œwiecie bogów. Myœl Arystotelesa do-
tycz¹ca przykroœci (cierpienia) poszukuje w ¿yciu szczêœliwoœci, in-
dyjska, zwracaj¹c uwagê na zmiennoœæ, poszukuje tego, co trwa³e.
Podobne u Arystotelesa i Hindusów mo¿e byæ zwrócenie uwagi na
z³o œmierci, najwiêksze cierpienie. Stawk¹ najwa¿niejsz¹ dla Hindu-
sów wydaje siê ostatecznie nie wzglêdnoœæ, lecz ostatecznoœæ. Dla
Arystotelesa wa¿niejsza zdaje siê byæ teraŸniejszoœæ.

W myœli upaniszadowej pojawia siê te¿ pogl¹d podobny do Sche-
lerowskich i Arystotelesowskich interpretacji, choæ pe³niejszy i lepiej
ugruntowany. Cierpienie jest form¹ ofiary po³¹czon¹ z ide¹ rozwoju
czy postêpu. Myœl Arystotelesa i indyjska wobec cierpienia wypraco-
wuje wiele w³asnych rozwi¹zañ i interpretacji. Ta pierwsza uznaje na
przyk³ad, ¿e wa¿nym dzia³aniem cz³owieka jest unikanie cierpienia
jako doznania przeciwnego naturze. Druga poszukuje tego, co jest
wolne od cierpienia. Dzia³anie ludzkie, jak i sens ludzkiego ¿ycia,
a przez to i cierpienia, s¹ zatem inne. Na przyk³ad w myœli Upaniszad
„odejœcie” od tego, co ostateczne, owocuje cierpieniem, „pod¹¿anie”
zaœ ku temu niesie przekroczenie bólu i cierpienia.

Niew¹tpliwie bogate analizy metafizyki cierpienia mo¿na odna-
leŸæ w przyk³adach myœli indyjskiej. Podobne do Arystotelesa jest
po³¹czenie w Gicie cierpieñ z pragnieniami i dzia³aniem cz³owieka.
Co jednak tak¿e charakterystyczne dla myœli indyjskiej, to przenie-
sienie rozwa¿añ dotycz¹cych cierpienia na grunt analizuj¹cy zjawis-
ka œwiadomoœciowe. Analizê wewnêtrznych Ÿróde³ cierpienia mo¿na
uznaæ za cechê charakterystyczn¹ indyjskiej metafizyki cierpienia.
Prowadzi ona do pytañ dotycz¹cych ostatecznej przyczyny œwiata
fenomenalnego. To w nim zdaje siê zawieraæ „napiêcie”, pomiêdzy
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tym, co ostateczne i niepodlegaj¹ce cierpieniu, i tym, co wzglêdne,
cierpi¹ce.

Myœl indyjska schodzi bardzo g³êboko w swoich analizach meta-
fizyki cierpienia, wskazuj¹c na charakterystyczne dla niej analizy
struktury psychologicznej cz³owieka. Wyznacza w niej organizm
psychiczny, cia³o subtelne, cia³o grube. Ostatecznie wskazuje siê
w tej myœli na mo¿liwoœæ istnienia „potencjalnego” cierpienia w „or-
ganizmie” psychicznym. Cierpienie ujawnia siê dopiero wtedy, kie-
dy ten znajdzie „oparcie” w ciele organicznym. Subtelna analiza
psychiki darœan indyjskich sytuuje cierpienie w innym kontekœcie.
Jest to kontekst zasadniczo samsaryczny, uzale¿niony od prawa kar-
my. To oczywiœcie nie jedyny charakterystyczny dla myœli indyjskiej
kontekst, w którym analizuje siê metafizykê cierpienia. Powszech-
noœæ istnienia cierpienia jest niepodwa¿alna, natomiast jego analiza
mo¿e przypominaæ podobne do antycznych rozwa¿ania, na przy-
k³ad poprzez analogie do wyk³adu medycznego dotycz¹cego choro-
by. Tak samo zatem mo¿na interpretowaæ cierpienie jako przejaw
„niedyspozycji” z powodu braku wiedzy na temat rzeczywistoœci.
Podobne analogie mo¿na odnaleŸæ w ramach rozwa¿añ dotycz¹cych
Ÿróde³ cierpienia odnajdywanych w przedmiocie widzenia. Rozwa-
¿ania Arystotelesa sytuuj¹ce cierpienie w kontekœcie przykroœci,
której przeciwieñstwem jest przyjemnoœæ, posiadaj¹ swoje indyjskie
odpowiedniki. S¹ te¿ typowo indyjskie analizy metafizyki cierpie-
nia, na przyk³ad odnosz¹ce je do niewiedzy. Ta ostatnia warunkuje
cierpienie. Pozostaje jednak kwestia odró¿nienia pojêcia wiedzy
w kontekstach zachodnich i indyjskich. W darœanach indyjskich ana-
lizuje siê cierpienie poprzez odniesienie do wp³ywu z³o¿a karmicz-
nego. To ostatnie powstaje pod wp³ywem dzia³ania cz³owieka.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e o dzia³aniu cz³owieka wspomina³ tak¿e Arysto-
teles, analizuj¹c przyczyny przykroœci (cierpienia). W Indiach anali-
zy skutków dzia³ania cz³owieka uwzglêdniaj¹ce cierpienie s¹ oczy-
wiœcie g³êbsze. Szczególnie w myœli hinduskiej zwraca uwagê
analizowanie cierpienia poprzez odniesienie do zjawisk œwiadomoœ-
ciowych. Analiz charakterystycznych dla darœan jest wiêcej. Po-
wstaje pytanie: Co wnosz¹ do myœli na temat metafizyki cierpienia?
Przede wszystkim wskazuj¹ na jej z³o¿onoœæ, na jej odniesienie do
celów praktycznych systemów myœlowych, na mo¿liwoœæ wyzwo-
lenia od egzystencji, w której doœwiadcza siê cierpienia. Myœl wspól-
na dla analiz hinduskich to wskazanie, ¿e cierpienie jest elementem
rozwoju. Podobnie myœl wspólna to uznanie, ¿e ka¿de pragnienie
sprowadza cierpienie. Myœl o uwolnieniu cz³owieka od cierpienia
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ma ró¿ne interpretacje. Wœród nich na przyk³ad warunkowana jest
ujarzmieniem zjawisk œwiadomoœciowych. To w nich tkwi Ÿród³o
cierpienia – choæ nie tylko. Wszelkie przywi¹zanie niesie cierpienie.
Wœród wielu przywi¹zañ wszak¿e najmocniejsze jest przywi¹zanie
do ¿ycia, które uznaje siê za jedno z najmocniejszych Ÿróde³ cier-
pienia.

Na gruncie indyjskim, w opozycji do darœan bramiñskich, po-
wsta³a koncepcja buddyjska. Wskazuje ona tak¿e na mo¿liwoœæ ana-
lizy metafizyki cierpienia w kontekœcie cyklu, którego znacz¹cymi
elementami s¹ narodziny, wzrost i rozpad w œmierci. Wszystkie po-
siadaj¹ znamiona cierpienia. Ich podstawowym uwarunkowaniem
jest jednak nietrwa³oœæ, która staje siê kolejnym znacz¹cym Ÿród³em
cierpienia, czy raczej jego g³ówn¹ przyczyn¹. Co wiêcej, jedn¹ z cech
egzystencji staje siê cierpienie jako jej wewnêtrzny sk³adnik. Jest on
znacz¹cy bez wzglêdu na rozwój buddyzmu czy ró¿ne jego inter-
pretacje. Bez wzglêdu na „odrzucenie” cierpienia ze wzglêdu na
ostateczn¹ prawdê o rzeczywistoœci, funkcjonuje w tej „ni¿szej”,
w prawdzie ¿ycia empirycznego. Jego cierpienia uzupe³nia z kolei
b³êdne uznanie, ¿e „ja” ma trwa³¹ substancjaln¹ podstawê. Bud-
dyzm odrzuca j¹, staj¹c przed ciekawym dylematem cierpienia jako
doœwiadczenia towarzysz¹cego uwarunkowanemu istnieniu sam-
sarycznemu. Skoro wczeœniejsze przyk³ady pokaza³y, ¿e czysty pod-
miot i tak nie doznaje cierpienia, tylko jego u³udy, staje siê to i tak
mniej wa¿ne. Tym niemniej analiza metafizyki cierpienia staje siê
i tak intryguj¹ca, choæby ze wzglêdu na proces jego warunkowego
wspó³tworzenia. Zwraca siê zatem uwagê na moment sprawczy cier-
pienia, odnosz¹c go ostatecznie do niewiedzy. Dla zrozumienia in-
terpretacji buddyjskiej cierpienia wa¿ne jest jednak zwrócenie uwa-
gi na jego bezpoœrednie Ÿród³a (czynniki wi¹¿¹ce). Jeœli ignorancjê
identyfikowaæ z niewiedz¹, dojd¹ do niej chciwoœæ i gniew – centralne
cechy, do których trzeba siê odwo³aæ, analizuj¹c buddyjsk¹ interpre-
tacjê cierpienia. Oczywiœcie to nie wszystko. Wa¿ny jest indywidualny
odbiór cierpienia nie tylko przez „rozwiniêcie” potencjalnoœci tkwi¹cej
w nama-rupa. Myœl buddyjska przekazuje jedn¹ z najg³êbszych in-
terpretacji cierpienia, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego mecha-
nizm, a wszystko, jak siê zdaje, po to, aby ukazaæ jego nieuchron-
noœæ i dewastacjê jakoœci egzystencji, i przez to nak³oniæ czy raczej
wskazaæ na koniecznoœæ rozwoju duchowego, który nakierowany
jest na eliminacjê cierpienia. Jednak wszystko wydaje siê w tej myœli
znajdowaæ siê w „rêkach cz³owieka”: pokonanie cierpienia, a przed
nim jako warunek zrozumienie i pokonanie niewiedzy, któremu
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musi towarzyszyæ zaanga¿owanie, przekonanie i determinacja. Po-
szukuje siê zatem stanu bez bólu i przyjemnoœci, którego wstêpnym
warunkiem jest uwa¿noœæ i równowaga. Cierpienie jest tak mocno
wpisane w definicjê egzystencji, ¿e jest tak¿e analizowane jako do-
œwiadczenie prenatalne. Drogi wskazuj¹ce na jego usuniêcie s¹ ró¿-
ne, tak jak tradycja buddyjska. Pojawia siê w niej ostatecznie wska-
zanie, ¿e tak naprawdê nie ma egzystencji, narodzin, wyzwolenia.
Obok prawdy absolutnej istnieje jednak prawda ¿ycia zjawiskowe-
go. To w niej „rodzi siê” wspó³czucie dla czuj¹cych istot, myœl o po-
¿ytku, jaki mog¹ uzyskaæ z dzia³ania innych. Pojawia siê zatem
w myœli buddyjskiej tak¿e idea przyjmowania na siebie cierpienia
innych istot. Staje siê znacz¹ca i nazywana jest tak¿e „m¹droœci¹ ro-
zumiej¹c¹ pustkê”.

Ostatni rozdzia³ niniejszej ksi¹¿ki odnosi siê do zagadnienia cier-
pienia w wybranych w¹tkach myœli chrzeœcijañskiej. Zasadniczym
Ÿród³em jest tu myœl Starego i Nowego Testamentu. Ostatecznie nie ne-
guje siê w niej pogl¹du wstêpnego, uznanego we wczeœniejszych
przyk³adach, ¿e cierpienie jest z³em. Jednak zagadnienie z³a jest oma-
wiane inaczej: z³o jako przeszkoda, niekoniecznie zaœ przeciwieñstwo
albo brak dobra. Mo¿na uznaæ, ¿e zasadniczo punkt wyjœcia chrzeœci-
jañskiej metafizyki cierpienia jest podobny do wczeœniej omawia-
nych. Obejmuje doœwiadczenie, obserwacjê i opis cierpienia. Opi-
sy cierpienia w myœli chrzeœcijañskiej s¹ szczególnie wnikliwe
i wstrz¹saj¹ce. Cz³owiek doœwiadcza cierpienia w swoim ¿yciu w ró¿-
nych formach. Ostatecznie w chrzeœcijañskiej metafizyce cierpienia
wskazuje siê, podobnie jak we wczeœniejszych przyk³adach, na ró¿ne
jego przyczyny. Opis kondycji ludzkiej jest jednak inny. W myœli
chrzeœcijañskiej obejmuje okres przed „poznaniem” rozró¿niaj¹cym
dobro od z³a i okres po nim. W tym drugim doœwiadcza siê cierpienia,
w pierwszym ono nie istnieje, cz³owiek ¿yje w harmonii z Bogiem.
Relacja stanowi¹ca podstawê cierpienia w myœli indyjskiej wska-
zuj¹ca na zale¿noœæ prawa moralnego (karma) objawiaj¹ca siê proce-
sem warunkowanego wspó³tworzenia zostaje zast¹piona w myœli
chrzeœcijañskiej inn¹: relacj¹ miêdzy Stwórc¹ a stworzeniem. Proces
poznania, który zdaje siê wa¿nym elementem w egzystencji ludzkiej,
w myœli indyjskiej jest odwrócony w stosunku do myœli chrzeœcijañ-
skiej. Ma inne konsekwencje i ostatecznie inny te¿ przedmiot. Myœl
indyjska, oczywiœcie nie ca³a, upatruje w poznaniu, które jest pod-
staw¹ wiedzy rozró¿niaj¹cej, uwolnienie od cierpienia albo rzeczywis-
tego, albo iluzorycznego. Co ciekawe, przedmiotem poznania daj¹cym
wiedzê, która likwiduje niewiedzê, jest nieuwarunkowany podmiot.
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Inaczej w myœli chrzeœcijañskiej, skoro odniesie siê j¹ do wybranych
w¹tków Starego i Nowego Testamentu. Poznanie odró¿niaj¹ce dobro
od z³a, bêd¹ce atrybutem Stwórcy, staje siê przyczyn¹ doœwiadcza-
nia najró¿niejszych form cierpienia w ludzkim ¿yciu. O Prawie san-
kcjonuj¹cym „dzianie siê” œwiata fenomenalnego mo¿na zatem mó-
wiæ zarówno w myœli indyjskiej i chrzeœcijañskiej, wskazuj¹c w nim
na cierpienie, choæ jednak inaczej. Odstêpstwo od Prawa w jednym
przypadku wnosi cierpienie jako konsekwencjê. „Odnalezienie” re-
gu³ jego dzia³ania „znosi” cierpienie w drugim. Rozwa¿ania na te-
mat cierpienia czynione w Indiach s¹ inne od chrzeœcijañskich, choæ
mo¿na siê doszukiwaæ wzglêdnych ich podobieñstw. Ich uwarun-
kowania metafizyczne s¹ inne, jednak analizy cierpienia mog¹
wskazywaæ na wzglêdne podobieñstwa, ze wzglêdu na doœwiad-
czanie cierpienia. Na przyk³ad analizy cierpienia wskazuj¹ wobec
niego na motyw kary, która mo¿e byæ interpretowana jako przejaw
s³usznego cierpienia za przewiny, zes³anego przez Boga. Mo¿e siê
ona ujawniaæ jak w przypadku indyjskim poprzez coraz to gorsz¹
„jakoœæ” egzystencji empirycznych bêd¹cych skutkiem dzia³ania me-
chanicznego Prawa. Sens obu motywów jest jednak inny, gdy¿
w chrzeœcijañstwie wskazuje na relacje stworzenia do Stwórcy, któ-
ra w myœli zachodniej „nakazuje” Temu ostatniemu „t³umaczyæ siê”
z cierpienia istniej¹cego w œwiecie (teodycea). Czy ktokolwiek
œmia³by kwestionowaæ dzia³anie bezosobowego prawa karmy? Za-
tem, jak mo¿na Bogu „nakazywaæ” t³umaczyæ siê ze z³a, którego
Ÿród³em jest dzia³anie cz³owieka? Mo¿na wiêc rzec, ¿e Bóg jest za
dobry dla ludzi, nie zas³uguj¹ przecie¿ swoim dzia³aniem na to. Ale
to jest w³aœnie Bóg chrzeœcijañski. ¯ywy, pozostaj¹cy w nieustannej
relacji z cz³owiekiem, mi³osierny, pe³ny mi³oœci, cokolwiek by
cz³owiek uczyni³, do koñca, do granicy ¿ycia, czyli a¿ do œmierci, po
której odbierze siê ostatecznie chwa³ê albo wieczne potêpienie.

Cierpienie jest z³em, ale jest te¿ prób¹ przemieniaj¹c¹ raz na za-
wsze i ostatecznie cz³owieka. Prób¹, której nie sposób do koñca po-
j¹æ, zakryt¹ Bosk¹ tajemnic¹. Jej „zrozumienie” jest podobne do od-
krycia, ¿e istota rzeczywistoœci fenomenalnej jest pustk¹. A pustka
przecie¿ nie jest nicoœci¹. W myœli chrzeœcijañskiej ciekawa jest ana-
liza cierpienia jako procesu. Przedstawia siê j¹ w kolejnych ksiêgach
Starego Testamentu, ale najwy¿szy swój wyraz osi¹ga w Nowym Te-
stamencie. Ostatecznie nie mo¿na zrozumieæ sensu chrzeœcijañskiego
cierpienia bez wstêpnego wskazania w nim na jego nieuchronnoœæ
jako kary. To idea prawie identyczna jak Prawo Hindusów, wska-
zuj¹ce na cierpienie jako skutek niew³aœciwego dzia³ania. Identyczna
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w sensie mechanizmu. Trudniejsze natomiast jest zrozumienie cier-
pienia jako narzêdzia w mechanizmie duchowej dezintegracji
cz³owieka dla reintegracji na innym poziomie. Wspólny pogl¹d pra-
wie wszystkich koncepcji prezentowanych w powy¿szych przy-
k³adach wskazuje, ¿e cierpienie przekszta³ca, zmienia, jest warun-
kiem granicznym nowej jakoœci. W chrzeœcijañstwie przypadek
Hioba wskazuje na elementy procesu owych zmian. Przekszta³caj¹
one ego, stoj¹ce na przeszkodzie w procesie transcendencji? W kon-
takcie z Tym co ostateczne, z Bogiem?

W chrzeœcijañskiej metafizyce cierpienia racjonalnoœæ czasami
mo¿e okazaæ siê przeszkod¹ w owym procesie. Zaufanie i wiernoœæ
bez granic Bogu uzupe³niaj¹ go, a ostatecznie tak¿e zastêpuj¹.
W metafizyce cierpienia jogi wskazuje siê na potrzebê porzucenia
stanów œwiadomoœci. Choæ analogie obu s¹ dalekie, wskazuj¹ na po-
dobne idee procesu, jednak ich cel ostatecznie jest inny.

Jeszcze inne idee chrzeœcijañskiej metafizyki cierpienia wskazuj¹
na Hioba, Izajasza i ostatecznie na cierpienie Jezusa Chrystusa da-
j¹ce zbawienie. To jedyna religia na œwiecie, która otwiera przed
cz³owiekiem przez ofiarê Boga now¹ drogê ¯ycia. Wi¹¿e siê ona nie
tylko z pokonaniem Œmierci, ale i z unikniêciem sta³ego oddzielenia
od �ród³a ¯ycia, którym jest Bóg. W chrzeœcijañskiej metafizyce
cierpienia Jezus Chrystus daje cz³owiekowi nie tylko zbawienie, ale
i mo¿liwoœæ uczestnictwa w Jego w³asnym cierpieniu. Cierpienie
cz³owieka uzupe³nia cierpienie Chrystusa w Koœciele, dla zbawienia
innych. Sytuuje siê zatem w zupe³nie nowym i charakterystycznym
dla myœli chrzeœcijañskiej kontekœcie, pomiêdzy mi³oœci¹ a œmierci¹.
Choæ kontekst ten s³u¿y niektórym do wskazywania dalekich analo-
gii pomiêdzy mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹ a wspó³czuciem Bodhisattwy,
naprawdê s¹ one dalekie i dowodz¹ niezrozumienia nie tylko prze-
s³ania myœli chrzeœcijañskiej, ale i buddyjskiej. Ostatecznie w chrzeœ-
cijañskiej metafizyce cierpienia wskazuje siê na najwy¿sz¹ jego
„formê”. Jej motyw sprawczy zawiera siê w Mi³oœci, a ucieleœnia
w Chrystusie. Sens s³odkiego cierpienia krzy¿a, jak pisze o cierpie-
niu Chrystusa M. Scheler, przywraca dawn¹ relacjê pomiêdzy Stwo-
rzycielem i stworzeniem. Jednak jest to ju¿ relacja inna. Cz³owiek
staje siê wspó³uczestnikiem chwa³y Pañskiej, a nie jedynie stworze-
niem.

Próba wskazania na metafizykê cierpienia od Arystotelesa, po-
przez wybrane w¹tki myœli indyjskiej do chrzescijañskiej nie wyczer-
puje wielu mo¿liwych i interesuj¹cych jego interpretacji. Wydaje siê,
¿e szczególnie we wspó³czesnych czasach jest potrzebne zwrócenie
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uwagi na cierpienie innych. Nie tylko ze wzglêdu na wszechobec-
noœæ cierpienia, ale ze wzglêdu na ci¹gle nowe jego formy genero-
wane przez cywilizacjê i kulturê. Cierpienie powodowane bólem
fizycznym postêp cywilizacyjny powinien ³agodziæ, jeœli nie elimi-
nowaæ. Czy jednak tak jest? Cierpieñ przybywa, choæ jego formy
zdaj¹ siê coraz to subtelniejsze i wyrafinowane. Czy samotnoœæ, obo-
jêtnoœæ, niemo¿noœæ lub odrzucenie s¹ nowymi Ÿród³ami cierpienia
charakterystycznymi dla czasów, w których przysz³o nam ¿yæ?

Choæ przyk³ady powy¿sze wskaza³y, ¿e w ró¿nych uwarunko-
waniach cywilizacyjnych i kulturowych mo¿na inaczej analizowaæ
metafizyczny wymiar cierpienia, wszêdzie jednakowo dotyka ono
cz³owieka. Jednakowo jest wpisane w kondycjê ludzk¹, podobnie
jak staroœæ i œmieræ.

Cierpienie ³¹czy siê z dzia³aniem cz³owieka – to myœl wspólna
dla jego interpretacji. Jednak wszystkie podobnie stwierdzaj¹, ¿e
w relacjach miêdzyludzkich nie musi byæ ono konsekwencj¹ nasze-
go dzia³ania, jeœli jest oparte na poznaniu, wiedzy i poszanowaniu
¿ycia, a te powinny byæ jego podstaw¹.
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Adres internetowy serii PROBLEMY / DYSKUSJE:
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