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nagle coś się w nas zmienia
(zamiast wstępu)

Cała kultura oparta jest na mitach, które po-
zostają przez wieki z nami z tego prozaicz-
nego powodu, że oswajają nasz strach przed 
bólem istnienia i nieuniknionym unicestwie-
niem. Psychoanalitycy wyraźnie wskazują 
na konieczność oswajania się z dramatyczną 
i ciemną stroną życia dla możliwie długiego 
utrzymania psyche w przewidywalnych ra-
mach normalności. Lęk, destrukcja, śmierć 
to tylko koncepty. Natomiast intencjonalnie 
zastosowana fantazja i wyobraźnia staje się 
wehikułem ich poznawania. Bajka czy mit 
pomagająnie tylko w dystansowaniu się od 
dyskomfortu egzystencji, ale również w peł-
niejszym poznawaniu tego, który ze swoim 
bytem się zmaga. Wilk z Czerwonego Kap-
turka ma w tym swoją rolę i nie można „da-
rować mu życia” w imię chronienia dziecka 
od okrucieństwa i przemocy. Tylko, że gdy 
wyrastamy z dzieciństwa, zauważamy, ze 
wilk ma się zupełnie dobrze i wypada napi-
sać nową bajkę. Jest ku temu okazja zgoła 
Przestrzenna. 

Po raz pierwszy wprowadzamy w życie utajo-
ny dotąd zamysł nieco innej formuły naszego 
nieregularnika. Przed laty, na początku cho-
dziło nam o to, aby Przestrzeń była miejscem 
opisywania swoich przemyśleń na temat re-
laksacji czy praktyk jogi, ale także miejscem 
dzielenia się takimi formami jak bajka, rysu-
nek, wiersz, obraz czy opowiadanie.  

A co z bajką mają wspólnego Indie? William 
Dalrymple w książce Dziewięć żywotów. Na 
tropie świętości we współczesnych Indiach, 
podróżując po Indiach próbuje odpowiedzieć 
na pytania, na które odpowiedzi nie było, nie 
ma i nie będzie. Próbuje, choć zarazem zdaje 
sobie sprawę z tego, że w tym, czego dotyka, 
przede wszystkim chodzi o doświadczenie,  
a nie opis zewnętrznych przejawów tego do-
świadczenia. Nauczony linearnej logiki An-
glik wyobraża sobie, że wszystko po kolei 
wynika jedno z drugiego i każde doświadcze-
nie można „rozebrać” na cząsteczki, a póź-

niej je na nowo złożyć i ponownie uzyskać 
oczekiwany stan. W Indiach czas nie jest li-
nearny - jest wielopoziomowy. Istotą rozwoju 
jest tam trwanie w tym, co jest, a nie gonienie 
za nowym czy uciekanie przed starym. Euro-
pejska strategia składająca się z planu, zadań, 
celów jest w Indiach czymś absurdalnym. Hi-
storia Zachodu to historia pogoni za utopią i 
za ideałem, których i tak nigdzie na zewnątrz 
nie ma. Człowiek Zachodu łudzi się, że cią-
gle może być inny, ciągle uwspółcześniony, 
nowoczesny, ponowoczesny i jeszcze super-
nowoczesny. Życie ludzi w Indiach włożone 
zostaje w utarte koleiny ciągle odnawialnego 
mitu, to ten sam czas zanurzony w odradza-
jących się cyklach dharmy. W pewnym mo-
mencie ulica indyjska wymusza to, co dla 
mitu jest nieuniknione - konstatacja, że świat, 
za którym gonimy jest jedynie atrakcyjną po-
stacią maji, złudzenia. Granice między realną 
rzeczywistością a wyobrażoną nierealnością 
ulegają zatarciu. Coś, co jeszcze wczoraj wy-
dawało się przymusem, dzisiaj okazuje się 
wolnością. Asceza, posty, medytacje, modli-
twy, studiowanie świętych tekstów to narzę-
dzia u nas już dawno wyparte albo zinstytu-
cjonalizowane i odarte z sacrum. 

Jadąc do Indii narzekamy na bród, kicz, ta-
nią naiwną duchowość, ale czasem zdarza się 
takie bajkowo-mityczne miejsce, w którym 
NAGLE COŚ SIĘ W NAS ZMIENIA.Wszy-
scy wiemy, że to bajka. I moje naiwne dzie-
cko w mądrym dorosłym, i mądry dorosły  
w naiwnym dziecku, wszyscy zgodnie godzi-
my się na taką konwencję, bo ona porządkuje 
nasz nieporządek. 

   Lesław Kulmatycki, 
         Wrocław, 14 marca 2015

www.przestrzenrelaksacji.pl  
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Trwa nabór do edycji szóstej a zajęcia rozpo-
czną się jesienią 2015. 
Program obejmuje 350 godzin pracy, w ra-
mach następujących czterech bloków przed-
miotów:

1. Humanistyczne Podstawy Relaksacji 
(historia i antropologia relaksacji, elementy 
psychologii stresu, filozofia przemiany);
2. Biomedyczne Podstawy Relaksacji 
(elementy anatomii i  fizjologii, podstawy 
psychosomatyki, makrobiotyka i dieta);
3. Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych;
4. Praktyka wybranych technik relaksacyj-
nych (masaż relaksacyjny, trening autogenny 
Schultza, trening progresywny Jacobsona, 
hatha joga, joga nidra, tai-chi, zen-shiatzu, 
medytacja, ćwiczenia świadomości ciała i gło-
su, technika Alexandra, metoda Feldenkraisa, 
taniec relaksacyjny, trening interpersonalny)

Studia kończą się napisaniem i obroną pra-
cy dyplomowej na temat wybranej techniki 
relaksacyjnej. 
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia 
Studiów Podyplomowych Technik Relaksa-
cyjnych.

studia 
psycho-

somatycznych 
praktyk jogi 

Wiosną 2015 r. 
zakończyli zajęcia
studenci już drugiej edycji 
a zarazem pierwszych w Polsce 
Podyplomowych Studiów 
Psychosomatycznych Praktyk Jogi, 
przy AWF we Wrocławiu.  

W kwietniu 2015 grupa 23 studentów zakoń-
czyła zajęcia w ramach drugiej edycji 2013-
2015. Trwa nabór do edycji trzeciej, która 
rozpocznie swoje zajęcia jesienią 2015 lub 
wiosną 2016 r.  
   
Program obejmuje 400 godzin pracy, głównie 
o charakterze praktycznym. Prowadzącymi 
zajęcia są doświadczeni praktycy oraz pracowni-
cy naukowi, znający zagadnienia jogi.
W programie studiów znajdują się:
- Filozoficzne i etyczne podstawy jogi;
- Biomedyczne podstawy jogi;
- Psychologia jogi;
- Tradycyjne i współczesne szkoły jogi;
- Hatha yoga - praktyki ciała fizycznego;
- Shat kriyas - higieniczne zabiegi jogi;
- Pranayama - praktyki oddechu i energii; 
- Pratyahara - praktyki relaksacji;
- Dharana i dhyana - praktyki koncentracji    
i medytacji; 
- Metodyka ćwiczeń jogi. 

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy 
dyplomowej na temat wybranej, teoretycznej 
lub praktycznej strony jogi. Absolwenci otrzy-
mują dyplom ukończenia Studiów Podyplo-
mowych Psychosomatycznych Praktyk Jogi.

studia 
technik 
relaksacyjnych

W drugiej 
połowie 2015 r.  

rozpoczną się zajęcia  
szóstej edycji jedynych w Polsce 

Podyplomowych Studiów
Technik Relaksacyjnych, 

przy AWF we Wrocławiu.
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ruszają nowe, unikalne studia podyplomowe

studia 
ekspresji i medytacji ruchu
rozpoczęcie zajęć przewidywane jest na jesień 2015 lub wiosnę 2016 

przy AWF we Wrocławiu. 

studia umożliwiają nauczycielom, trenerom oraz terapeutom 
zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

relaksacyjnych form ruchu.
Program obejmuje 350 godzin realizowanych w trzech semestrach, 

zajęcia odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty i niedziele
w ramach następujących blokach przedmiotowych:

 Historia tańca 
Rytm, ciało, głos

Taniec współczesny 
Medytacja w ruchu -Tańce Gurdżijewa 

BMC Body Mind Centering
Taniec hinduski Bharatanatjam

Improwizacja/kontakt improwizacja
Teatr Tańca (kompozycja,realizacja projektu) 

Gyrokonesis
Symbolika Ciała

Pięć Rytmów
Tańce w kręgu

Qigong
Droga dźwięku-droga ciszy (metoda Jacka Ostaszewskiego) 

Wybrane techniki taneczne obejmujące: 
elementy tańca towarzyskiego, jazzowego, klasycznego

Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej na temat 
wybranej techniki relaksacyjnej. Absolwenci otrzymują dyplom

ukończenia Studiów Podyplomowych Ekspresji i Medytacji Ruchu.

Informacje mailowe o studiach: katarzyna.torzynska@awf.wroc.pl
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Inga Schorowska

Bogowie 
w Dolinie Bogów

W Valley of Gods wszyscy bo-
gowie żyją w pełnej zgodzie. Nie 
ma wojen religijnych między po-
szczególnymi miejscowościami, 
świątynie różnych bóstw stoją 
nieraz obok siebie, wioski shivaist-
ów składających krwawe ofiary 
sąsiadują z wioskami krishnaitów, 
wyznających ahimsę.

Kiedy mówimy o religiach Indii, jako pier-
wsze skojarzenie pojawia się hinduizm ze 
swoją plejadą popularnych bóstw, następnie 
buddyzm, który stamtąd rozprzestrzenił się 
na świat, ewentualnie późniejsze napływowe 
religie takie jak islam czy chrześcijaństwo. 
Mało kto wie, że istnieją w Indiach takie 
miejsca jak Dolina Kullu, zwana też Doliną 
Bogów (Valley of Gods). Nazwa ta powstała 
ze względu na rozmaitość wierzeń lokalnej 
ludności, luźno lub w ogóle niezwiązanych  
z dominującymi religiami Indii.
Malownicza, przepięknie położona dolina 
w Himalajach (stan Himachal Pradesh) na 
brzegach rzeki Vyas nie jest łatwym miejscem 
do życia. Upalne lato, wysoka wilgotność 
w czasie monsunu i ostra górska zima 
sprawiają, że każda pora roku stwarza sporo 
wyzwań. Dolina zwana była Kulathpitha - 
koniec zamieszkałego świata. Na zboczach 
gór schodzących w stronę rzeki przyczaiły 
się wioski. Do niektórych można dojść tylko 

pieszo, wąskimi, stromymi dróżkami wśród 
skał i kolczastych krzewów. Wszelkie towary 
transportowane są z pomocą osłów, koni lub 
na plecach tragarzy. Przez rzekę (oprócz nowo 
wybudowanych mostów) wciąż można się 
przeprawić mostem linowym, wsiadając do 
blaszanego siedziska i ciągnąc za dodatkową 
linę.

Lokalna ludność to wytrwali rolnicy i zaradni 
przedsiębiorcy, dostosowani do trudnych wa-
runków życia, pełni pozytywnej energii i ot-
warci na nowe doświadczenia. Ich wierzenia 
zdeterminowane są prostotą życia i więzią  
z naturą. Ze względu na spore nieraz odległości 
dzielące poszczególne wioski, nieomal każda 
z nich stworzyła własny system wierzeń, 
mający więcej wspólnego z animizmem 
niż z hinduizmem czy buddyzmem. Znaw-
cy tematu doliczyli się około 360 różnych 
bóstw czczonych w Dolinie Kullu. Część  
z tych wierzeń ma charakter politeistyczny, 
związany z mocami reprezentującymi po-
szczególne żywioły, inne czczą określonych 
świętych czy też bóstwa pochodzące z hin-
duizmu lub animizmu (jak rozmaite wersje 
bogini Durgi, Shivy albo święte węże). Nie 
może zabraknąć w żadnej wiosce choćby 
skromnej świątyni, poświęconej lokalnemu 
bóstwu lub bóstwom.

Bogiem hinduistycznym spotykanym  
w świątyniach jest Shiva, wyobrażany pod 
postacią Bijli Mahadev jako władca piorunów, 
spoglądający na świat ze świętego szczytu 
góry Bijli (która jest miejscem pielgrzymek 
Hindusów z całego kraju). Shiva jest też czc-
zony pod imionami Juani Mahadev, Jagesh-
war Mahadev lub Shensher Mahadev. Istnieje 
również wiele świątyń zadedykowanych 
Brahmie i Vishnu.
Powszechny jest kult bogini, zwykle Durgi - 
niszczycielki zła. Jej lokalną wersją jest Had-
imba (uważana za przodkinię królewskiego 
rodu w Kullu), Vaishno Devi lub Bhuvnesh-
wari. Wierzeniom tym często towarzyszy 
oddawanie czci świętym joginkom, które 
postrzegane są jako pomocnice bogini Durgi. 
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Zwane są Jognis i uważa się, że zamieszkują 
święte drzewa, góry i jeziora. Są potężnymi 
istotami, rozgniewanie ich może mieć 
poważne konsekwencje, ale jeżeli są trak-
towane z należytą rewerencją, zapewniają 
dobrobyt domostwom i powodzenie w zbio-
rach i hodowli, a także chronią przed suszą.

W wielu miejscowościach możemy się 
zetknąć z kultem świętych mędrców  
(rishi) lub lokalnych bohaterów i przywódców 
(Manu, Vyas, Vashishth, Kapil, Parshuram 
lub Narad). Typowe dla tego regionu są 
świątynie świętych węży i wężowych bóstw 
(bogiń lub bogów – np. Naagani, Vasuki 
Naag). Istnieją także miejsca kultu słońca 
(Surya), gdzie praktykowane są obrzędy  
Suriya Puja. Okoliczne góry pełne są świętych 
wiosek, lasów lub drzew, gdzie obcy nie mają 
wstępu lub witani są z dużą rezerwą. Święte 
wioski bywają całkowicie niedostępne -  
czasem możliwe jest przejście głównym 
traktem, lecz zejście z wyznaczonego szlaku 
wywołuje natychmiastowy protest tubyl-
ców. Zazwyczaj nie wolno robić tam zdjęć. 
W niektórych wioskach, gdzie panuje kult 
Krishny, nie wolno wchodzić w skórzanych 
butach ani wnosić jakichkolwiek skórzanych 
elementów. W innych miejscach, dla kon-
trastu, jeszcze niedawno legalnie składało się 
krwawe ofiary z kóz lub owiec (teraz jest to 
praktykowane w ukryciu, ponieważ krwawe 
ofiary zostały oficjalnie zakazane w całym 
stanie). Po rytuale ofiarnym rogi zwierząt 
zawieszane są na dachach lub frontonach 
świątyń, aby odpędzić złe duchy.
Przejście przez święty las, o ile w ogóle 
możliwe, stwarza intensywne wrażenie 
wtargnięcia w nieskażoną dziką naturę, 
przestrzeń pełną świadomości, która z każdej 
strony śledzi kroki intruza. Święte drze-
wa, potężniejsze od innych, oznaczone są  
czerwonymi wstążkami - często jest to gru-
pa drzew wyrastających z jednego pnia. Nie 
wolno ich ścinać ani łamać ich gałęzi, co  
w krainie, gdzie głównym opałem i dotychc-
zasowym budulcem jest drewno, jest wyra-
zem wyjątkowej czci.

Religia determinuje życie mieszkańców 
Doliny Bogów. Wszelkie istotne sprawy, 
jak decyzje administracyjne, aranżowanie 
małżeństwa, biznes, budowa domu, podróż 
konsultowane są z bogami za pośrednictwem 
pujari (kapłanów) lub specjalnych osób 
mających z urzędu zadanie komunikacji  
z bóstwem, jak np. gurr w republice Malana. 
Zadaniem takich pośredników jest kierowanie 
pytań do bóstw i uzyskiwanie odpowiedzi 
na kwestie nurtujące mieszkańców wioski, 
problemy, uzdrawianie, przepowiadanie 
przyszłości, zażegnywanie katastrof natural-
nych i plag postrzeganych jako efekt klątwy 
bogów. Kontakt z bogiem lub boginią uzyski-
wany jest poprzez trans, często wywołany 
ekstatycznym tańcem – w trakcie transu 
kapłan udziela swojego fizycznego ciała 
bóstwu i staje się kanałem jego przekazu. 
Podobny trans osiągany jest przez większość 
członków społeczności podczas religijnych 
festiwali, gdzie wszyscy uczestnicy pod-
czas tańca i „libacji” wchodzą w łączność  
z wyznawanym bóstwem.

Bóstwa nie tkwią nieruchomo w świątyniach, 
lecz przemieszczają się, przenoszone przez 
wyznawców z miejsca do miejsca. Reprezen-
towane są przez idole: metalowe odlewy 
twarzy (mohra), zwykle wykonane ze złota, 
srebra lub ich stopu z innymi metalami, zdo-
bione nagietkami, ubrane w kolorowe stroje, 
obsypane ryżem i pieniędzmi, noszone przez 
mężczyzn na palankinach (rataha). Palankiny 
prowadzone przez korowód muzyków, 
bębniących na wszelkiego rodzaju bębnach, 
trąbiących na konchach i trombitach, w to-
warzystwie roztańczonego tłumu tworzą 
spektakularny widok. W Dolinie Kullu takie 
widoki to codzienność, ponieważ mieszkańcy 
przywiązują do swych wierzeń wielkie znac-
zenie i starają się utrzymać stałą łączność 
z sacrum. Szczególne nasilenie celebracji 
przypada na miesiące wczesnowiosenne, po 
zakończeniu prac w sadach i na polach. Zaz-
wyczaj dotyczą one tematu zwycięstwa dobra 
nad złem lub historii związanych z konkret-
nym bóstwem.
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Corocznym wydarzeniem jest festiwal 
Dussehra w Kullu, głównym mieście 
doliny. Odbywa się na przełomie września  
i października i jest związany z historią uzd-
rowienia władcy doliny przez posąg Ragu-
natha, lokalnego boga. Mówi się, że podczas 
festiwalu Dussehra bogowie schodzą z gór. 
Według legendy uzdrowiony król zaprosił 
wszystkie bóstwa doliny, aby odprawić 
dziękczynne obrzędy ku czci Ragunatha.  
Od tej pory, czyli od 1651 roku, każdej jesi-
eni król doliny zaprasza 365 bóstw z okolic-
znych miejscowości, aby upamiętnić owe 
wydarzenia. Bóstwa w postaci idoli niesione 
są przez wyznawców na miejsce festiwalowe 
w Dhalpur – pochód zaczyna bogini Had-
imba, transportowana aż ze swej głównej 
świątyni w Manali. Bogini symbolicznie 
błogosławi rodzinę królewską, następnie nie-
siona jest na główny plac festiwalu. Palankin 
Ragunatha wynoszony jest na jej spotkanie, 
inne bóstwa dołączają niesione w swoich 
palankinach przez wyznawców upojonych 
transem, alkoholem lub muzyką, radujących 
się i tańczących. Po umiejscowieniu idoli na 
stałych pozycjach, gdzie pozostaną one przez 
kolejne sześć dni, uczestnicy festiwalu oddają 
się tańcom, praktykują rytuały, biorą udział w 
przedstawieniach, a także kupują i sprzedają 
na utworzonym przy tej okazji wielkim targu. 
Siódmego dnia odprawiany jest rytuał palenia 
Lanki, fortecy złego króla Ravana, symbol-
izowanej przez stos cierniowych krzewów. 
To wydarzenie kończy festiwal Dussehra.

Ubiegłego roku wydarzyło się coś, co mogło 
bezpowrotnie zmienić bieg festiwalu. Złoty 
idol Ragunatha został skradziony ze świątyni 
(skradziono także idol Ganesha i posąg Ha-
numana), co pogrążyło w smutku i lęku 
całą społeczność doliny, ponieważ nikt nie 
wiedział, przeciw komu obróci się teraz 
gniew bogów i w jaki sposób. Spodziewano 
się poważnych klęsk żywiołowych, o co  
w tym rejonie nietrudno. Nikogo nie zdziwiła 
niezwykle ciężka i mroźna zima, oczeki-
wano też kolejnych kłopotów. Nikt nie miał 
pojęcia, jak teraz będą przebiegać coroczne 

rytuały, które bez udziału owych idoli mogły 
nie zadziałać. Pomyślność mieszkańców 
doliny warunkowana była odpowiednim 
odprawieniem rytuałów, a w obecnej sytu-
acji nie było to możliwe... Szczęście jed-
nak sprzyjało mieszkańcom doliny Kullu. 
Dzięki nagraniom z kamery, informacjom 
świadków i dokładnemu śledztwu odnalezi-
ono sprawcę, który w międzyczasie uciekł 
do Nepalu. Schwytany przyznał się do czynu  
i wskazał miejsca, gdzie zakopał łupy. Posągi 
zostały poddane oczyszczającym rytuałom  
i przywrócone do świątyni. Pozostaje w sfer-
ze domysłów, czy były to oryginalne idole, 
czy zręcznie wykonane repliki dla ucisze-
nia społecznego fermentu. Tak czy inaczej 
mieszkańcy świętowali szczęśliwe odzys-
kanie bóstw przez wiele dni, więc dla tej 
radości było warto.

Inny rytuał, dużo mniej znany, ale 
równie ciekawy, odbywa się corocznie  
w miejscowości Jindour.* Znany jest jako fes-
tiwal Ganed lub „Rope Festival”, ponieważ 
główną bohaterką wydarzenia jest ogromna 
lina upleciona z traw. Festiwal rozpoczyna 
się rozpaleniem świętego ognia wczesnym 
rankiem, towarzyszą temu pierwsze cele-
bracje. Mężczyźni z wioski ręcznie plotą trzy 
liny z dzikiej trawy zwanej jhab, ścinanej 
specjalnie na tę okazję. Każda z tych lin sym-
bolizuje inne bóstwo. Następnie z pojedync-
zych lin splatana jest jedna główna, gruba lina 
przy akompaniamencie lokalnych piosenek. 
Gotowa lina jest niesiona przez męską część 
mieszkańców do świątyni Hadimby, natomi-
ast panie zostają w domach, ponieważ wiedzą, 
co się będzie dalej działo. I panie, i panowie 
raczą się w ciągu całego festiwalu lokalnie 
pędzonym alkoholem, co zapewnia odpow-
iedni poziom transu. Panowie formują dwie 
drużyny, które reprezentują dwa konkuren-
cyjne bóstwa: Thaan i Gwaloo. Przeciągają 
linę, aż jedno z bóstw wygra. Następnie 
wszyscy przenoszą się na pole jęczmienia, na 
którym najpierw wokoło zbierają się gapie, 
a na środku gromadzi się grupa mężczyzn 
wykrzykujących jak najbardziej obraźliwe 
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obelgi na pozostałych uczestników imprezy, 
którzy z kolei próbują, wymachując liną, 
podcinać nogi bluźniercom. Co bardziej 
trzeźwi przeskakują przez linę. Ci, którzy 
polegną, są troskliwie wynoszeni poza obręb 
zamieszania i trzeźwieją na uboczu. Grupy 
zmieniają się wielokrotnie, aż całe ciśnienie 
sąsiedzkich niedomówień zostanie wypuszc-
zone. Kobiety twierdzą, że nie biorą w tym 
udziału, ponieważ obelgi są tak obrzydliwe, 
że nie są w stanie ich słuchać. Po wykrzycze-
niu wszystkiego, lub wtedy, gdy już nikt nie 
jest w stanie przeskoczyć przez linę, wszyscy 
mieszkańcy bez wyjątku w doskonałych nas-
trojach zbierają się wokół świętego ognia, 
aby przez resztę doby wspólnie świętować  
i tańcować.

Fascynujący w tym wydarzeniu jest dystans,  
z jakim podchodzi się do negatywnych 
emocji: zaraz po ich wyrażeniu zapomina się 
o nich, a wypuszczenie złości umożliwia po-
jednanie zwaśnionych mieszkańców. Wiele 
miejsc na świecie potrzebowałoby własnego 
Ganed - takiej formy oczyszczenia relacji, 
gdzie nikt nie bierze negatywnych słów zbyt 
serio, a cała sprawa kończy się radosnym 
tańcem przy świętym ogniu.

Ciekawy jest też fakt, że mimo takiej 
różnorodności wyznań, wszyscy bogowie 
żyją w dolinie w pełnej zgodzie. Nie ma 
wojen religijnych między poszczególnymi 
miejscowościami, świątynie różnych bóstw 
stoją nieraz obok siebie, wioski shivaistów 
składających krwawe ofiary sąsiadują z wios-
kami krishnaitów, wyznających ahimsę –  
i jakoś współistnieją. Nikt nie słyszał o żadnym 
konflikcie w Dolnie Kullu, powstałym na 
podłożu religijnym. Dussehra łączy wszyst-
kich wyznawców, w jednym miejscu, w rytu-
alnym dziękczynnym tańcu.

Jonty Hayes i Jyoti Shakti, dziękuję  
za udostępnienie tej historii.
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Zjęcia Ingi Schorowskiej z pobytu w Dolinie Kullu
Styczeń 2015. Indie
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Magdalena Karciarz

Indie na  
nie 

Nie, nie chcę jechać! Zresztą po 
co? Przecież to wszystko i tak 
jest bez sensu. Do tego ten ha-
łas, brud, joga i mruczenie pod  
nosem. Nie! Żadne Indie. Po co 
się ruszać gdziekolwiek? 

Właśnie taki nastrój towarzyszył mi, kie-
dy decydowałam się na udział w kolejnej  
edycji wyprawy naukowo-edukacyjnej do In-
dii (24.11-22.12.2015). Więc jak to się stało, 
że pojechałam? I czy po powrocie cokolwiek 
zmieniło się w moim podejściu do życia?

Decyzja o wyjeździe, szczególnie, kiedy pa-
trzy się na świat przez depresyjne okulary, 
nie jest procesem łatwym. Jej podejmowa-
nie to wypadkowa rozmów, działań, sytuacji. 
Splot tych czynników sprawił, że 24 listopa-
da 2014 roku o czwartej rano stawiłam się  
z plecakiem na lotnisku we Wrocławiu. 

Zaspana, zła na siebie, klnąc pod nosem na 
pomysłodawcę tego zamieszania próbowa-
łam odnaleźć pozytywne aspekty. Nic z tego. 
Umysł nastawił się na jedną falę - negowa-
nie i szydzenie: powodzenia w poszukiwaniu 
oświecenia, nie ma to jak wydawać pieniądze 
na pobyt ze świrami, którzy tylko o korzon-
kach i zakładaniu nogi za głowę, plus mantry, 
sraczka i robale.

Wszystko na nie. Mierzwiła mnie szopka 
powitalna na lotnisku w Bubaneshawrze  

(girlandy, kropki na czole, guru w swych po-
marańczowych szatkach i skaczące wokół 
niego kobiety), wkurzały kolejne miejsca 
hotelowe z brudnymi łazienkami, koniecz-
ność ciągłej zmiany miejsca, doprowadzało 
do frustracji targowanie się o parę groszy,  
a konieczność kłaniania się przed różnej ma-
ści guru stawiała moje nerwy na skraju wy-
czerpania. 
Wewnętrzy bunt na to, co się działo w Indiach, 
był konsekwencją wleczenia za sobą bagażu 
z Polski. Tęsknota za utraconą, bliską osobą, 
pretensje do rodziny, przegapiona szansa na 
zmianę pracy, kiepskie decyzje finansowe...  
I co z tego, że za oknami zmieniały się wido-
ki, kubki smakowe bombardowane były co-
raz to innymi potrawami, a osobliwości, któ-
re poznaliśmy, przyprawiały o zawrót głowy? 
Co z tego? Umysł karmił się tym, czego za 
oknem nie było. Dzień po dniu wyrzucałam 
sobie stratę czasu, pieniędzy i toczącą mnie 
od środka głupotę pokładania nadziei, że  
w Indiach wszystko się odmieni. 
- Cóż jedyną matką, jaką znasz, jest nadzie-
ja... głupią matkę masz jeśli wiesz co chcę po-
wiedzieć - nuciłam pod nosem za Nosowską.

A jednak cud się wydarzył. Nie, nie miał  
w tym udziału żaden cudowny guru. Nie 
spłynęły na mnie żadne jogiczne moce. Nie 
dotknął mnie uzdrowiciel. Niestety.

Przyczynił się do tego poranek nad Gange-
sem, w najstarszym mieście Indii. Stałam na 
schodach (ghaty) obserwując to absurdalne 
koło życia i śmierci, przenikania się śmiechu 
i łez, koegzystencji ludzi i zwierząt, potęgi 
żywiołów wody, ognia, powietrza i ziemi. 
Patrzyłam, jak z jednej strony palą się zwło-
ki, a gdy odwracałam głowę, widziałam stado 
krów niespiesznie przeżuwających… lepiej 
nie wnikać co. Nie mogłam oderwać wzroku 
od kolejno pojawiających się świrów, powta-
rzanych guseł i sposobów na zarobek. Gapiąc 
się na Ganges pojęłam, że cała moja energia 
zużywana jest na trzymanie liny, na końcu 
której dryfuje wrak (związek, praca, plany). 
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Stałam jak zahipnotyzowana, patrzyłam na 
pojawiające się i znikające łódki, na potęgę 
Gangesu, który daje pracę i wodę oraz za-
biera - zwłoki, brud, przestrzeń. Wszystko to 
sprawiło, że stojąc nad brzegiem tej potężnej 
rzeki, na schodach miasta Varanasi zdecydo-
wałam się poddać, płynąć z nurtem i puści-
łam linę.
I tu, drogi czytelniku, możesz poczuć się roz-
czarowany po raz kolejny.
Nie, nie nastąpiła cudowna hollywoodzka 
przemiana. Bynajmniej. Stare nawyki my-
ślowe nie zniknęły. Ale pojawiła się siła, 
która pozwoliła na mozolne przekierowywa-
nie dotychczasowego sposobu myślenia na 
nowe tory. Otworzyłam się na to, co dzieje 
się za oknami, pozwoliłam na dopieszczanie 
zmysłów widokami, smakami, rozmowami. 
Dostrzegłam ludzi, którzy do tej pory mnie 
wspierali, mogłam dawać wsparcie tym, któ-
rzy tego potrzebowali. Dawałam się wciągać 
w grę codziennych, indyjskich absurdów. 
Nastąpiła przemiana. Nie pozostaje mi nic 
innego, jak głośno powtórzyć slogan, będący 
wizytówką tego kraju: Incredible India!

Po powrocie napisałam do przyjaciółki:
Wróciłam pełna słońca, wiary w dobro ludzi, 
zdumienia absurdem życia i otwartością na 
to, co się będzie działo. Indie leczą z depresji. 
To pewnie przez przenikanie życia i śmierci, 
od którego nie sposób odwrócić wzroku. Jest 
to obecne na każdym kroku. Hałas, brud, za-
pachy, kolory, tętniące życiem ulice. Przytła-
czające z jednej strony, ale pokazujące, ile sił 
ma człowiek w swoim trwaniu.
Więc jeśli kiedyś dopadnie Cię poczucie 
utknięcia, bycia na nie, spakuj swój tobołek 
i udaj się w podróż. Daleką lub bliską, zwaną 
czasami spacerem, wyprawą lub pielgrzym-
ką. Stawiaj noge za nogą. Gdzie dojdziesz? 
Czas pokaże.
             Powodzenia!
  
PS Szczególne podziękowania dla tych, którzy „wpa-
kowali” mnie w tej wyjazd (Magdzie, Nunie, Lechowi, 
Piotrowi i siostrze) oraz całej ekipie, z którą przyszło 
mi dzielić trudy podróży. 

    Anna w Waranasi, Fot. Magdalena Karciarz
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Bracie, 
siostro, 

czy wiesz 
jak przeżyć 
w aśramie?

Wydaje się, że nie ma nic przyjemniejszego, 
niż wyjazd do indyjskiej aśramy, aby prak-
tykować jogę. Ustalony rytm dnia, gotowe 
posiłki, otoczenie sprzyjające temu, aby ode-
rwać się od codzienności, pozbyć nagroma-
dzonych napięć, wypocząć, zająć medytacją, 
asanami… 

Bracie, siostro czekamy na Ciebie! Nic nie 
musisz, jesteś dla nas najważniejszy, przyjdź 
i bądź. Kusząca wizja. Indyjskie aśramy  
coraz częściej przypominają miejsca wygod-
nych wakacji i relaksacji dla „zachodnich 
wielbicieli wschodnich przygód”. 

Wyjazd edukacyjno-naukowy współorga-
nizowany przez uczestników podyplomo-
wych studiów jogi (AWF Wrocław) skupio-
ny był głównie na odwiedzinach w różnych 
aśramach. Okazało się, że kuszące miejsca 
oświecenia wymagały od nas czasami dużego 
sprytu, aby wytrwać w zastanym porządku.  
Bywało, że zmuszały do natychmiastowej 
akcji ratunkowej, czyli skrócenia wyjazdu  
i podjęcia wszelkich kroków, aby zorganizo-
wać transport dla szesnastu osób, co w wa-
runkach indyjskich nie jest sprawą łatwą.

Dlatego w czasie naszej podróży po Indiach 
(24.11-22.12.2014 r.) spisaliśmy sposoby, 
które ułatwiły nam przetrwanie w aśramie.  

Bracie, siostro, jeśli trafisz kiedyś w „macki 
oświeconych” i będziesz musiał/musiała tam 
przetrwać, być może skorzystasz z naszego 
doświadczenia. Oto wspomagacze:

• robienie prania (zawsze to okazja do pozo-
stania poza schematem dnia i spędzenia czasu 
na dachu, gdzie w Indiach zazwyczaj wiesza 
się pranie)
• zakupy (najczęściej wiążą się z wyprawą 
poza aśram, co daje świetną okazję do spot-
kania z lokalną ludnością oraz frajdę odkry-
wania różnych miejsc),
• wykonywanie powitań słońca na dachu, 
• wieczorne rozmowy, które stały się tradycją 
naszego wyjazdu: każdy z nas miał okazję 
powiedzieć, jak minął dzień, co było trudne  
i jakie ma  plany na najbliższy czas. Rozmo-
wy czasami zagęszczały atmosferę, by po 
chwili ją rozładować i oswoić się z różnymi 
aspektami podróżowania grupowego,
• wspólne śpiewanie,
• modlitwa, medytacja,
• zjadanie zapasów czekolady,
• kąpiel w oceanie lub korzystanie z innych 
atrakcji lokalnej przyrody,
• picie piwa lub innych trunków (choć w aśra-
mie zabronione, to w okolicy są do zdobycia, 
a procenty pozwalają przepłukać wrażliwe 
żołądki i uspokoić skołatane myśli),
• poranna kupa (wbrew pozorom indyjskie 
jedzenie wcale temu nie służy),
• dopieszczanie zmysłów: herbata, masaż, 
słodycze,
• płacz (uruchamia złogi emocjonalne),
• przytulanie do bliskiej osoby i rozmowy  
do poduchy,
oraz ostatnie i najważniejsze:
• jak najszybszy wyjazd, jeśli tylko poczu-
jemy, że  miejsce, w którym jesteśmy nam 
nie służy, zajeżdża sektą i nadweręża nasze  
poczucie osobistych granic.

zebrała i opracowała Magdalena Karciarz 
na podstawie zgłoszeń współpodróżników



��PRZESTRZEŃ 7/2014 

            Fotografie z cyklu Z kim przestajesz, takim się stajesz  Fot. Magdalena Karciarz

Basia i Leszek w Aszramie Brahma Kumaris w Mount Abu

Od lewej: Karolina, Basia A., Magda, Ludmiła, Basia K., Inga
Z tyłu: Alicja, Karolina, Ania, Wiola na schodach (ghaty) w VaranasiMagda w świątyni buddyjskiej 

Na dworcu w Varanasni. Sanjasin i Iwona. 
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Leslaw Kulmatycki

Indie 2014 
– próba 

subiektywnego 
opisu

Kolejna wyprawa do Indii trwała od 24  
listopada do 22 grudnia. Głównym motywem 
wyjazdu 16 wykładowców oraz absolwentów 
Podyplomowych Studiów Psychosomatycz-
nych Praktyk Jogi było odwiedzenie kilku 
aszramów i ośrodków jogi. Oczywiście waż-
nym powodem było też nawiązanie dodatko-
wych kontaktów.

Można mówić o kilku aspektach wyprawy, 
od prozaicznego kontaktu z Indiami, ojczy-
zną jogi do indywidualnych celów poszcze-
gólnych osób. Jednym z istotniejszych był 
aspekt edukacyjno-naukowy. Dlatego pro-
gram wyprawy został tak przygotowany, 
aby na trasie miejsc odwiedzanych znalazły 
się ośrodki naukowe. Wiązało się to zaktyw-
nym udziałem w seminariach i wykładach, 
ale również z udziałem w praktycznych war-
sztatach technik jogi, relaksacji i medytacji 
oraz z nawiązaniem kontaktów i podjęciem 
współpracy z naukowcami zajmującymi się 
badaniami jogi. Zanim dolecieliśmy do celu 
z gotowym programem rozpisanym na 30 
dni prawie co do godziny, negocjowaliśmy  
i korespondowaliśmy przez kilka miesięcy. 
Za część merytoryczną odpowiedzialni byli 
Leszek Kulmatycki i Krzysztof Stec, nato-
miast za komunikację z grupą oraz negocja-
cje biletowe Magda Nowacka.

Bhuvaneshwari oceaniczne okolice 

25 listopada dolatujemy do Indii i spotykamy 
się w dwóch grupach na lotniku w New Del-
hi, tu jest przesiadka na lokalny lot do Bhu-
vaneshwar (w stanie Odisha na wschodnim 
wybrzeżu). Tu mamy zaskakująco indyjskie 
girlandowe przyjęcie przez samego Swamie-
go Ramaswarupaanandę i jego współpracow-
ników. W programie edukacyjnym ustalo-
nym jeszcze w Polsce są wykłady i rozmowy. 
Swami Ramaswararupananda kontynuuje tra-
dycję Swamiego Sivanandy. Zaskoczeniem 
jest też przekazanie każdemu z członków 
naszej grupy specjalnie opracowanego przez 
Swamiego podręcznika z jego wykładami. 
W tej okolicy jest również okazja do skorzy-
stania z szerokiej i czystej plaży, z ciepłym 
oceanem. Magda N. konsekwentnie badając 
fale, ustaliła tzw. punkt, gdzie najskuteczniej 
fala „magluje”. Nazwaliśmy to Oceanicznym 
Punktem Magdy, w skrócie OPM. To właś-
nie w tym punkcie fale idealnie ją przewra-
cały i wyprawiały z nią przedziwne koziołki.  
I o dziwo, chyba to polubiła. Zdziwił nas też 
koń na plaży i pasące się tam kozy.   
Późnym wieczorem odwiedzamy świątynię 
słońca w Konark, ale tylko z zewnątrz. Świą-
tynia Suryanamaskar oblepiona  jest scena-
mi erotycznymi, o których opowiada nasz 
przewodnik. Decyzja o umieszczenia tych 
płaskorzeźb była celowa, ówczesna polityka 
prorodzinna w taki sposób miała inspirować 
do wielodzietności. Z wyjaśnień przewod-
nika wynikało, że działo się to na zasadzie  
rywalizacji religijnej. Hinduizm w odróżnie-
niu od ascetycznego buddyzmu, był bardziej 
za rozwojem populacji. Tylko teraz podró-
żując po przeludnionych Indiach, można za-
dawać sobie pytania, czy aby nie przesadzili  
z tym rzeźbami? W dzień następny ponownie 
odwiedzamy świątynięi teraz przypatrujemy 
jej się z bliska. Dla mnie jest  ona raczej roz-
czarowaniem, w ten upalny dzień najlepiej 
jest się ułożyć na wokół-świątynnej zielonej 
trawie. 
Jesteśmy w tej części Indii, gdzie część histo-
ryków indyjskich utrzymuje, ze właśnie tutaj 
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przebywał Jezus. Według miejscowych le-
gend Jezus w Bhuwaneshwar pobierał nauki. 
Dlatego też nie sposób było po raz kolejny 
zadać sobie pytanie o nieobecne lata w życiu 
Jezusa. Okres między 12. a 30. rokiem ży-
cia to cała epoka, jakże ważna. Skoro według 
Łukasza Jezus już w wieku 12 lat zadziwiał 
mądrością i wiedzą (Łukasz II,47), to jakże 
nielogiczne wydać się może dziwne Jego 
zniknięcie na całe osiemnaście lat! Przypo-
mina mi się przy tej okazji analogia do teks-
tu Biblii przetłumaczonej bezpośrednio ze 
starożytnego aramejskiego, gdzie podawana  
jest historia Jezusa, bliska hinduskiej trady-
cji duchowej. Notabene, indyjska biografia 
Jezusa to jedna z najbardziej odważnych 
teorii próbującej wyjaśnić owe „brakujące” 
w ewangeliach lata. W1894 r. Nikołaj Noto-
wicz, Rosjanin polskiego pochodzenia, dzien-
nikarz i podróżnik wydał książkę „Nieznane 
Życie Jezusa Chrystusa” sugerując również, 

że Jezus znany tu jako Issa odwiedził niektó-
re miejsca w Tybecie.
W następny dzień odwiedzamy Asram Kriya 
Jogi w Nagar, który jest inspirowany nauka-
mi Joganandy i jego głośnej książki „Au-
tobiography of a Yogi” pupularnej na Za-
chodzie w latach 20. XX wieku. Aszramem 
kieruje Swami Shankarananda Giri, który 
uczy Kriyajogęod 1974 r., a jego nauczycie-
lelm był Swami Narayana Giri (Prabhujee).  
Natomiast cały system nauczania został zapo-
czątkowany przez Shri Yukteswara. W moim 
odczuciu dziwne to miejsce i nie czuję w nim 
atmosfery miejsca o duchowych aspiracjach. 
Raczej ukierunkowany jest na biznesowy 
wymiar „ośrodka aszramowego”. Punkt cen-
tralny tego aszramu, właśnie co wykończo-
na świątynia, nie do końca jest miejscem 
dla uzyskiwania spokoju umysłu czy stanów  
medytacji. Dalej pokazany jest nam trochę 
fasadowy, jakby na pokaz, ogród wieloreli-

INDIE 2014 - UCZESTNICY

Uczestnicy wyprawy INDIE 2014 po koncercie na Uniwersytecie. BHU
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gijny z figurami założycieli głównych religii. 
Czuję w tym sztuczność i typowo indyjską  
w takich sytuacjach kiczowatość. Ale najbar-
dziej intrygująca była osoba tutejszego guru, 
który raczej przyzwyczajony do typowych  
relacji ze swymi podwładnymi i uczniami, nie 
do końca potrafił zaakceptować nasz sposób 
rozmowy i bycia. Opuszczając pośpiesznie 
miejsce, gdzie przyjmował gości, dał nam do 
zrozumienia, że nie takiego rodzaju „czoło-
bitności” oczekiwał. 

Bihar School of Yoga w Rikhiapeeth

Po paru dniach 29 listopada udajemy się 
nocnym pociągiem do Patny. Niestety, nie 
ma bezpośredniego połączenia do filii aśra-
muBihar School of Yoga w Rikhiapeeth, 
założonego przez Swamiego Satyanandę, 
obecnie prowadzonego przez Swamiego Ji 
Niranjananandę oraz jego pomocnicę Swa-

mi Satyasanganandę. Tu na dworcu dołącza 
do nas Iwona.  Na miejscu jesteśmy zasko-
czeni rozmachem budowlanym i ogromem 
miejsca. Nie taki aszram sobie wyobrażali-
śmy. Szczególnie moje rozczarowanie wiąże 
się z pozytywnymi doświadczeniami pobytu  
w Mangrove Mountain Ashram w Australii 
prowadzonego również według nauk Swa-
miego Satyanandy.  Wczesny ranek po nocnej 
podróży pociągiem daje się we znaki. Sądząc 
po minach uczestników można uznać chyba 
ten dzień za najbardziej minorowy. Czeka nas 
tu kilka niespodzianek: zamykane na klucz 
budynki o godz. 20, ciągła rejestracja, histe-
ryczne ostrzeżenia przed kontaktami z lokal-
ną ludnością, brak programu właściwego dla 
szkoły Satyanandy. W dniach naszego po-
bytu niestety głównymi punktami programu 
jest udział w przygotowaniach do ceremonii 
dotyczących Yoga Poornima Sat Chandi Ma-
hayajna oraz Sita Kalyanam. Choć to cieka-
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we z punktu kulturowo-religijnego, to nie po 
to tutaj przyjechaliśmy. Próbujemy szukać 
okazji to poznania normalnego życia w tym 
miejscu. Udaje się nam poprosić też o spotka-
nie z sannjasinami, którzy mieszkają i prak-
tykują, aby nam przybliżyli życie aszramo-
we. Również mamy zaszczyt mieć audiencję 
o zastępczyni guru Swami Satyasanganandę.
Najpierw bierzemy udział w puji, następnie 
udajemy się do biblioteki, gdzie zapoznaje-
my się z duchową drogą Swami, oglądamy 
książki, albumy itp. Na pytanie o książki 
oraz możliwość ich nabycia otrzymujemy 
zniechęcającą odpowiedź. Podczas spotkania 
ze Swamim siedzimy na zewnątrz, w ogro-
dzie pod płóciennym dachem chroniącym od 
słońca. Krótkie kurtuazyjne wprowadzenie 
i czas na pytania. Rozmowa dotyczy wielu 
wątków, od skojarzeń podobieństw hindu-
skiego Brahmana ze słowiańskim Światowi-
dem, poprzez związki jogi z religią oraz kul-
turowego tła hinduistycznego dla symboliki 
jogi, aż do próby ustalenia tego, co nazywa 
się procesami świadomościowymi. Całkiem 
rzeczowa i konstruktywna wymiana myśli  
i wątpliwości. Na zakończenie otrzymujemy 
siedem tomów Bhakti Yogi oraz zapewnienie, 
że zostaniemy potraktowani specjalnie i nie 
będziemy mieć żadnych problemów zarówno 
z uzyskaniem książek, jak i z dostępnością 
do zajęć krija jogi. My z kolei wręczamy dla  
tutejszej biblioteki nasze wrocławskie albu-
my oraz polską wersję „Joga nidry” dedy-
kowaną Swamiemu Satyanandzie. W szra-
mie w Rikhiapeeth sporo czasu poświęcamy 
pracy na rzecz aszramu (seva). W ten sposób 
chcemy pomóc w przygotowaniach do świąt 
aszramowych oraz poznać bliżej ludzi, którzy 
tu mieszkają. Ustalamy z naszymi opiekuna-
mi, że będziemy pomagać w tutejszej klinice,  
w pracy przy spisywaniu i segregowaniu  
leków oraz pracy przy przygotowywaniu 
prezentów (prasad) dla setek ludzi mających 
przybyć na czas święta z okolicznych wio-
sek. Staramy się mieć swój konkretny wkład 
i z ochotą podejmujemy te zadania. Przy 
okazji bawimy się tym i poznajemy szcze-
góły życia aszramowego. Od lekarza, który 

z nami przebywa w klinice, dowiadujemy 
się sporo ciekawostek z życia Satyanandy  
i życia samego aszramu. Wprawdzie niektó-
re z nich są dość mało wiarygodne lub wręcz 
bajkowe, jak np. rola samego Satyanandy  
w „duchowym zapłodnieniu’ swojej pierwszej 
uczennicy czy ucieczka z domu do aszramu 
aktualnego następcy Satyanandy (Swamiego 
Niranjananandy) w wieku 4 lat. Dopytujemy 
też o tzw siddhi SwamiegoSatyanandy oraz 
moment jego odejścia (mahaparanirwana), 
który jest obfity w cudowne wydarzenia,  
a zarazem wymykający się jakimkolwiek  
logicznym wyjaśnieniom. Tworzymy włas-
ne wizje opisywanych cudownych wydarzeń  
i mocy.
Mamy też szansę uczestniczenia w poka-
zowej lekcji treningu Kriya Yoga & Tattwa, 
który niestety był pokazem dydaktycznej 
nieudolności (chaos w przekazywaniu treści, 
fatalne nagłośnienie, brak demonstracji prak-
tyk). W ciągu 90 minutowej lekcji tylko 17 
minut dotyczyło tematu. Wielu z nas mogło-
by takie zajęcia poprowadzić znacznie lepiej, 
szczególnie, że opłaty za kurs były zupełnie 
komercyjne. Oczywiście uczestniczymy też 
w ceremoniach yajny, rycie sakralnym zwią-
zanym z ogniem. Samo wydarzenie przygo-
towane jest z wielkim rozmachem i oprawą, 
ale czuć w tym jakąś sztuczność. W notatkach 
z tamtych dni zapisałem: 
- nadmierna fasadowość i przepych, 
- rozwlekła ceremonialna mszalność i dewo-
cyjność, 
- niemal przedmiotowe traktowanie przyby-
łej ludności, 
- wyraźny podział na różne grupy ważności 
samych „ludzi aszramu”,
- dziwnie zablokowana radość „ludzi aszra-
mu” w momentach zachęty jej wyrażania,
- histeria wokół fotografowania i kontrolo-
wanie zbyt spontanicznego zachowania.
Naszą reakcją na sztampowe punkty progra-
mu życia aszramowego są: ucieczki na dach  
w celu praktyki asan, regularne zakupy  
w sklepiku na zewnątrz, aby w ogrodach na 
zapleczu pobyczyć się na łóżkach polowych 
oraz regularna praktyka w samym sercu 
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aszramu naszej wersji chandra namaskar. 
Postanawiamy opuścić aszram dwa dni 
wcześniej. Ustalamy z gospodarzami sce-
nariusz odjazdu i tu jesteśmy bardzo mile 
zaskoczeni współpracą i życzliwością z ich 
strony. Najpierw książki, które chcemy za-
kupić, pojawiają się w komplecie, otrzymu-
jemy też w prezencie zestaw 12 woluminów  
wybranych książek dla biblioteki im. Tadeu-
sza Paska zapoczątkowanej przy Stowarzy-
szeniu „Przestrzeń”. I na koniec wielka nie-
spodzianka, gdyż cena za pobyt jest prawie 
symboliczna. Trochę nam głupio za nasze 
malkontenctwo.

Buddyjska Bodhigaya

4 grudnia dwoma samochodami przemiesz-
czamy się do Bodhigaya, miejsca, w którym 
Budda doznał oświecenia. Okazuje się, że 
jazda indyjskimi drogami zajmuje nam dwa 
razy więcej czasu niż obiecywali kierowcy. 
Chcieliśmy po drodze odwiedzić jeden z naj-
starszych starożytnych Uniwersytetów Na-
landa oraz mieliśmy zamiar pobytu w jednej 
ze świątynnych dharamsali i odwiedzenia 
jaskini, gdzie historyczny Buddha medyto-
wał i pościł. Niestety, ze względu na znaczne 
opóźnienie tylko częściowo udaje nam się 
zrealizować ten punkt wyprawy. 
W Bodhigaya jesteśmy w hotelu późną porą. 
Jeszcze tylko specjalna ceremonia dla dwóch 
naszych Barbar w nadaniu im duchowych 
imion i udajemy się do łóżek. Rano po prak-
tyce suryanamaskar na brudnym dachu, uda-
jemy się na śniadanie i do świątyni. W Bodhi-
gaya Temple trafiamy na święto buddyjskie, 
w którym uczestniczą buddyści z całej Azji. 
Próbujemy usiąść w medytacji. Bardzo dobra 
atmosfera, nawet kakofonia recytacji, rytm 
bębnów czy instrumentów buddyjskich nie 
przeszkadza. To wszystko współgra ze sobą. 
Wielość praktyk, wielość głosów, kolorów, 
zapachów – to wszystko jest na miejscu.  
Podobnie ludzie, którzy falami przepływają, 
przenoszą się, przychodzą i odchodzą. W tym 
miejscu również zwierzęta: psy, wiewiórki, 
ptaki czują się u siebie. Jakby lgnęły i czuły, 

że to miejsce również należy do nich. Podob-
nie nie przeszkadza różnorodność praktyk, 
niby każdy osobno, każdy dla siebie, ale 
wszystko ma swoje miejsce i nie odczuwa się 
obcości. Sama stupa została zbudowana w II 
wieku n.e., ale po wielu zawirowaniach obec-
na forma pochodzi 1989 ,przekazana przez 
samego Dalajlamę. Tu też znajduje się wiele 
znanych organizacji buddyjskich, takich jak: 
International Meditation Centre „Buuugaya” 
założone w 1970, Root Institute for Wisdom 
Culture z 1984 oraz Dhammabodhi Vipassa-
na Meditation Centre prowadzone przez na-
uczyciela medytacji dr S.N. Goenkę, znanego 
z wprowadzenia medytacji jako środka edu-
kacyjno-resocjalizacyjnego w więzieniach. 

Benares Hindu University i Ghaty 
nad Gangesem

Późnym popołudniem 6 grudnia wyjazd za-
mówionym autobusem do Varanasi (Benares), 
ta podróż zajmuje nam ok. 7 godzin. Dość 
specyficzne doświadczenie poruszania się po 
indyjskiej autostradzie. Nigdy nie wpadliby-
śmy na to, że można się tam poruszać i lewą 
i prawą stroną, o krowach chodzących i leżą-
cych na drodze nie wspominając. W samym 
Benares tłok nad tłoki, w dodatku co chwi-
la trafiamy na uliczne śluby. Docieramy do  
Guest House mieszczącego się na terenie 
kampusu Benares Hindu University. Tu nie-
stety paniom przydzielony został fatalny 
pokój, a przepiękny dla panów, co z czasem 
staje się zaczątkiem kolejnego etapu rozmów 
wokół naszej sprawności organizacyjnej. 
Spotkanie z Krishna Kantem Shukla – filo-
zofem, ekologiem i muzykiem, który ma dla 
nas wykład “Duchowa ekologia”. W inny 
dzień mamy okazję wysłuchać Jego koncertu 
pieśni Kabira nirguna brahman.
Benares przyciąga swą magią, spacery po 
ghatach i tysiącach świątyń, ranne przejażdż-
ki łodzią po Gangesie wśród modlących i czy-
niących rytualne ablucjeHindusów oraz słod-
kowodnych delfinów. Szczególnie ulubione 
stają się ranne wyprawy nad Ganges, cere-
monie ognia czy wschody słońca. Pobyt na  
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Banaras Hindu University to przede wszyst-
kim dwudniowe polsko-indyjskie seminarium 
naukowe obejmujące wykłady i prezentację 
naszych badań z jogi, ale też wymianę pre-
zentacji aktywności relaksacyjnych, praktyk 
jogi z naszej strony oraz możliwość poznania 
rodzimych sportów Indii. W drugi dzień po-
jawiamy się w Departamencie Wychowania 
Fizycznegona spotkaniu z naszym gospoda-
rzem prof. A. Durechą. Wita nas szpaler stu-
dentów przekazując nam girlandowe wianki 
na szyje. Krótka ceremonia przed jednym  
z ołtarzyków u wejścia na teren uczelni. Oczy-
wiście są występy i słowa powitania; my też, 
dzięki Karolinie, mamy swój hymn na czas 
indyjskiej wyprawy. Karolina nauczyła nas 
melodii do słów Jacka Kaczmarskiego:
A ty siej, a nóż coś wyrośnie,
A ty, to co wyrośnie zbieraj
A ty czcij, co żyje radości,
A ty szanuj, to co umiera.
Udajemy się z wizytą do Malarya Bhawan 
gdzie dr M, Tripathi jako z-ca dyr. Yoga 

Avtivity Centre przy BHU przedstawia nam 
program ośrodka oraz wraz ze swoim na-
uczycielem dr Mogesh Bhatee’em prezentuje 
niektóre techniki jogowe. W tym samym dniu 
odwiedzamy też prof.M. Dyczkowskiego,  
filozofa, sanskrytologa i muzyka polskiego 
pochodzenia, który żyje tu i pracuje od kil-
kudziesięciu lat. Koncert i wykład jedynie 
symbolicznie, gdyż Marek musi się udać 
do bardzo chorego przyjaciela. W końco-
wych dwóch dniach dzielimy się na mniejsze 
podgrupy. Dla części ważna się staje wizyta  
w Sarnath, czyli drugim po Bodhigaya naj-
ważniejszym miejscem buddyzmu. Dla in-
nych wizyta w Pałacu Radży Varanasi lub 
w aśramach Trailangia Swamiego, Krish-
namurtiego, czy Kabira. Osobnym punktem 
jest wizyta w starym Benares u „jogina od 
ciężarówek”. Również i w Varanasi główny 
nurt naszego zycia koncentruje sie na dachu, 
gdzie nie tylko suszymy pranie i mokre gło-
wy, masujemy się i olejkiem nacieramy ciała 
niczym na plaży, ale przede wszystkim prak-

Swami Radha Bharati. Fot. Magdalena Grocholska



21PRZESTRZEŃ 7/2014 

tykujemy naszą „europejską jogę”. Jeszcze  
w Banares pakujemy książki,szmaty i kadzid-
ła i wysyłamy do Polski.

Rishikesh i Ashram Swamiego Ramy

13 grudnia jedziemy pociągiem do Haridwa-
ru/Rishikesh.Tylko trzy godziny opóźnienia, 
ale bądź co bądź Rishikesh to stolica jogi. 
Tu tutaj są znane aszramy (Sivanandy, Yoga 
Niketan, ParmarthNiketan). My zatrzymu-
jemy się w Sadhana Mandir i Swami Rama 
Sadhaka Grama Ashram. Jesteśmy mile za-
skoczeni położeniem, racjonalnością podej-
ścia do praktyk jogi ukierunkowaną na raja 
jogę, znaną w świecie z działalności Hima-
layan Institute. Po wstępnej rozmowie widać, 
że wszystko na nas czeka, łącznie ze szczegó-
łowo przygotowanym programem, co do dnia 
i godziny. Duchowym ojcem jest Swami Veda 
Bharati, uczeń Swamiego Ramy. Tu mamy 
szczegółowe wyjaśnienie tego, czego może-
my się spodziewać, jest dość intensywny pro-
gram, w którym możemy uczestniczyć wedle 
życzenia. Dlatego każdy z nas indywidualnie 
decyduje uczestniczyć w tym, co najbardziej 
go interesuje. Havanna to przepiękna i peł-
na mistycyzmu Ceremonia Ognia. Zarówno 
atmosfera, jak i zaangażowanie w prowadze-
niu oraz prostota dają poczucie archetypowej 
czynności człowieka, takiej same od tysięcy 
lat. Niewielka grupa siedzących wokół pale-
niska uczestników wchodzi w rodzaj medy-
tacji wsłuchana w recytacje mantr oraz ob-
serwująca proste czynności. Prawie godzinna 
ceremonia kończy się wyciągnięciem dłoni 
nad palenisko, ogrzaniem ich i przyłożeniem 
do twarzy. Jeszcze tylko asystent prowa-
dzącego nabiera popiół z paleniska, palcem 
oznacza punkt na czole każdemu z uczestni-
ków. Prosta i symboliczna ceremonia na po-
czątek każdego dnia. Opiekę nad nami spra-
wuje Swami Radha Bharati, która przyjechała  
z USA. Nie tylko instruuje nas o progra-
mie, ale też bardzo życzliwie pomaga nam  
w organizowaniu wyjazdów w inne miejsca. 
Popołudniami odbywają się główne medyta-
cji z udziałem Swamiego Veda Bharati’ego. 

Mam wrażenie, że jest to raczej kurtuazyjny 
ukłon w stronę schorowanego seniora niż fak-
tyczna charyzma przebywania w Jego obec-
ności. Zresztą trudno mówić o atmosferze 
skupienia i medytacji przy dość ruchliwym 
zachowaniu większości uczestników. 

Nie bardzo też wiadomo, co oznacza tzw 
„digestive breathing”, polegający na 21 od-
dechach w pozycji savasana. Raczej to relak-
sacja ukierunkowana na śledzenie oddechów, 
ale po co takie nazewnictwo? Zupełnym 
nieporozumieniem było natomiast spotkanie  
z jednym z nauczycieli, który miał nam przed-
stawić ćwiczenia oddechowe. Zaznaczał, że 
pranayama to zbyt „wielkie” słowo, dlatego 
mowa o ćwiczeniach. Ale na pytania z naszej 
strony nie jest w stanie wyjaśnić, o co chodzi 
i raczej wygląda na spłoszonego. Dziwna to 
sytuacja, kiedy na dodatek pod koniec mówi, 
że „niczego się od nas nie nauczył”. Podob-
nie sesja asan, bardzo standardowa i zacho-
wawcza, bardziej rodzaj gimnastyki rozcią-
gającej.

Wizyta w pobliskim szpitalu ajurwedyjskim, 
gdzie mamy okazję usłyszeć dobrze przygo-
towany i logiczny wykład na temat podstaw 
ajurwedy oraz zapoznać się z samym miej-
scem oraz wyposażeniem. W tym samym 
dniu udajemy się jeszcze do centrum Ris-
hikesh. Następnego dnia wizyta w mieście 
Dehra Dun w Instytucie Himalajskim, kom-
pleksie medycznym założonym przez Swa-
miego Ramę pod koniec XX wieku, gdzie do 
leczenia są wykorzystywane techniki jogi; 
wizyta w mieście Haridwar (instytut jogi 
Patanjali Yoga Peeth Swamiego Ramdeva).
Planowane spotkanie z dyrektorką instytutu; 
najwybitniejszą badaczką jogi na świecie,  
dr Shirley Telles, nie dochodzi do skutku, 
gdyż jest na urlopie. Tu też mamy swoje wy-
kłady adresowane do pracowników instytu-
tu. Warta wspomnienia jest monstrualna hala 
medytacyjna, 150 x 150 m, ponoć największa 
sala do jogi w Indiach. Mnie raczej przera-
żała.
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Raja joga w górskim ośrodku Brahma Ku-
maris

W nocy z 18 na 19 grudnia wyjazd pociągiem 
do Delhi. Część osób rezygnuje z tego etapu 
wyprawy, jako że to długa podróż praktycz-
nie tylko na dwa dni pobytu. Zatem ci, którzy 
jadą, mają transfer na pociąg do Abu Road. 
Mamy około 12 godzin nocnej podróży do 
Rajsthanu koło Udapur. Dlatego planowana 
wizyta w Delhi w centralnym instytucie jogi 
ministerstwa zdrowia Indii AYUSH im. Mo-
raji Desai nie dochodzi do skutku ze względu 
na czasowe ograniczenia. 
Docieramy o czasie o 4.30, dalej autobusem 
aszramowym do położonego w górach Aszra-
mu Brahma Kumaris, (Spiritual Headquar-
ters). Tu czeka na nas nie tylko zwiedzanie 
głównego miasta Brahma Kumaris, ale też 
zapoznanie się z programem Raja Jogi, medy-
tacjami oraz farmami ekologicznymi. Opiekę 
nad nami od razu przejęła Aneta, rezydentka 
z Polski, która cztery lata temu postanowiła 
zmienić swoje dotychczasowe korporacyjne 
życie i zamieszkać właśnie w takim miejscu. 
Dzięki Jej wyjaśnieniom i oprowadzaniu po 
różnych miejscach mieliśmy okazję docie-
rać do najbardziej interesujących nas miejsc  
i ludzi. Organizuje nam spotkania z główny-
mi nauczycielami tego odłamu jogi. Nie da 
się ukryć doktrynalnych pseudo-naukowych 
wyjaśnień i „sekciarstwa”. Często owa ezote-
ryka sama w sobie jest sprzeczna i oparta na 
życzeniowym myśleniu. Kolejne spotkania 
z liderami ruchu upewniają mnie, że trudno 
zaakceptować teoretyczne założenia z dwóch 
powodów:
- egzaltowany sposób mówienia o samych 
ruchu i jego misji oraz odwoływanie się do 
Boga jako eksperta od zarządzania społe-
czeństwem ku lepszej przyszłości,
- sztywna formalizacja ustalonych zasad, na 
przykład dziwnego rytuału bezruchu przy po-
jawiających się z głośników melodiach, 
Do tego niezromumiała obecność drutów 
kolczastych na płotach. Kolejne spotkania 
z zarządzającymi ośrodkiem, z Dadi Jan-

ki oraz Dadi Prakashmani niewiele wyjaś-
niają, a raczej jeszcze bardziej gmatwają. 
Nasz podstawowy dylemat polega na tym, 
że trudno ustalić na ile to ruch społeczny,  
a na ile religijny. Odwiedzamy lokalny szpital 
finansowany przez aszram, następnie farmę 
ekologiczną. Bardzo kuriozalne to spotkanie 
z ekologicznym rolnikiem, który opowiadał 
nam o wyjątkowych rezultatach włączenia 
do prac rolnych medytacji. Ponoć Sustainab-
le Yogic Agriculture, zwłączeniem „thought-
based meditative practices” daje podwójne 
plony. Tylko na pytania, na czym to polega, 
nie umiał wyjaśnić.  
Z rozmów wynika, że jest to rozbudowana  
w Indiach organizacja, która również korzy-
sta ze środków ONZ oraz organizacji ekolo-
gicznych, a nawet rządowych środków Nie-
miec czy Indii (farma baterii słonecznych). 
Rodzi się pytanie, skąd w tak biednych In-
diach taka rozrzutność i rozmach w tego typu 
instytucjach? Dziwne to miejsce wypełnione 
na wszystkich szczeblach tzw. duchowością. 

Delhi w ashramie Sri Aurobindo

Powrót 21 grudnia do Delhi nocnym pocią-
giem. Tylko 1,5 godziny opóźnienia. Z Old 
Delhi dwiema taksówkami do Sri Aurobin-
do Aśram, gdzie planowane jest spotkanie 
i wykład z prof. Bijlani z AIIMS, autorem 
pierwszej medycznej książki ze specjalnym 
rozdziałem o fizjologii jogi. Niestety, spotka-
nie nie dochodzi do skutku (czasowe limity). 
Robi się chłodno, marzniemy; wyruszamy 
na lotnisko, aby przygotować się do wylo-
tu. Mamy sporo czasu, to dobry moment na 
podsumowanie oraz wręczenie certyfikatów 
z „duchowymi imionami” dla członków wy-
prawy. Teraz już tylko wylot do Monachium, 
następnie do Wrocławia i Warszawy.

Gdyby podsumować jednym zdaniem Indie 
2014 to warto podkreslić, że pokonując dy-
stans 6 tys. km na terenie samych Indii, byli-
śmy w 13. ośrodkach edukacyjno-naukowych 
(uniwersytety, asramy) zajmujących się jogą. 
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Tak więc były to cenne doświadczenia okra-
szane rozczarowaniami z zapytaniem kiedy 
następna „Podróż na Wschód”? 

             
P.S. Warto podkreślić, że w samych Indiach 
najbardziej odpowiedzialną rolę miał Krzy-
siek Stec, to on czuwał, nie bez „zgrzytów” 
ze swojej i „dokuczania” z naszej strony, nad 
kolejnymi punktami programu, negocjacjami 
kosztów i kolejnych spotkań. Nie do przece-
nienia była rola Iwony Kozłowiec jako tłu-
maczki. Bardzo ważną rolę spełniała Lud-
miła Manek w prowadzeniu rachunkowości  
i liczeniu kosztów oraz Magdalena Karciarz 
w prowadzeniu wieczornych spotkań dają-
cych szansę na „wentylację” nagromadzo-
nych w ciągu dnia emocji. 

Leszek i Magda witają słońce w Mount Abu.  Fot. Magdalena Karciarz
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Plan wykładów i warsztatów (Indie 2014) 
Wroclaw’s University School of Physical Education (Poland)
Seminar presentations and practical workshops in India November-December 2014

Yoga in Poland - from the last 10 years perspective (Prof. Leslaw Kulmatycki)

The aim of this study was to assess the situation of centers providing open yoga classes, including the 
education, experience and qualifications of yoga teachers. The analysis included 175 centers, speciali-
zed in yoga classes, which data were collected from professional websites. The number of yoga studios 
in Poland increased significantly. In 2005 there were 56 yoga studios available on joga.joga.pl., and in 
2012 there were 175. However it is surprising to discover that out of 416 studios only 175 are active. The 
number of yoga class leaders amounted to 463, with women outnumbering men over 2 to 1. – 323 women  
to 140 men. In the previous study of 2005 women were only slightly more numerous – over 56%. In the 
present study women represent nearly 70% of all people conducting yoga classes. BKS Iyengar is the 
most popular master, practically the only one, who is indicated by people conducting yoga classes in  
Poland. Only 50% of people conducting yoga classes (235 out of 463) write about specialized qualifica-
tions for yoga teaching in their websites. Whereas 7 years ago 40% of them wrote about qualifications.

Body loading during a sequence of yoga asanas - Suryanamaskar (Dr Krzysztof Stec)

The study involved 12 subjects trained to repetitively perform a sequence of asanas called the Sun  
Salutation (Surjanamaskar - SN). Subjects practiced SN at their individually chosen maximal rate of SN 
for a period of 20 minutes, while heart rate (HR) and oxygen uptake (VO2) were continuously recorded. 
After 2 hours they performed a cycle-ergometer test with gradually increased intensity with the load 
enhanced every 3 minutes from zero in 30W increments up to the maximal values of each individual’s 
potential. During the test HR and VO2 were continuously recorded up to the maximal load level at which 
the maximal oxygen uptake (VO2max) was determined. In addition, during this test the load at which the 
anaerobic threshold occurred (AT) was determined by the ventilation method. At this load level HR and 
VO2 was also recorded. The extent to which HR and VO2 were stimulated during SN in relation to the 
maximal individual value reached during cycle-ergometer test was calculated. Studies have shown that 
both HR and VO2 during SN significantly exceeded the value achieved at the load level equal to AT.

Tadeusz Pasek (1925-2011)  – precursor of yoga in Poland (Mgr Iwona Kozlowska)

Professor Tadeusz Pasek together with the group of scientists started systematic researches on influence 
of exercises from varied yoga systems on human body. He visited India Kaivalyadhama Institute, Lonav-
la in 1967-68. Just after yogic experience, he translated to Polish and prepared notes for polish readers 
“Yogic Therapy” by Swami Kuvalaynanda and dr S.L. Vinekar. At that time in Poland there was pio-
neering research started by famous Polish authorities from different disciplines of knowledge. The first 
scientific manual of these issues for professionals was published under the name „Theory and methods 
of relaxation – concentrating exercises” by the National Medical Publishing House. There were included 
also the results of the research carried out on application of this unique system of relaxation – concentra-
ting exercises modelled on yoga. 
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Minfulness and yoga practices (Dr  Bronisław Swiątkowski) 

Mindfulness is an innate capacity of the mind to be aware of the present moment in a non-judgmental way. It can 
be developer through systematic training and promotes a way of being that helps us take better care of ourselves 
and others, and lead healthier lives. It enables us to access inner resources for coping effectively with stress, dif-
ficulty and illness. Mindfulness is based on Buddhist meditation techniques, but the training offered is entirely 
secular. The presentation shows us the links between Mindfulness practices and classical yoga.

Yoga - as product of commercialization in the West (Dr Magdalena Karciarz}

This thesis is divided into two main parts. Part one examines the origin of Hindu yoga practice. It will fo-
cus on the ancient Hindu origins of modern Yoga practice. Part two deals with the introduction of yoga into 
the western world. It examines the socio-cultural and psycho-spiritual phenomenon that Yoga has become 
as commercial product no different that any other product on the market.  

Physical Education in Poland (Prof. Leslaw Kulmatycki)

The Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education in Poznan is the oldest school of physical 
education in Poland and one of the oldest schools in Europe. The University School educates specialists in 
physical culture and tourism: PE teachers, trainers, specialists in motor recreation, tourism and recreation 
organizers. The Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw was established in 1929  and 
actually is the largest PE university. The University is a centre of scientific research in the area of phy-
sical education, and as a sport centre it plays a very important role in popularizing physical culture. The 
Wroclaw’s  University School of PE was establish in 1946 and actually is the most progressive in Poland. 
Here we have started the first ever in Poland’s Postgrad. Study of Psychosomatic Practices in Yoga.

Yoga postures as a part of functional training.(Mgr Lukasz Zalewski)

Now in the West, in Europe and USA is very popular to do functional exercise. The essence of functional 
training is to treat the human body as unity. Yoga postures on the physical level are definitely exercises, 
which develop balance, stabilization and strength. Yoga is physical activity performed on many planes 
(frontal plane, sagittal plane, lateral plane) and polyarthritis what is clue a functional training. In my pre-
sentation I would like to present idea how asanas can be used in functional training and why hatha yoga is 
the oldest form of functional training.

Relaxation- Meditation Experience Chart (RMEC) (Prof. Leslaw Kulmatycki)

A standardized chart called RMEC-31 (Relaxation and Meditation Experience Chart) developed original-
ly in the Department of Psychology, and subsequently in the Department of Relaxation Techniques and 
Motor Expression of Wrocław AWF, (Kulmatycki 2010). Division of the experiences into “facilitating”, 
“hindering” and “neutral” allows systematization of regular monitoring and describing their experiences 
by the participants during relaxation and meditation training sessions which were part of the program of 
their studies at all the levels of academic education in the years 2006 -2011. Whereas the qualification to 
different groups took place at the end of 2011. Since then this tool has been tested on numerous groups in 
order to standardize it, in the meantime some slight changes were introduced within the group of “neutral” 
experiences. The final version of the chart consists of 31 statements, which are to be rated using a 1-10 
scale (the more intense and distinct is the feeling, the higher is the number).
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Barbara Almonkari

Nauka, duchowość, 
środowisko 

Krishna Kant Shukti mieszka na 
stałe w Waranasi, ale jeździ po całym 
świecie dając koncerty hinduskiej 
muzyki klasycznej i wykłady o ekolo-
gii spiritual ecology.

Muzyka Krishny:
Urodził się i wychował w Waranasi w 
rodzinie profesorskiej. Oboje rodzice byli 
profesorami w BHU. Już jako dziecko grał na 
wielu instrumentach ponieważ gdy on i jego 
3 bracia byli mali, matka kupowała im do-
bre, prawdziwe instrumenty muzyczne – pia-
nino, tabla, harmonium -i nieprzymuszani do 
nauki, instrumenty po prostu były w domu, 
wszyscy chłopcy przez zabawę nauczyli się 
grać i stali się dobrymi muzykami. Jeszcze 
w czasie studiów zaangażował się w organi-
zowanie koncertów indyjskiej muzyki
klasycznej z gwiazdami tego gatunku 
przyjeżdżającymi z Indii. Dlatego też mógł 
ich prosić o lekcje, uczył się więc u najlep-
szych.
Wtedy też poznał „Songs of Emptines” 
(Nirguna Bhajans) Kumara Gandharvy 
– pieśni pierwotnie komponowane przez 
Kabira (mistyk i święty, XV/XVI w.), pieśni 
śpiewane przez wędrownych trubadurów w 
Indiach i należące do tzw. Oral Tradition. 
Wtedy właśnie postanowił poświęcić życie 
muzyce. Dodatkowy argument znalazł w fi-
zyce. Zajmował się fizyką teoretyczną, której 
językiem jest matematyka a wielu kom-
pozytorów twierdzi, że muzyka to właśnie 
matematyka. (Krishna uważa, że dzieci, które 
mają kłopoty z matematyką powinny przez 
zabawę uczyć się gry na instrumentach a wt-
edy problem zniknie.)
Krishna podkreśla, że emocji i myśli nie 
można przedstawić naukowo tak jak jest to 
możliwe w muzyce. W wywiadach powołuje 
się też na ostatni wywiad Einsteina, w którym 
mówił jak wiele jeszcze pozostaje nauce do 

odkrycia i że przyszli naukowcy będą musieli 
mieć rozszerzoną percepcję i tu Krishna ws-
kazuje na jogę, medytację i rozwój duchowy. 
Jogin ma większą klarowność umysłu, więcej 
postrzega a nauka to też szukanie prawdy tak 
jak w rozwoju duchowym.

Odkrycia Krishny:
Krishna zaczął jeździć po kraju, odwiedzać 
biedne regiony i wsie, i spisywać pieśni 
ludowe. Robił tak przez ostatnie 15 lat i pow-
oli odkrywał, że skarby wsi indyjskiej to nie 
tylko pieśni i muzyka ale właśnie styl życia, 
ogląd świata, który ma w sobie wiele do za-
oferowania współczesnemu, naukowo edu-
kowanemu mieszczuchowi i współczesnej 
cywilizacji, Krishna mówi, że wiele z tych 
tradycyjnych wierzeń i praktyk, w tym joga, 
jest zgodnych ze współczesną nauką a pieśni 
ludowe noszą w sobie wiedzę, tradycję  
i inteligencję emocjonalną. Gdy zajmował 
sięfizyką teoretyczną był też zadziwiony jak 
ostatnie odkrycia w fizyce były bliskie wiedzy 
weddyjskiej – resztą twórcy fizyki kwan-
towej w ramach hobby studiowali Wedantę  
a Heisenberg był nawet w Indiach u R.Tagore 
i potem opracował mechanikę macierzową 
alternatywną dla mechaniki falowej Bhora. 
Twierdzenie z mechaniki kwantowej, że nie 
można oddzielić obserwatora od przedmiotu 
obserwacji to wyraźny element z Wedanty 
– Świadomość. Krishna mówi, że odkrył, że 
im głębiej idziesz w naukę tym głębiej mu-
sisz wierzyć. Nauka zachodnia to też system 
wierzeń. Założenia znajdujemy na różnych 
etapach naukowych a nie zauważamy tego 
bo od młodości byliśmy nauczeni, że nauka 
jest obiektywna, udowodniona. A jednak 
nikt nie widział protonu ani elektronu, jak i 
czakr. Naukowcy twierdzą, że materia jest 
cząsteczką i falą jednocześnie. 

Pytania Krishny: 
Podstawowe pytanie jakie zadaje Krishna to: 
Czego Świat może nauczyć się od indyjskiej 
wsi? Gdy podróżowaliśmy przez jeden z naj-
biedniejszych regionów Indii, stan Orissa, 
przez bardzo biedne wioski, byłam zadzi-
wiona ich czystością i schludnością! Krishna 
mówi, że indyjska wieś, żyjąca wg nauk We-
danty to system zrównoważony(np. nie ma 
szambnie zatruwa się wód gruntowych), ma 
naturalny rozwój duchowy – nie materialny. 
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Żyje, rozwijając się duchowo i emocjonalnie 
z miłością do członków społeczności i do 
środowiska, w harmonii z ziemią i naturą. 
Nigdy nie traktowała Ziemi jako źródła dla 
konsumpcji. Przeciwstawia ten sposób życia 
naszej cywilizacji opartej na teorii Darwina 
(przeżyje najsilniejszy), która boryka się  
z kryzysami społecznymi, katastrofami eko-
logicznymi, efektem cieplarnianym, prob-
lemami ekonomicznymi, politycznymi, 
w rodzinie i nawet na poziomie jednostki 
– depresje, choroby cywilizacyjne.
1. Dlaczego nauka i technologia są toksyczne 
dla otoczenia?
2. Jakie są korzenie dewastacji otoczenia?
3. Kiedy ostatnio ludzie żyli zgodnie ze 
środowiskiem?
4. Co poszło źle i dlaczego?

Odpowiedzi Krishny: 
Wszystkie pytania znajdują odpowiedź na 
indyjskiej wsi, która żyje przez wieki wg 
mądrości starych skryptów. Hinduizm uznaje 
świadomość za główną i najważniejszą 
zasadę. Wszystko we wszechświecie ma 
świadomość i jest święte; słońce, planety, zi-
emia, góry, oceany, drzewa, rośliny, zwierzęta 
i traktuje się je z należytym szacunkiem. 
Takie spojrzenie na świat było powszechne w 
czasach przed-chrześcijańskich. Po roku 325, 
gdy po raz pierwszy została zjednoczona 
władza państwowa z kościelną, Stary Testa-
ment stał się wyznacznikiem polityki państwa 
- „Bóg stworzył człowieka na podobieństwo 
swoje aby był po nad wszystkim” To wydar-
zenie plus rewolucja przemysłowa i naukowa  
z hasłami panowania nad naturą zmieniły 
ludzi z homosapiens na homoconsuments 
Przez tysiące lat nie niszczyliśmy środowiska 
a teraz gdziekolwiek jedziemy niszczymy je 
za sobą. Dobry przykład nasz samolot – jakie 
góry śmieci, plastyku wyprodukowaliśmy 
tylko w czasie jednego przelotu z Delhi do 
Monachium!
W Indiach nigdy nie było konfliktu między 
religią i świecką myślą naukową, ponieważ 
poczynania artystyczne jak i poszukiwania 
naukowe były dla gloryfikowania świętości, 
oddania czci bogom. Tak było i wiele lat 
temu w Europie. Przykładem Da Vinci, Bach, 
Beethoven, Newton, Bacon, Gallileusz. Jed-
nak po rewolucji przemysłowej bóg był po-
woli wypierany. Rezultatem jest zniszczone 

środowisko i chore społeczeństwo. Krishna 
nie twierdzi, że nauka jest zła, jednak pyta 
czemu nauka i jej owoce, technologia, niszc-
zy świat?
Na ostatnie pytanie: Co możemy my zrobić, 
by poprawić sytuację? Krishna odpowi-
ada również osobistym działaniem – jest 
współtwórcą projektu „Saha Astitva” farmy 
harmonijnego bio-dynamicznego rozwoju, 
promuje organiczny sposób życia – oferuje
programu naturalnego, zdrowego stylu życia 
– organiczna produkcja roślinna, zdrowe 
wybory dietetyczne, energia odnawialna  
i tzw. eko-design. Promuje naturalne leśnictwo, 
naturalny rozwój wsi, wiejskie kooperatywy, 
uprawy organiczne, programy zmniejszające 
bezrobocie młodzieży wiejskiej,. śpiewa 
poezję oświeconych rishich.

Konkluzja Krishny: 
konieczność rozwoju świadomości, samoro-
zwój i takie działanie, które, cokolwiek ro-
bimy przynosi korzyści i nam i społeczności  
i środowisku. To da nam m.in. joga.
Na koncertach Krishna zawsze przed pieśnią 
tłumaczy o czym będzie śpiewał. Nasz kon-
cert zakończył pieśnią Kabira. 

Występ Krishny Kanta Shukli
Fot. Barbara Almonkari
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Jadwiga Wais

Mądry 
parobek 

Baśń nr 162 
ze zbioru 

Braci Grimm

Najsłynniejszy zbiór baśni europejskich 
„Baśnie Braci Grimm” sięga korzeniami do 
archaicznych tradycji antycznych, perskich, 
indyjskich, chińskich. Opowieści baśniowe 
wędrowały po wszystkich krajach, konty-
nentach, cywilizacjach zarówno wielkimi 
drogami, jak na przykład szlak jedwabny, 
jak i ukrytymi „na końcu świata” ścieżkami. 
Obrazy baśniowe nie usychają, nie starzeją 
się. Ich nieustanne odnawianie się ma swo-
je źródło w naszej potrzebie wspólnoty ze 
wszystkimi żyjącymi stworzeniami, zgłębia-
nia tajemnic, harmonii, wędrówki, przygo-
dy. Otwierają dzieciom i dorosłym drzwi do 
innych przestrzeni i innego czasu – do nie-
skończoności i wieczności. Pomagają oswoić 
się z tym, co najtrudniejsze: z utratą, żałobą  
i śmiercią. Kuma Śmierć ze znanej baśni nr 
44 ze zbioru Braci Grimm obiecuje: „…kto 
mnie ma za przyjaciela, temu na niczym nie 
może zbywać.” Dzięki swojej odwieczności  
i uniwersalności baśniowe obrazy budują na-
szą duchowość. Realność duchowa w baśni 
nie jest światem osobnym, nie jest oddzielona 
od realności codziennego życia. Istotą baśni  
i jej nadzwyczajnym wynalazkiem jest prze-
nikanie się rzeczywistości duchowej z rze-

czywistością zewnętrzną. Realność duchowa 
wchodzi tu w subtelne związki z realnością 
fizyczną, zewnętrzną. 

Ale baśń nie kończy na tym swojego zamy-
słu. Pracuje dalej. Nie chodzi w niej o przy-
gotowanie dziecka do prawdziwego życia, bo 
w tym celują równie dobrze opowiadania dla 
młodzieży, opowieści rodzinne, poradniki, 
podręczniki itp. Nie chodzi w niej również  
o moralizatorską pointę, bo od tego są wier-
szowane bajki, w których zwierzęta-ludzie 
uczą się ładu moralnego i społecznego.
Baśń przechowuje skarby magii i tajemni-
cy. Nie możemy mieć raz na zawsze ustano-
wionej pewności. Nasza wiedza o świecie,  
o sobie i życiu jest względna i niedoskonała. 
Sami musimy ryzykować, wybierać, jak żyć 
i czym jest dobro. Pozostajemy z niepewnoś-
cią i nadzieją. Wszystkie baśnie dają nadzieję 
nie dając jedynie słusznych rozwiązań.Być 
może najważniejsze zadanie baśni wymyka 
się naszemu racjonalnemu umysłowi. I tylko 
czasem zaskakuje nas prosta myśl, że tak jak 
ptak fruwa, a kamień leży w strumieniu, baśń 
przechowuje czarodziejskie i tajemnicze 
opowieści z dziejów świata niewidzialnego. 
Nie da się jej rozłożyć na czynniki pierwsze. 
Jest pełna życia, zaskakuje niespodziankami, 
paradoksem i humorem.
Sokrates umierając zaskoczył nas swoim 
ostatnim zdaniem: „Kritionie oddajże koguta 
Asklepiosowi, a nie zapomnijże.” Uczniowie 
zgromadzeni wokół jego śmiertelnego łoża 
spodziewali się, że oto teraz ten wielki ateński 
mędrzec powie coś wiekopomnego, coś, co 
będzie brzmieć przez tysiąclecia. Jego śmierć 
jest do dzisiaj przedstawiana jako wzorzec 
dobrego umierania. A on powiedział coś  
o ptaku, o kogucie. Czy zakpił sobie z siebie, 
czy z patosu śmierci? Baśń również kpi sobie 
z własnej powagi i ani myśli przejmować się 
głoszonymi przez siebie zasadami. Ma za nic 
wszelką ortodoksję, nawet własną. Bezcen-
ny i porywający jest baśniowy humor. Baśń 
nie lubi zasad, woli życie. I tak jak Sokrates  
o kogucie, tak baśń o mądrym parobku mówi 
coś o ptakach - o kosach:
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„Jak szczęśliwy jest pan i jak dobrze dzieje się 
w jego gospodarstwie, jeśli ma mądrego pa-
robka, który wprawdzie słucha jego poleceń, 
ale ich nie spełnia, tylko kieruje się własnym 
rozumem. Taki właśnie mądry Jaś wysłany 
został pewnego razu przez swego pana na 
poszukiwanie zaginionej krowy. Parobek dłu-
go nie wracał, a jego pan myślał sobie: „Mój 
wierny Jaś nie żałuje w służbie fatygi.” Kiedy 
jednak czas płynął, a Jasia nie było, pan za-
czął się niepokoić, czy nie przytrafiło mu się 
coś złego; wyruszył więc sam, żeby się za nim 
rozejrzeć. Długo musiał go szukać, aż wresz-
cie z daleka zobaczył swego parobka, jak bie-
gał po polu tam i z powrotem. – No i co, mój 
Jasiu – zawołał, zbliżywszy się do niego – czy 
znalazłeś krowę, po którą cię posłałem?
- Nie, mój panie – odrzekł parobek – krowy 
nie znalazłem, bo jej wcale nie szukałem.
- Czegóż więc szukałeś, Jasiu?
- Czegoś o wiele lepszego i na szczęście uda-
ło mi się to znaleźć.
- A cóż to takiego, Jasiu?
- To trzy kosy, panie – odrzekł parobek.
- A gdzież one są? – spytał pan.
- Jednego widzę, drugiego słyszę, a za trze-
cim gonię – odpowiedział mądry parobek.
I wy bierzcie z niego przykład, nie zważajcie 
na pana i jego rozkazy, róbcie zawsze to, co 
wam do głowy przyjdzie i na co macie ocho-
tę; a wtedy zasłużycie na miano mądrych, tak 
jak mądry Jaś.”
Tak więc bądźmy mądrzy. Bierzmy przykład 
z baśniowego mądrego parobka. Szukajmy 
swoich trzech kosów, biegajmy jak mądry Jaś 
po łące i róbmy to, na co mamy ochotę i co 
nam przyjdzie do głowy… 

         
                  Wrocław, 2015
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Czesław Karkowski

Demon 
i osioł

Na przełęczy siedział demon. Wypadał na 
niefortunnych podróżnych, którzy akurat 
tamtędy jechali. Straszył ich, dopóki w pa-
nicznej ucieczce nie wpadli w przepaść.
Dlaczego to robił? Nie wiadomo. Sam też nie 
wiedział, a zapytany odpowiadał, że taką ma 
naturę.

Był to demon specjalny. Wiedział wszyst-
ko, ale nie wiedział, skąd mu się to bierze. 
Demon znał położenie wszystkich cząstek  

w danej chwili, z łatwościąwięc przewidywał 
każdy następny ruch jako wynikający jedno-
znacznie z poprzedniego stanu natury ujętej 
w niewzruszone prawa.

I oto zbliża się do przełęczy pan Baalam  
na swej oślicy. Pan Baalam był bardzo mądry, 
zaś jego zwierzę słynęło z głupoty. Ale suma 
i średnia inteligencji pana i osła była i tak wy-
soka, więc nikomu to nie przeszkadzało.

Demon najeżył się i wypadł zza krzaka.
– Buuu - wrzasnął przeraźliwie. Pan Baalam 
stracił głowę. Oślica nie miała co tracić, bo 
pan myślał za nią, toteż truchtała dalej nie-
wzruszona.

Pan Baalam, zgodnie z przewidywaniami 
demona, podskoczył na grzbiecie zwierzęcia 
i odruchowo skierował je ku przepaści, aby 
uciec przed straszydłem. Oślica nie widziała 
powodów, aby rzucać się w głębię i popędzi-
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ła przed siebie. Stratowała demona i pognała 
dalej drogą przez przełęcz.

- Dlaczego mnie bijesz? - powiedziała ludz-
kim głosem, a odzywała się rzadko, bo tak 
naprawdę nie miała nic do powiedzenia.  
W jej imieniu zawsze przemawiał pan  
Baalam.
– Nie widzisz, durna, wielkiego niebezpie-
czeństwa?
Oślica nic nie odpowiedziała, przekonana, 

że jej pan jak zwykle przesadza z zagroże-
niami. Pan Baalam zaś nie chciał wdawać 
się w dyskusję z nierozumnym stworzeniem. 
I ruszył w dalszą podróż. Natomiast demon 
zniechęcony opuścił na zawsze swe miejsce 
na przełęczy.

– Zrozumiałem – rozprawiał demon dużo 
później w salonach markiza Laplancka, gdzie 
bywał częstym gościem – że choć wiedza  
i mądrość są nieograniczone, to jednak praw-

dziwą granicą świata jest głupota. Nie pod-
lega żadnym prawidłowościom, jest nieprze-
widywalna. Nad głupotą nie ma kontroli.  
I to jest naprawdę straszne. 

Porzuciłem więc swoją profesję i do dziś tak 
naprawdę boję się tylko osłów.
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Piotr Jodko, 
Magdalena Karciarz

Bajka  
bieszczadzka  

o wymianie
 

Dawno, dawno temu, w krainie drzew, gdzie 
mgły przykrywały łąki, zdarzył się deszczo-
wy poranek. Wszędzie słychać było dudnie-
nie kropel deszczu. Deszcz padał raz mocniej, 
raz słabiej, raz ciszej, raz głośniej.

W jednej z malutkich chatek bębnienie desz-
czu usłyszał skrzat Błotniak. Była to jego 
ulubiona pogoda na długie spacery, bo tyle 
było wówczas rzeczy do roboty! Można 
było przeskakiwać przez kałuże, unosić gło-
wię do góry, aż kropelki deszczu szczypały 
po twarzy, łapać krople. Można potknąć się  
o korzeń i chlapnąć w kałuże, tak że piszczały 
wiewiórki na najwyższych drzewach.

Skrzat Błotniak ochoczo wyskoczył z 
łóżka, rozprostował kości, ubrał się, 
wsunął kalosze na nogi i czym prę-
dzej wybiegł na ganek. Otworzył buzię  
i łapał krople deszczu. Tak mu się zrobiło we-
soło, że pogwizdując w rytmie deszczu po-
gnał do lasu.

Przeskakiwał z kałuży do kałuży, cieszył się 
deszczowym prysznicem, aż tu nagle pojawi-
ły się dwie wielkie postacie i jedna mała. Ci 
duzi wyglądali dziwnie, jakby coś przeskro-
bali, bo nad głowami nieśli patyk z daszkiem  
i ani jedna kropelka na nich nie spadła.
- Hmmm, dziwne, iść w deszczu i go nie czuć 
- pomyślał Błotniak.

Ale ten trzeci, mały człowiek zachowywał się 
inaczej. Szedł za tymi dużymi i choć wyglą-
dał inaczej niż skrzat, zachowywał się podob-
nie. Wskakiwał do kałuży i zabawnie machał 
rękami. Zachęciło to skrzata do przyłączenia 
się do zabawy. Wyskoczył zza krzaka prosto 
do kałuży z radosnym gwizdem.

Mały Człowiek stanął w miejscu, otworzył 
buzię i zaczął piszczeć. Błotniak pomyślał, 
że to kolejna fajna zabawa i też piszczał ra-
dośnie. Mały Człowiek patrzył na skrzata ze 
zdziwieniem. Nigdy wcześniej nie widział 
takiego stwora - małego, z wielkimi usza-
mi, który zabawnie otwierał buzię. Człowiek 
przestraszył się i czym prędzej pobiegł do 
Dużych Ludzi. Chciał im go pokazać, ale 
byli tak zajęci sobą, że nie dostrzegli małego 
skrzata.

Mały Człowiek popatrzył raz jeszcze na 
skrzata i zobaczył, ze ten radośnie mruga do 
niego oczami. - To bardzo przyjazny skrzat 
– pomyślał. – Może nie ma się czego bać? 
Pobawię się z nim – postanowił i wskoczył 
do kałuży.

To się bardzo spodobało skrzatowi.
- Jestem Skrzat Błotniak. A ty?
- Cześć, Lesio Urwisek.
- O, jakie masz piękne imię. Pobawimy się  
w ganianego między kroplami deszczu?
- Dobra - pisnął Lesio Urwisek i zaczął biec, 
co sił. - Goń mnie - krzyknął.
- Ha, zaraz cię złapię - piszczał skrzat i biegł 
za Lesiem Urwiskiem.

Biegali, a deszcz padał i padał coraz słabiej. 
Zza chmur wyjrzało słońce, coraz mocniej 
przyświecało. Błotniak stanął w miejscu  
i poczuł, jak robi mu się smutno. 
- Co za głupie słońce, psuje zabawę - pomy-
ślał. - Jak teraz bawić się w ganianego mię-
dzy kroplami? - zmarkotniał.
- To bez sensu - powiedział Błotniak.
- Dlaczego? - zapytał Lesio Urwisek.
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- Bo, boooo słońce popsuło całą zabawę - 
chlipał Skrzat.
- No co ty? Nigdy nie bawiłeś się  
w słonecznego berka?
- Nieeeee - odparł cichutko skrzat. Kiedy jest 
słońce chowam się w domu. Bo co można ro-
bić w taką pogodę?
- Jak to co?! - Lesio Urwisek aż podskoczył.
Można gonić za promykami słońca, skakać 
na zmianę na ciemne i jasne plamy na ziemi, 
nabierać powietrza w policzki i wystawiać 
buzię do słońca, a kiedy zacznie łaskotać 
i przypiekać, to głośno wypuścić powietrze. 
O tak - i ochoczo nadał policzki i wypuścił 
głośno powietrze.
Błotniak myślał przez chwilę marszcząc 
brwi. 
- Hmmm, brzmi ciekawie, ale chyba lepiej 
pójdę do domu i poczekam na deszcz - dodał 
rozmarzony.
- Nie idź jeszcze. Pobaw się ze mną chwilę 
- powiedział Urwisek.
- No dobra - odparł Skrzat. - Spróbujmy - 
powiedział niepewnie i nabrał jak najwięcej 
powietrza w policzki, obrócił buzię do słońca 
i czekał, czekał, czekał. 
Nagle poczuł, jak robi mu się coraz cieplej 
i cieplej, ufff gorąco,  wypuścił ze świstem 
powietrze. Zachichotał. - Całkiem fajna ta 
zabawa - zapiszczał radośnie.
- Lesssiooo urwwwwwisie jeden, gdzie jesteś? 
- rozległo się wołanie.
- Oj, muszę wracać - powiedział Lesio Urwi-
sek. 
- Dziękuję, że pokazałeś mi taką fajną za-
bawę. Trochę lepiej czuję się teraz, gdy 
świeci słońce. Mam nadzieję, że się jesz-
cze spotkamy - powiedział Błotniak. 
– Ja też dziękuję za zabawy w deszczu. Będę 
o Tobie pamiętał.

Uścisnęli się serdecznie i każdy ruszył  
w swoją stronę.

         Ustrzyki Dolne, wrzesień 2015 

rysunki Karoliny Kubiczek 
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Aneta Augustyn

Bajka 
o złotej nitce

   dla Nuny i Leszka

Gęsi leciały tak nisko, że mogła je policzyć: 
pierwsza, druga, trzecia… - Jedenaście,  
zupełnie jak w historii o dzikich łabędziach - 
pomyślała zamykając za sobą drzwi. Marcowy 
wieczorny chłód wnikał przez szczeliny domu.

Tamtej nocy pojawili się niespodziewanie:  
jedenastu braci, królewiczów zaklętych  
w ptaki przez macochę. Złe moce zdjęła  
z nich siostra Eliza. Nie zważając na ból i ob-
mowy, w milczeniu utkała dla nich koszulki z 
pokrzywy, które przywróciły im ludzką postać.

ONA też miała brata i potrzebowała koszul-
ki, która mogłaby uwolnić go od klątwy. 
Zapytała ptaki, obiecały pomóc. Pojawiły 
się ponownie, kolejnej nocy: - Eliza utka ko-
szulkędla twojego brata, ale potrzebuje nit-
ki ze szczerego złota. Mocnej, takiej, która 
lśni nawet w mroku.Musisz zdążyć do jutra,  
do wieczoru.

Nazajutrz Ona opuściła dom i miasto. Otwo-
rzyła się przed Nią rozległa przestrzeń; z ła-
twością mogła sięgnąć wzrokiem po widno-
krąg. Wzgórza wokół układały się jak sinu-
soida, dobrze się szło. Krajobraz, po którym 
lodowiec dawno temu przeciągnął jęzorem, 
był łagodny i rozkołysany.

Mijała bezbronne drzewa. Nagie, odarte  
z szelestu i ozdobności, wyczekujące. Miała 
ochotę je przytulić, choć tak naprawdę były 
niezłomne i pewne swego. Pewne wiosenne-
go zmartwychwstania, z-zimy-wstania. 

Pod jednym z nich siedział Mądry: - Nie wie-
rzę w czas, a więc i w przepaść śmierci. Kro-
nos to leśny dziadek. Wszystkie nasze metafi-
zyczne lęki, które wiążą się z upływem czasu, 
nieodwołalności przeszłości, fatalności i nie-
jasności przyszłości, te wszystkie problemy 
graniczne są zakładnikami fałszywego wyob-
rażenia o czasie.

Nie rozumiała, co do Niej mówi. Zapytała, 
czy nie ma przypadkiem złotej nitki. Nie wie-
dział, o co Jej chodzi, więc ruszyła dalej.

Mijała omszałe resztki domów, poprzerasta-
ne korzeniami. Przy jednym z nich pozostała 
studnia, z wiadrem na łańcuchu nawiniętym 
na drewniany wał. Zobaczyła w dole swoją 
twarz. Odwinęła łańcuch, wiadro z łoskotem 
złamało taflę wody. Zanim je wciągnęła, było 
puste: woda wyciekła przez dziurawe dno. 

- Nic z tego nie będzie- powiedziała Poetka. 
Przyszła z lśniącym nowością pozłacanym 
wiadrem, które dostała za całokształt. 
- Można pisać przez całe życie, a niczego ni-
gdy nie powiedzieć własnym głosem. Trafić 
w to własne jest bardzo trudno - powiedziała 
opuszczając powoli swoje wiadro. - Zdarza 
się wtedy, kiedy mnie nie ma. Ta cudowna 
chwila utraty siebie przez zapisującego. Ale 
poza tym niezapisana udręka zapisu. Po to, 
aby z całego ogromnego tekstu, podchodze-
nia do siebie z wielu stron, próbowania sie-
bie, usłyszeć to jedno własne słowo. 

Poetka dała jej łyk wody, ale nie dała żadnej 
nitki. Ona poszła dalej, drogą, która zaczęła 
się wspinać, przeszła w górski dukt. Widziała 
kwadraty pól, małe domki w ludzkiej odle-
głości, niedostępne szczyty w błękitnej przy-
dymionej oddali. Wokół tańczyły refleksy 
słońca na korze i drżące liście. Stałość góry 
i zmienność wrażeń. Na szczycie, otoczony 
Czarnymi Stopami, siedział Mistrz. Nie nad-
używał słów ani ludzi. Siedział w półuśmie-
chu: - To dokładnie znaczy słowo Upanisza-
dy: siedzi się blisko mistrza i słucha. Bardzo 
istotna jest ta synergia, przenikanie. Myślę, 
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że fluidy są ważne, a ich przenikanie jest 
możliwe tylko poprzez bezpośredni kontakt. 
Żyjemy w świecie odpersonalizowanym i nie 
wiemy, jak niesłychanie ważny jest kontakt 
osobisty. 

Dobrze Jej było u stóp Mistrza o złotym ser-
cu, ale nawet on nie wiedział, co z tą nitką.
Zostawiła mu trzy fasolki, które znalazła 
obok granitowej Panny bez Głowy i zbiegła 
lekko po górskich serpentynach. 

Na dole spotkała Szarą Malarkę, która wola-
ła szepty od hałasów. Mówili o jej obrazach, 
że są w dolnych rejestrach emocji. Z ludźmi, 
którzy zdają się widmami ludzi, z rzeczami, 
które są widmami rzeczy. Nie uwodzą, tylko 
zapraszają do szarości w różnych odcieniach. 
Pozornej szarości, pod którą pulsuje cała pa-
leta barw. Wyciszone kadry, podszyte pew-
nym niepokojem; tak, jakby przychodziły  
z tamtej strony. Szara Malarka dała Jej obraz 

ze złotym okienkiem, ale nie mogła dać zło-
tej nitki.

Mężczyzna, który zszedł z obrazu, miał sza-
re oczy, które nicowały Ją na wylot. Miał 
dźwięczny głos i kąciki ust lekko uniesione 
w uśmiechu i uznaniu. Tkwiła w złudzeniu, 
zanim pojęła, że to pułapka niemożliwego. 
Nie mógł dać Jej dotyku, więc jak mógłby 
dać złotą nić? Mężczyzna o Szarych Oczach 
rozpłynął się w grafitowym mirażu, a Ona zo-
stała na bezdrożach.

- Takotsubo, nadmiar emocji, ostra niewydol-
ność serca - pokiwał głową Lekarz. Takotsu-
bo, japońskie naczynie do łapania ośmiornic, 
z szerokim dniem i wąską szyjką. - Podobnie 
wygląda złamane serce - objaśnił medyk, od 
którego trudno było oczekiwać czegokolwiek 
złotego. Zabrała obraz i serce, poszła dalej.  
Było Jej coraz trudniej, ale wiedziała, że nie 
może być słaba. Ziemia wokół stawałasię 
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grząska. Pamiętała, że nie wolno wchodzić na 
torfowiska, kiedy jest się złym. Wtedy wiodą 
na manowce i nic już nie jest oczywiste.
- Tutaj, na bagnach najlepiej słychać ciszę,  
o którą dziś tak trudno – westchnął Muzyk.  
W jego skośnych oczach migotały złote 
iskierki, kiedy opowiadał, że każda nuta jest 
komórką i że w każdej powinno być więcej 
powietrza. - Muzyka nie idzie z klawiszy, tyl-
ko z twojego ciała. To w nim musi być przeko-
nanie do tego, co grasz. Niech palce trzymają 
się z daleka od serca. I spróbuj znaleźć dźwięk 
cichszy od ciszy - poradził Jej na odchodne, 
bo o złotej nitce nic nie wiedział. 

Położyła się na kępie mchu, czując jak zmę-
czenie zdejmuje z niej napięcie, rozmiękcza 
każdą kość, każde włókno. Miała ochotęod-
puścić, ale obok przykucnęła Pisarka.
- Spróbuj wyobrazić sobie nieustanny ból i z 
każdym dniem postępujące unieruchomienie. 
Lecz nawet i to dałoby się znieść, gdyby nie 
myśl, że nic poza tym bólem nie ma i nie na-
leży się żadne zadośćuczynienie i że każda na-
stępna godzina będzie gorsza od poprzedniej. 
Co znaczy, że zmierza się ku niewyobrażalnym 
ciemnościom, do piekła z dziesięcioma kręga-
mi cierpień. I że nie ma po tym żadnego prze-
wodnika, nikt nie poprowadzi cię za rękę i nie 
wyjaśni przyczyn. Bo żadne przyczyny nie ist-
nieją, nie ma żadnej kary ani żadnej nagrody.

Nie musiała sobie tego wyobrażać. 
Ruszyła przed siebie, w stronę miasta o lśnią-
cych kopułach świątyń i strzelistych wieżach 
zamkowych. Zajrzała do kościoła, w którym 
stało sześć wielkich świec: tyle kilogramów 
ważyło wyleczone dziecko pewnej matki. 
Przez moment pomyślała, że czterdzieści 
świec zajęłoby bardzo dużo miejsca, a potem 
skierowała się do zamku. 
Została przyjęta należycie: wniesiono foie 
gras, rosół z bażanta, faszerowane kraby, sor-
bet i ciasto czekoladowe. Król proponował, 
żeby pozostała dłużej, ale czuła się nieade-
kwatnie. Przygrywali fleciści, wokół krążyły 
złote talerze, ale nawet w królewskim skarb-
cu nie było odpowiedniej nitki. 

Nie zdążyła odejść zbyt daleko od zamku, 
kiedy dogonił Ją Kupiec, z jukami pełny-
mi niesamowitości. Czego tam nie było… 
Szklane kopułki, pod którymi dojrzewały 
maleńkie roślinki. Nie można ich było pową-
chać, ani dotknąć, można było tylko patrzeć. 
Bransoletki, które dają znać, czy wystarcza-
jąco dobrze jemy, śpimy i oddychamy. Pudeł-
ka dla zakochanych na odległość, wibrujące 
i błyskające światełkami, kiedy są dotykane. 
Pudełka, które mówią, gdzie jest rzecz, której 
szukamy. Kupiec głośno zachęcał, ale wśród 
tylu różności zabrakło mu złotej nitki.
Odeszła z ulgą pospiesznie oddalając się od 
miejskiego zgiełku i zanurzyła w las.Na roz-
staju dróg siedział zafrasowany Astrolog. Z 
głową wspartą na dłoni rysował po piasku 
literę Y. 
Ypsilon - rozgałęzienie, wybór, rozdroże. W 
klepsydrze, która stała obok wolno przesypy-
wał się złocisty, dobrze spożytkowanyczas. 
A jednak Astrolog nie był pewien: virtus czy 
voluptas, vita activa czy vita contemplativa? 
Był tak zaabsorbowany, że nie było co zawra-
cać mu głowy jakąś nitką. 
Słońce było coraz niżej, czas zadany kurczył 
się. Wracała bez nici i bez mocy.
W domu czekała na nią cisza i koszulka ze 
szczerego złotogłowiu. Jedna nitka w splo-
cie nie pasowała do reszty. - To jest miejsce, 
przez które wchodzi dusza - usłyszała. - Błąd 
nadaje tkaninie boski wymiar. 
Pobiegła z koszulką do brata. Wołała, ale 
nigdzie go już nie było. Usiadła na progu. 
Słońce zeszłobardzo nisko;kosmyki włosów, 
które opadły Jej na twarz, zalśniły żywym 
złotem. Oddalające się gęsi wyglądały jak li-
tera V, jak via, homo viator.
Tej nocy brat pojawił się w lustrach: patrzył 
na Nią z góry, z dołu, z boków. Przecież je-
stem, mówiły odbicia.

Mądry mówi słowami Jana Hartmana, poet-
ka - Krystyny Miłobędzkiej, a pisarka - Olgi 
Tokarczuk (Bieguni)
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Renata M. Niemierowska

Prawdziwa 
bajka o Kaju, 

Gerdzie 
i Królowej 

Śniegu 
(fragment)

                                                                        
                        
Początek marca
Jestem tu obecna wszystkimi zmysłami,  
toteż chwilami odchodzę od zmysłów. Sto-
ję w przedpokoju. O ukryła się w łazience,  
a Cyngiel i Lekarstwo siedzą w kuchni. 
- Widziałaś? – pyta Lekarstwo.
- Widziała, widziała – Cyngiel śmieje się, 
parskając i szeleszcząc stertą papierów,  
o których w skrócie mówi się: wyniki.
- Niewiele już teraz możemy… zresztą  
widzisz - Lekarstwo miękko zniża głos. Obo-
je boją się, że „może usłyszysz”. Nie widzą 
cię i nie słyszą. Nie chcą wiedzieć, że wiesz.
Rozmawiamy o śmierci od grudnia. Opłaku-
jemy umarłych i podtrzymujemy dwa bijące 
serca.
- Nadieja eto najważniejsza sama, my liudi 
dla nadieji – Cyngiel zaciąga z rosyjska. 

- Nie, nie, nie… – Lekarstwo prawie szeptem. 
My nie możemy tworzyć złudzeń! Chodzi  
o przewidywalność, o pewność, ja muszę 
mieć pewność, że to, co robię, ma sens,  
muszę mieć strategię i klarowny obraz,  
bo inaczej…

- Dużo ostatnio negatiwnych doswiadczenij? 
– Cyngiel wznosi się na szczyty swych języ-
kowych możliwości.
- Taaaak… zdarza się. A ty masz wyłącznie 
dobre?
- Ja wierze, w to, szto dzialam. Inaczy ja by 
nie mogla. Tak. A nadieja eto najważniejsza 
sama – Cyngiel uroczyście unosi głos.
Lekarstwo śmieje się przez chwilę, a potem 
długo, długo kaszle i milknie. Lekarstwo, bo 
sama jego obecność leczy. Cyngiel – bo tak 
ma na imię. Mongolskie. 
Cyn-giel, czy Cy-ngiel, nikt z nas nie wie. 
Oboje są lekarzami. Stoję w przedpokoju 
twojej śmieci. Wszystko to dzieje się „na-
prawdę”, „wszystkie osoby są realne”. Istnie-
je O, Cyngiel i Lekarstwo, i ja też istnieję. 
Istniejemy. Nie, nie ma tu nikogo poza tobą. 
My wszyscy stajemy się twoim snem.

28 marca poniedziałek
Kiedy?
Sto lat temu, trzysta?
Kiedy?
Za sto lat?
Za trzysta?

Trzy dni temu 
Czytam ci nasz ulubiony koan Dogena:  przez 
wieczność, z uchem przyklejonym do komór-
ki, słuchałam ledwo słyszalnej, szemrzącej 
muzyki, jaką staje się teraz twój głos.

Sierpień, dzień bez daty
Półmrok. Trzymamy się za ręce – kto i kogo 
podtrzymuje? Łzy płyną mi ciepłą, łaskoczą-
cą strużką po policzku, mimo że nikt nie pła-
cze.
- Wiesz, nie mogę z tym walczyć. Przecież te-
raz cały jestem tym, jestem tym umieraniem. 
- Tak. Teraz jesteś tym. Żyjesz umieraniem, 
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uczysz się umierania, odkrywasz umieranie. 
Nie znamy nic, prócz życia. Życiem oglą-
damy śmierć, życiem widzimy umieranie  
i śmierć.
- Tak. Ty nie możesz walczyć z życiem.  
Jesteś życiem i musisz żyć życiem, mimo że 
umierasz z bólu.

Dzisiaj, październik
Dzisiaj nie odróżniasz swojej prawej strony 
od lewej. Nie możesz sobie poradzić z ser-
wetką, przysparza ci bólu. Gdzie ją umieścić? 
Która strona jest która? Co jest prawe, a co 
lewe? Dlaczego nie można wstać całym sobą 
- od krawędzi łóżka, prosto w ścianę?

Wczoraj
Czytam ci kilka twoich wierszy, a potem  
cisza. Nagle otwierasz oczy i brzmisz donoś-
nym i ożywionym tonem: „Otrzymuję skądś 
jakąś energię do życia, ale nie umiem nic  
z nią zrobić, to jakby obcy depozyt. Jestem 
bezradny.”

Potem odpływasz. Przypływasz i cytujesz 
z pamięci swój młodzieńczy wiersz z 1968. 
Biologiczna maszyna mojego mózgu terko-
cze: śmierć życia, życie śmierci, życie śmier-
ci w łożu śmierci, śmierć życia w łożu życia. 
Łoże. Podłoże. Co jest podłożem życia? Życie 
jest podłożem śmierci. Śmierć jest podłożem 
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życia. (Dlaczego dla większości ludzi „utwór 
poetycki” jest „o czymś”, np. „o umieraniu”, 
„o miłości”, „o deszczu”?)

Myślę: „nie mam nadziei, nie mam nadziei…, 
etc.”, bezradnie obserwując jałową paplaninę 
w głowie.

Zamykasz oczy. Nie musimy ukrywać rozpa-
czy. W drodze powrotnej ulewa.  Biegnąc do 
tramwaju potykam się i wpadam do wielkiej 
kałuży, wzbijając błotnistą fontannę. Leżąc 
przez dłuższą chwilę w błocie czuję lekkość. 
Po powrocie do domu siadam na podłodze  
i zamykam oczy. Serce świata jest przejrzy-
ste. Drzewo, obłok, cień, gwiazda. Kałuża. 
Twoje przymknięte powieki. 
Twoje dłonie na kołdrze. Mój mistrz we-
wnętrzny chwyta mnie za rękę i biegniemy 
na chwilę do Ogrodu Starej Szamanki. I ty 
tam jesteś, pracujesz nad nową książką, sie-
dząc ze skrzyżowanymi nogami na trawie, 
pogodny i skupiony, omyty z bólu, wyczer-
pania i bezradności. Nie mam nadziei i nie 
o nadzieję chodzi. Ani o Ogród Starej Sza-
manki. Niewzruszona cisza w sercu najgłęb-
szego bólu. Co jest teraz kojące – i dla kogo? 
Śmierć –  dla życia.

Wiemy, że twój i mój ból rozwieją się jak 
śnieżyste obłoki. I być może nie przetrwają 
nasze ślady na piasku. Ta stara święta kurwa, 
śmierć, nie ma nam nic do powiedzenia. 
Ale ten pazur! 

Grudzień, 2010

Umierasz dzisiaj, w dniu moich urodzin.
                          
 widzialni
        aby to, o czym nie wiemy
 zyskało w nas pęd
                          
 i szczegół
                          
 widzimy
     by ujrzeć nagle samotny szlak
        własny ślad
         sprzed istnienia

    (1980)

   Wrocław
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Michalina
Cieślikowska-Kulmatycka

Króla
 

Bardzo, bardzo daleko,
za wielką górą,
za olbrzymim morzem
była Kraina.

W Krainie panowała potężna Osoba zwana 
Królą.
Króla była Osobą łaskawą i miłującą swoich 
poddanych, a oni, jak to ludzie - różni.
Byli dobrzy, źli, piękni i brzydcy, mądrzy  
i głupi, duzi, mali, bogaci, biedni.
Szczęśliwi i mniej szczęśliwi.
Oczywiście były dzieci, dorośli i starcy.  
Były kobiety, mężczyźni i niezdeklarowani.

W Krainie nie było źle. Urzędy pracowały, 
szkoły uczyły, szpitale leczyły.
Była też demokracja.
O wszystkim, co ludzkie decydowała  
większość w powszechnym głosowaniu.
Tak, jak w wielu miejscach na świecie, i tak 
jak to jest w zwyczaju ludzkim, ludzie Krainy 
starali się polepszać swoje życie, zdobywać 
wiedzę, pracować, bawić się.

Aż nadszedł nad Krainę czas namysłu. 
Ludzie uznali, że nie jest sprawiedliwe.  
Wszyscy pracują w podobnym trudzie, ale 
jedni są zamożni, a drudzy biedniejsi.
Udali się więc do Króli i poprosili o równe 
dobra dla każdego.
Króla, osoba potężna i współczująca, rozu-

miejąc dobre intencje swoich poddanych, 
zrobiła wszystkich ludzi zamożnymi.
To się spodobało. Nawet bardzo.

Ale po jakimś czasie okazało się, że z boga-
ctwa nie mogą korzystać wszyscy tak samo, 
bo niektórzy są chorzy, starzy lub słabi.

Na ponowną prośbę ludzi, Króla postano-
wiła więc, że wszyscy będą zdrowi, silni  
i młodzi.
To też wszystkich ucieszyło, chociaż dzieci 
nie do końca, bo ich dziadkowie przestali 
być dziadkami i dzieciom zrobiło się jakoś  
smutno.
Postanowiono więc dzieci zrównać wiekiem 
ze wszystkimi.
Ale to nie był jeszcze koniec, bo brzydcy  
zachcieli być ładni. 
Króla więc, żeby było już naprawdę spra-
wiedliwie, każdego zrobiła pięknym i 
na wszelki wypadek z taką samą twarzą  
i figurą dla każdego.

Zrobiło sie dziwnie.
Ludzie nie wiedzieli, kto jest kto, gdzie są 
bliscy, których kochają i którzy to zaprzy-
jaźnieni sąsiedzi. Nie rozpoznawali samych  
siebie w lustrze...

Mądrość i doświadczenie zostały im jeszcze 
po starych, dobrych czasach.
Ci, którzy potrafili nazwać nieszczęście, jakie 
na siebie sprowadzili, zaczęli szukać Króli,
by może COŚ odwrócić, albo jakoś zaradzić-
temu, co się stało.

Osoby Króli szukają do teraz. 
Nie wiadomo, co się Nią stało.
Czy ich opuściła, czy zaistniała sytuacja jest 
zasłużoną karą?
A może jest wśród nich, bo przecież ludzie  
z Krainy są na obraz i podobieństwo Osoby,  
a teraz i ona nie do odróżnienia...
  
    
  Wrocław, 9 listopada 2014
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Magdalena Grocholska

Bajka 
o świstaku, 

który 
szukał 

swojego 
miejsca

 
Góry były przytłaczające, wysokie i maje-
statyczne, ale mały świstak, który mieszkał 
na zboczu jednej z nich, zadawał sobie tyl-
ko jedno jedyne pytanie i często sam siebie  
pytał 
- Gdzie tak naprawdę jest moje miejsce?  
Choć góry i przyjaciele świstaki wiele mu 
pomagali, to nasz świstak nie mógł znaleźć 
swojego miejsca. Wydawało mu się, ze musi 
być takie jedno jedyne, gdzie się będzie czuł 
spełniony. To pytanie tak go męczyło, że pew-
nego dna postanowił wyruszyć przed siebie, 
aby znaleźć takie swoje idealne miejsce.
Szedł i szedł przez kilka dni i nocy, mijał 
szczyty i doliny, inne zbocza i skalne roz-
padliny. Zatrzymywał się, wydawało mu się, 
że TO JEST TO MIEJSCE, ale po rozmowie  
z mieszkańcami postanawiał szukać dalej.
Doszedł co przepięknej łąki schodzącej ku 
rozległej dolinie. Zachwyciły go kolory,  
zapachy i miękkość różnorakich mchów. 
Świstak wylegiwał się, grzał w promieniach 
słońca, turlał po łące niczym dziecko-śwista-
czątko. Był szczęśliwy, już mu się wydawało, 

że TO JEST TO MIEJSCE, gdy odezwali się 
mieszkańcy łąki: kwiaty, trawy i dmuchawce: 
- Hej świstaku, my wiemy, czego szukasz, ale 
wiedz, że to nie jest to miejsce. Musisz szukać 
dalej. 
Świstak poszedł dalej. Szedł i szedł przez ko-
lejny dzień i kolejną noc. Wspinał się po ka-
mienistych głazach, wąskich górskich ścież-
kach. Był bardzo zmęczony,ale też ufny, że 
uda mu się dotrzeć to jedynego, cudownego 
miejsca. 
Doszedł do szałasu zbudowanego z gałęzi  
i traw. Było tam miło i przytulnie. Tym bar-
dziej, że właśnie zerwał się wiatr i nadchodzi-
ły ciemne deszczowe chmury. Już wydawało 
mu się, że TO JEST TO MIEJSCE, ale szałas 
bardzo delikatnie zaczął skrzypieć: 
- Witaj mój gościu, wiem, że szukasz swojego 
miejsca i chętnie bym ci pomógł, ale to nie 
jest twoje miejsce. Idź dalej.
Po raz kolejnywyruszył świstak. Szedł i szedł 
przez kolejny dzień i kolejną noc. Wspinał 
się po jeszcze bardziej kamienistych głazach 
i wąskich ścieżkach. Był coraz bardziej zmę-
czony, ale nadal wierzył, że znajdzie swoje 
miejsce. W samo południe bardzo gorącego 
dnia doszedł do górskiego strumienia. Stru-
mień był przejrzysty, rwący ichłodny. Wszedł 
do wody i poczuł, jak całe zmęczenie opusz-
cza go, a woda chłodzi rozgrzane ciało i de-
likatnie masuje zmęczone nogi. To było coś, 
o czym marzył. Już wydawało mu się, że  TO 
JEST TO MIEJSCE, gdy strumień zaszemrał 
niezbyt głośno, choć nieco porywiście:
- To ty świstaku, ja również wiem, wiem, że 
szukasz swojego miejsca. Sam kiedyś szuka-
łem miejsca dla siebie i mogę ci powiedzieć,  
że to nie jest twoje miejsce. Idź,szukaj dalej, 
dalej.
Tak też świstak uczynił. Szedł, szedł i szedł. 
Tym razem trwało to chyba kilka dni i nocy. 
Wspinał się po coraz bardziej ostrych wystę-
pach skalnych i po bardzo wąskich ścieżkach 
tuż przy przepaściach i rozpadlinach skal-
nych. Był też już tak zmęczony, że nawet nie 
czuł zmęczenia. Wierzył, że MIEJSCE jest 
i że do niego trafi. Doszedł do niewielkiego 
skalnego otworu, wejścia do przestronnej ja-
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skini. Było w niej bardzo cicho i bezpiecz-
nie. Czuł, że tu może się zatrzymać i pozo-
stać przez jakiś czas. Jednak tym razem, choć 
było mu z tym miejscem dobrze, to nie po-
myślał, że TO JEST TO MIEJSCE, tylko wy-
brał przytulne wgłębienie w jaskini i ułożył 
się do snu. Gdy tylko wtulił głowę w kolana  
i zamknął oczy, KTOŚ rozchylił sklepienie 
jaskini i świstakowi,choć miał zamknięte 
oczy, z jednej strony ukazało się zachodzące 
słońce, a z drugiej strony wschodzący księ-
życ. Uśmiechnęli się do siebie i prawie zgod-
nie powiedzieli: 
- Tak, tak, nasz świstak śpi, ale wszystko czu-
je, zatem mówimy ci świstaku, że TO JEST 

TO MIEJSCE.
Świstak,choć już spał, wszystko zrozumiał. 
To, że swojego miejsca nie można znaleźć 
raz na zawsze, że swojego miejsca powinien 
szukać w każdej chwili, w każdej godzinie, 
każdego dnia. Kiedy rano wstał był wypoczę-
ty i rześki. Wiedział, że dalsze szukanie ma o 
tyle sens, kiedy jest szukaniem. To zrozumiał 
swoim świstackim rozumem i wydałcudow-
nie radosny świst, który, gdy się wsłuchać, 
niesie się po górach i dolinach do dzisiaj. 

        Tatry Słowackie, wrzesień 2014



44 PRZESTRZEŃ 7/2014 



45PRZESTRZEŃ 7/2014 

Magdalena Karciarz

 
Decyzja

 
Jedziemy rzekł Prezes.

Rozterka nie mogła usiedzieć w miejscu.
Wewnątrz niej działo się – sama nie wiedzia-
ła co – coś buzowało tak mocno, że zamacha-
ła rękami, podskoczyła i zakręciła się dokoła  
i westchnęła głośno:
- I co teraz? Zapytała. Przecież nie możemy 
tak po prostu wyjechać! – pisnęła rozterka.

Groszek, Krasnal, Biblok, Żółwik, Babcia 
Rakieta popatrzyli na siebie pytająco. Ale 
dlaczego nie możemy?
- Na wyprawę trzeba przecież zabrać 
mnóóóóóóóstwooooo rzeczy, kupić bile-
ty, zrobić kanapki i herbatę do termosu. 
Gdzie będziemy spali? – gorączkowała się  
Rozterka.

- I placuszek z jabłkami – mruknął Prezes?
- Co? Gdzie? Placuszek z jabłkami? Zapy-
tała Babcia Rakieta budząc się z krótkiej  
drzemki.
- Placuszek z jabłkami trzeba wziąć na wy-
prawę – odparł spokojnie Prezes.

- Przecież trzeba sprawdzić, jak się dostać 
na miejsce, kto będzie na nas czekał. A jak  
nikogo tam nie będzie?  Rozterka pocierała ze 
zmartwienia czoło. No kto kupi bilety? Kto?

- Zastanówmy się w czym jest problem – za-
proponował Żółwik.
- Ja tam nigdzie nie jadę – tupną nogą Kras-
nal. Tam na pewno nie mają czykulady !
- Ale o co chodzi? Co z tym placuszkiem z 
jabłkami? Ocknęła się Babcia Rakieta. 

Biblok i Groszek popatrzyli na siebie,  
wzruszyli ramionami i równo odparli:
- za 13 minut na dole. Równo o 12:13 rusza-
my. Odwrócili się na pięcie i poszli do swo-
ich małych pokoi aby zapakować swoje małe 
plecaczki. 

Rozterka znów zamachała rękami, obróciła 
się na pięcie wokół własnej osi, już chciała 
coś powiedzieć ale zobaczyła, że już wszy-
scy poszli do swoich pokoi więc westchnęła  
i pobiegła się pakować.

Prezes wyciągnął z komórki swój ulubiony 
kij wędrowny, pooglądał go z każdej strony 
i stwierdzając, że na kolejną wyprawę jest 
jak znalazł z zadowoleniem podrapał się po 
brzuchu.

Krasnal zastanawiał się gdzie zmieścić zapas 
czykulady, którą wyciągnął spod łóżka.

Żółwik sprawdzał pieczołowicie w swoim 
zeszycie czy ma wszystkie ważne adresy, 
spis miejsc które warto odwiedzić i telefony 
osób, do których trzeba zadzwonić.

A Babcia Rakieta szukała właśnie drugiego 
buta.

Ojej - na pewno się spóźnimy! Czy ktoś pa-
miętał aby zakręcić wodę? Nie chcemy prze-
cież aby zalało nasz domek? – popiskiwała-
Rozterka pakując swój plecak.
Oj, nie tylko nie to! JA nie jadę – pokrzyki-
wał Krasnal – Powódź w naszym małym do-
mku to tragedia. Na pewno by utonął zapas 
cykulady. Kto go uratuje? Chlipał Krasnal.

Było już 10 minut po dwunastej. Biblok  
i Groszek stali przed domkiem i gapili się  
w niebo.

Czekali na resztę uczestników wyprawy.

Pierwszy zjawił się Prezes. Wyglądał na  
doświadczonego piechura z tym swoim  
kijem i pomarańczową apaszką na szyi.
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Drugi przybył Żółwik ściskając w rękach 
swój ogromny notatnik.

Było już 12 po dwunastej gdy nadbiegła  
Rozterka ze swoimi pakunkami, a za nią  
tuptał Krasnal z wypchaną torbą (ciekawe  
co tam schował?) Na końcu, z impetem, 
wpadła Babcia Rakieta mając na nogach  
różnego koloru buty – jeden był zielony  
a drugi czerwony.
Na co się tak gapicie? Fuknęła. Na buty? Jak 
będzie trzeba dać znać do wymarszu to tupnę 
nogą w zielonym bucie, a jak trzeba będzie 
się zatrzymać to nogą w czerwonym bucie. 
Prawda, że znakomity pomysł! – dodała 
dumnie.

Prezes podrapał się po głowie. 
- A jak będę szedł z przodu, przed Tobą,  
i nie będę Cię widział to skąd będę wiedział, 
którym butem tupiesz? Skąd będę wiedzieć 
czy mam iść czy się zatrzymać? Dopytywał 
sceptycznie.
- Właśnie dlatego muszę iść z przodu i musisz 
zwracać na mnie uwagę – zatrajkotała Babcia 
Rakieta i tupnęła nogą w zielonym bucie.
- Ruszać, ruszać się zgraja – krzyknęła.

Na zegarze wybiła dwunasta trzynaście.  
Biblok, Groszek, Rozterka, Krasnal i Żółwik 
ruszyli za nią. 
Ciekawe jak to się wszystko potoczy? –  
rozmyślał Prezes krocząc niespiesznie na 
końcu podpierając się swoim wędrownym 
kijem. Czy Krasnalowi starczy cykulady? 
Bez niej będzie tragedia, tupanie nogami, 
krzyki, że ta cała wyprawa to głupi pomysł 
i nie wiadomo co jeszcze! Czy Żółwik za-
notował wszystko co ważne? Czy Rozterka 
będzie mogła zasnąć w nowym miejscu? Na 
jakie jeszcze „znakomite” pomysły wpadnie 
Babcia Rakieta? I czy Biblok z Groszkiem 
pamiętali o placuszku z jabłkiem dla niego? 
– dumał.

A gdzie my w ogóle jedziemy? Odezwał się 
w końcu Biblok patrząc na Groszka.
Czy to ważne – odrzekł? Jak bardzo chcesz 
wiedzieć to choć tu bliżej….i szepnął mu na 
ucho – do Indii.

Ale o tym co się dalej zdarzyło dowiecie się 
kolejnym razem.

             Indie-Wrocław, 2014
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Magdalena Karciarz 
Leslaw Kulmatycki

Bajka 
o 

Babie i Stresie 

Dawno, dawno temu, za siedmioma wodami 
i siedmioma mostami była kraina, w której 
żyła BABA. 

Żyła sobie wygodnie, nieco tym zaniepokojona. 
Rozglądając się po swojej krainie stale słyszała 
o jakimś STRESIE. 

Postanowiła udać się do niego i zapytać,  
o co właściwie chodzi i JAK ŻYĆ?

Jak to BABA - co postanowiła, tak zrobiła.
- Drogi STRESIE, nie wiem, co mam zrobić, 
ale zupełnie Cię nie czuję – mówi BABA.

- Cóż… - zasępił się STRES. Po chwili 
namysłu odparł: - Abyś mnie poczuła, połóż 
się na boku i leż tak długo, aż mnie poczujesz. 
Potem przekręć się na drugi bok.

BABA wzięła sobie radę do serca, położyła 
się na boku. Tak długo leżała i czekała, aż się 
STRES pojawi, że się przekręciła…

Spontaniczna opowieść dla gawiedzi 
zgromadzonej pod sklepem Deepaka  
w Rikhiapeeth. Indie, grudzień 2014.
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Leslaw Kulmatycki

Bajka 
o zospsach 

i Bogu
W pewnym niewielkim królestwie mieszkały 
zospsy, co było skrótem od „zaprzyjaźnione 
osoby stawiające sobie pytania”. Zospsy, 
oprócz wylegiwania, picia wina oraz 
smacznych śniadań, obiadów i kolacji chciały 
czegoś więcej. 
Wbrew obiegowym opiniom o ich rozwiązłym 
trybie życia, zospsy pozwalały sobie również 
na uczty myślowe. Polegały na zapędzaniu 
się w niedostępne rejony rozumu oraz na 
doświadczaniu stanów świadomościowych 
przekraczających rozum i logikę. Wówczas 
udawało im się zbliżyć do najbardziej 
niedostępnych tajemnic wszechświata. 
Zospsy spotykały się zazwyczaj w czwartki, 
gdyż z niewiadomo jakich względów był to 
najbardziej leniwy dzień. Temat do rozmyślań 
i rozmowy zawsze przygotowywał jeden  
z nich w formie krótkiego zagajenia. 
Następnie inni zabierali głos i wymieniali 
się swoimi myślami. Niekiedy trwało to do 
późnych godzin nocnych.   
Tak było właśnie w ten czwartek, o którym 
mowa w tej bajce. Było już jesienne, ale 
wciąż jeszcze tarasowe popołudnie; na niebie 
chmury z trudem godziły się ze słońcem. 
Tym razem zospsy chciały porozmawiać  
o tym, po co komu Bóg. Temat od dawna je 
nurtował, tym bardziej, że znany im obraz 
Boga nie bardzo pasował do ich wyobrażeń 
i potrzeb. Po długich wahaniach jeden z nich 
zaczął tak: 
- Bardzo, dawno temu, tak dawno, ze trudno 
sobie wyobrazić tę dawność - nie było NIC. 

I skoro nie był nic, to i również nie było 
kogoś, kto wpadłby na pomysł, że warto 
jest zbudować COŚ. Z tego wynika, ż skoro 
jednak pojawiło się COŚ, to znaczy, że Bóg 
najpierw stworzył siebie sam, a następnie 
zaczął stwarzać to COŚ. 
- Czy mamy rozumieć, że nikt Go nie prosił  
o stwarzanie CZEGOŚ czy tego COŚ? – 
spytał jeden z zopsów.
- Czy z tego wynika, że to wszystko COŚ 
stworzył sam z siebie i dla siebie? – spytał 
inny.
- Ale czy to nie byłoby zbyt egoistyczne? 
– dodał jeszcze inny.
No i już prawie było wiadomo w którą stronę 
ta rozmowa mogłaby się potoczyć, gdy nagle 
zza chmur wyszło cudowne słońce i twarze 
wszystkich zospsów prawie natychmiast 
odwróciły się w stronę nieba. Gdy tak  
w milczeniu wygrzewali się w słońcu, 
odezwał się jeden z nich, zazwyczaj 
najbardziej milczący. Zaczął mówić niby do 
siebie, a może i do wszystkich. 
- Mnie tam nie interesuje, kto kogo stworzył 
i po co komu Bóg, ani też to, co z czego 
wynika. Mnie interesuje to, co w tej chwili 
czuję… A czuję to, że gdy tak siedzę tutaj 
razem z wami, to dla mnie jest jasne, że jeśli 
już używamy słowa bóg z małej czy z Bóg  
z dużej litery, to jest to taki byt, który w ogóle 
nie interesuje się ani tym co było, ani tym 
co będzie. Bóg jest tą chwilą i zawiera się  
w tym jednym jedynym momencie… Siedzę 
z wami, mam twarz zwróconą do słońca  
i niczego nie trzeba komentować. On właśnie 
jest po to, abym ja mógł być obecnym z sobą. 
Gdy pojawia się coś, co nie jest tą chwilą, to 
On znika tak, jak znika ta chwila. Albo nawet 
niby chwila jest nadal, ale pojawia się jakiś 
do tej chwili komentarz, to On znika również.  
W tym jest wszystko, o czym teraz 
rozmawiamy. I tak czuję, że już powiedziałem 
kilka zdań za dużo…

Wszyscy zamilkli, cisza przedłużała się 
i nikt nie miał już ochoty niczego dodać. 
Jeden z zospsów dodał jakby od niechcenia: 
- To słońce, które czuję na skórze jest bardzo 
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przyjemne, ale jest jeszcze COŚ głębiej.  
Nie wiem, jak to nazwać, ale takie ciepło, 
które powoduje bardzo głęboko we mnie 
otwarcie i ufność na wszystko. Słyszałem,  
że czasami ludzie nazywają to miłością.

Więcej komentarzy nie było. Zospsy jeszcze 
długo siedziały na tarasie. Ale o dziwo, 
zazwyczaj rozgadane, tym razem cieszyły 

się ciszą i światłem zachodzącego słońca. 
Nadchodził zmierzch i pochłodniało. 
Wszyscy pozostawali w bezruchu  
i w głębokiej medytacji upływających chwil. 
Tylko od czasu do czasu któryś z zospsów 
dokładniej owijał się pledem.

 
       Tatry Słowackie, wrzesień 2014
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Wynurzyć się 
z mistycznej 

zupy

Joga propagowana współcześnie to 
miks wojskowej musztry, gimnastyki 
akrobatycznej i zapasów - mówi dr 
Norman Sjoman*

Magdalena Karciarz: Spędziłeś ponad 
30 lat w Indiach studiując sanskryt, 
praktykując jogę pod okiem m.in. BKS 
Iyengara. Jak ten czas wybrzmiał w Twoim 
życiu?

Norman Sjoman: To czas poszukiwań  
i doświadczania czegoś zupełnie odmiennego.  
Trudno w skrócie o tym opowiedzieć.  
Na pewno dużo się nauczyłem, wciągnęły 
mnie „jogiczne” poszukiwania. 

Jednym z widocznych efektów są książki. 
Co skłoniło Cię do ich napisania? 

Próba wynurzenia się z „mistycznej zupy”. 
Joga nie jest dla elit, nie jest też dla mas. Jest 
na pewno dla poszukujących. Nie jest prawdą, 
że jogin w Indiach był kimś wyjątkowym. 
Raczej bano się tych ludzi, uważano  
za dziwaków eksperymentujących ze swoim 
ciałem i umysłem. 

Czytałam o długotrwałych głodówkach, 
mistycznych wizjach, paleniu, upijaniu 
się, poddawaniu się długiemu wysiłkowi 
fizycznemu. Gdzie tu zdrowie?
Połączenie jogi ze zdrowiem to wymysł 
naszych czasów. Ubranie poszukiwań  

z pogranicza sztuki, choroby psychicznej, 
mistycznych doznań w fitnessowe łaszki.

W książce „The Yoga Tradition of the 
Mysore Palace” odzierasz jednak jogę z tej 
mistycznej otoczki.

Tak, i przez to nie jestem lubiany w środowisku 
(śmiech). Szukałem w źródłach, czytałem, 
pytałem. Wyszło, że joga propagowana 
współcześnie to miks wojskowej musztry, 
gimnastyki akrobatycznej i zapasów. To nie 
spodobało się osobom budujących obraz jogi 
jako czegoś unikalnego, wyjątkowego.

Jeśli joga nie jest taka „wyjątkowa”,  
to dlaczego ją ćwiczysz?

Bo widzę w niej potencjał transformacji. 
To, co odróżnia ruch w jodze od innych 
form pracy z ciałem to specyfika tego 
ruchu. Na przykład pozycja viparita 
chakrasana. Jeśli na nią popatrzysz, to 
jest to nic innego, jak akrobatyka. Sporo tu 
dynamizmu, balansu, siły. Jednak możesz 
wykonać ją w inny sposób. Z uważnością 
obserwując moment wejścia i wyjścia  
do/z pozycji, trwać w niej i eksplorować.  
To dla mnie joga, czyli sztuka.

Joga to sztuka?

Dla mnie tak. Moje książki nie mówią o tym, 
jak coś robić, tylko po co. To docieranie do 
źródeł, poznawanie i tworzenie siebie.

Oprócz uczenia jogi malujesz. Widziałam 
Twoje obrazy. Skąd czerpiesz inspiracje?

Naprawdę chciałbym powiedzieć, ale nie 
mam zielonego pojęcia (śmiech). Choćbyśmy 
bardzo chcieli wszystko wyjaśnić, nazwać, to 
nie wszystko jest wytłumaczalne.

 rozmawiała Magdalena Karciarz
 Wrocław, 16.01.2015

Kolejna część wywiadu dotycząca praktyki asan, 
nauczycieli oraz sposobach na relaks w następnym 
numerze „Przestrzeni”.
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koszt warsztatu:80 zł  
50 zł dla członków Stowarzyszenia Przestrzeń 

Liczba miejsc ograniczona , konieczność rezerwacji na adres 
stowarzyszenie.przestrzen@gmail.com 

do 13 lutego 2015 

  
 
 
  
 

  
 
 
  
 

  
 
 
  
 

  
 
 
  
 

Spotkanie 1/2015 
Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych  

Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych 
Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi 

Stowarzyszenie Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń” 
 

Zapraszamy do udziału w warsztacie i wykładzie 
 

DR NORMAN SJOMAN 
JOGA 

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA 
 

17.02.2015 g. 18:00-21:00,  
AWF Wrocław 

 
Praktyk oraz dogłębny badacz jogi i jej tekstów, Sanskrytu od ponad 4o lat. Doktor sanskrytu w stopniu 
Sahitya (tradycyjny stopień indyjskiego Pandity). Doktor honoris causa Japońskiego Stowarzyszenia Jogi. 
Autor książek: Tradycja Jogi Mysore Palace, Wprowadzenia do muzyki południowoindyjskiej, Yoga 
Touchstone oraz niedawno wydanej  Yogasutracintamani. Redaktor południowoindyjskiego traktatu Kama 
Sastra, autor wielu publikacji na temat Patańdżalego, tematów związanych z jogą i sztuką indyjską, jak  
i zachodnią. W latach 1970 – 1978 był studentem B.K.S. Iyengara. Uczy jogi na całym świecie. 
 
  

Tłumaczenie z języka angielskiego: Iwona Kozłowiec 
Oragnizator Magdalena Karciarz, Barbara Kucharska 

Czas trwania zajęć: 3 godziny 
Proszę zabrać swobodny sportowy strój.  

 
 

 
Wrocław, ul. Rzeźbiarska 4, Zameczek, AWF,  w sali 1/11 
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* Dr Norman E. Sjoman (ur w 1944)

Jest znaną postacią wśród akademickiej gru-
py badaczy zajmujących się jogą. Można 
go określić trzema słowami: badacz (filozof  
i sanskrytolog), artysta (maluje mandale  
i ilustruje swoje książki), jogin (uczeń wielu 
nauczycieli). Sam praktykował jogę wg Iyen-
gara, ale znany przede wszystkim z pracy The 
Yoga Tradition of the Mysore Palace,   gdzie 
zamieszcza tłumaczony przez siebie tekst jogi 
Sritattvanidhi, pochodzący z XIX w. a prze-
kazany przez Maharadzę Mysore, niejakiego 
Krishnaraja Wodeyara III (1794 - d. 1868). 
To, co interesujące w jego pracach, to dość 
oryginalne oraz kontrowersyjne spojrzenie na 
rozwój jogi współczesnej w świetle pojawia-
nia się wielu asan. Wg Sjomana zostały one 
“wymyślone” przez Iyengara w oderwaniu 
od tradycji i jakiejkolwiek kontynuacji prze-
kazu, również udowadnia wpływ zachodniej 
gimnastyki na wiele pozycji „wymyślanych” 
przez Krishnamacharya. Jednym słowem 
swoimi pracami narobił trochę zamieszania, 
mówiąc, że współczesna joga indyjska nie 
jest znowu taka indyjska 
Sjoman gruntownie wykształcony, studiował 
na University of British Columbia oraz Sto-
ckholm University, również ma tytuł pandita 
(mędrca) z Mysore Maharaja’s Mahapathasa-
la. Warte podkreślenia jest jego długotrwały 
kontakt z Indiami (14 lat), w latach 70-76 
studiował u Iyengara w Puna gdzie również 
otrzymał doktorat w Centre of Advanced Stu-
dies in Sanskrit at Pune University, w poł. lat 
80 robił badania w Mysore Palace (Patabbi 
Jois). W 1982 r. otrzymał honorowy dokto-
rat z Jogi w Nippon Yoga Gakkei. W 2006 r.  
Sjoman zostaje zaproszony do panelu o jo-
dze w czasie trwania  oAmerican Academy 
of Religion in Washington, gdzie prezento-
wał swój wyklad Summary of Research on 
Yoga. W tym samym roku ukazała się jego 
monografia 2006 „The Yoga Tradition” wy-
dana przez Lonavla Yoga Institute.

Oto niektóre z komentarzy-pytań dotyczą-
ce opracowania  N.E. Sjomana The Yoga 
Tradition of the Mysore Palace
 
1. Sritattvanidhi Jeden z najstarszych pod-
ręczników poświęconych jodze fizycznej 
skompilowanego przez Mummadi Krishna-
raja Wodeyara. 
“the whole guru-sisya tradition is part of  
a social bonding complex and is particularly 
attractive at present to people who are alie-
nated from family complexes; one of the most 
difficult aspects of our perilous modernism. 
I have heard a yoga student say, “Pattabhi 
Jois is like father to me” (s.6)

2. Krishnamacharya został zatrudniony  
w Mysore Palace z początkiem lat 30.  
Do uczenia jogi w szkjole dla chłopców (Ara-
su Boys). (The exercise system prescribed for 
the development of the Crown Prince, Krish-
naraja Wodeyar, was a combination of indi-
genous Indian exercise system and western 
gimnastic) (s.52). 

3. B.K.S. Iyengara nauczanie, pisze, że trady-
cja pałacowej yogi z Mysore została uzupeł-
niona (supplanted) Perspektywa Iyengara jest 
mocno zaangażowana w praktykę jogowych 
asan (ponad 200) i raczej dystansuje się of 
filozoficznej i teoretycznej tradycji, a asany 
nie opierają się na żadnej pisanej tradycji jak 
i żadnej ciągłości nauczania przez poprzed-
nich nauczycieli. (s.35) Swami Vishnudeva-

Norman Sjoman w akcji. Warsztat 17.01.2015, 
AWF Wrocław. Fot. Magdalena Karciarz
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nanda (uczeń Sivanandy) w swoim podręcz-
niki „The Complete Illustrated Book of Yoga” 
prezentował również wielką liczbą asan.  
Podobnie Swami Yogesvarananda First Steps 
to Higher Yoga umieścił 264 asan.

4. Patabi Jois i Iyengar uczyli się u tego  
samego nauczyciela, ale ich systemu ewalu-
owały w zupełnie inne rejony. Tak jak Patabi 
Jois budował swoje trzy grupy sekwencji  na 
idei vinyasa (Opisane w książce Yogamala), 
tak Iyengar pogrupował je w zależności od 
kierunku ruchu, wyłączył oddech oraz dodał 
„precyzję”, „penetrację” i „introspekcję”.
Vyayamasala-s co znaczy tyle co gymna-
siums. Poszukując żródłowych odniesień do 
początków asan. podobnie jak w starożytnej 
Grecji służyło przede wszystkim do ćwiczeń 
cielesnych. 

5. Asana etymologicznie znaczy nie więcej 
tylko „siedzieć”, „pozostać w bezruchu”. 
Sjoman na stronach swojej książki próbuje 
wyjaśnić pierwotną naturę asany i warto to 
znać, aby nie tworzyć artefaktów wynika-
jących z niewiedzy. „Jog means to be dead 
when alive” pisze na s. 46 odwołując się  
do tradycji Natha joginów. 

6. Podręcznik indyjskich ćwiczeń cielesnych 
VYAYAMA DIPIKA autorstwa S. Bharadwa-
ja który dziękuje we wstępie jeszcze innej 
osobie (Veeranna’s). Tak więc Veeranna był 
nauczycielem Bharadwaja. Był on również 
w latach 1892-1901 nauczycielem gimna-
styki  Wodeyar’a. Wspomniany podręcznik 
jest kompilacją ćwiczeń fizycznych znanych 
wówczas w Anglii jak i tradycyjnych ćwiczeń 
indyjskich. Tak więc znalazły się tu ćwiczenia 
z użyciem trapezu, drążków do ćwiczeń, po-
ręczy, lin ale też ćwiczeń o charakterze walki 
(zapasy). W rozdziale pierwszym VYAYAMA 
DIPIKA są ćwiczenia w chodzie, biegu, pod-
skokach i skokach. Rozdział drugi nazwany 
danda exercises koncentruje się na ćwicze-
niach określanych jako  „push-ups” mających 
związki z tradycyjną serią ćwiczeń suryana-
maskar. To na bazie tych ćwiczeń później 

Krishnamacharya stworzył swoją koncepcję 
vinyasy. I tak kolejno rozdział trzeci to se-
ria ćwiczeń w przysiadzie i z klęku, czwarty  
to ćwiczenia nóg w siedzeniu oraz wzmac-
niania kolan, piąty dotyczy ćwiczeń „to make 
the body light”, szósty obejmuje ćwiczenia 
palców dłoni i ćwiczenia dumbbell i calisthe-
nics. Rozdział ostatni siódmy to ćwiczenia  
na poręczach.
  
7. Zlepek ćwiczeń: Sjomana frapują ćwiczenia 
opisane w rozdziale piątym. Opisane są dwa 
rodzaje ćwiczeń w wykorzystaniem ściany  
a określanych jako valvarase. Pierwszy ro-
dzaj to urdhvadhanurasana (w książce Iyen-
gara jako wygięcia w tył przy ścianie). Drugi 
rodzaj to nie mający nazwy, ale występujący 
w podręczniki Iyengara jako „walking down 
the wall”. Tego rodzaju ćwiczenia mają swo-
je korzenie w formach wygięć niezbędnych 
w walkach zapaśniczych i prawdopodobnie 
stąd zostały zapożyczone (s.54). Na stronie 
55 Sjoman piszę bez żadnych wątpliwości,  
że joga współczesna jest tylko kompilacją 
wielu różnych ćwiczeń wziętych z różnych 
aktywności ale też kultur. „It is quite cleart-
hat the yoga system of the Mysore Palace 
from Krishnamacariar i another syncretism 
drawing heavily on the gymnastic texst, but 
presentig it under the name of yoga” (s.55).  

8. Podręcznik ćwiczeń dla zapaśników „Mal-
lapurana” Warto przyjrzeć się jednemu z naj-
starszych tekstów dotyczących zapaśników, 
aby mieć pogląd na wiele zapożyczeń ze 
strony jogi. Podręcznik ćwiczeń datowany na 
1640 r. nazywany Mallapurana jest według 
wydawcy znacznie starszy (ok. XII-XIII w.). 
Według tradycji zapaśnicy – uzbrojeni bra-
mini z Gujarat migrowali do takich miejsc, 
aby znaleźć się pod opieką królewską.  
Mysore był jednym z takich miejsc. Dla nich 
został przygotowany podręcznik, który miał 
im pomagać w ćwiczeniu ciała dla sztuki 
walki. W rozdziale X są podane szczegóły 16 
grup ćwiczeń znanych jako srama-s. Obej-
mują one m.in. ćwiczenia walki zapaśniczej, 
ćwiczenia na słupie, ćwiczenia biegowe  
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i skocznościowe, masaże, calisthenics z ru-
chami cyklicznymi, pływanie, wspinanie, bu-
dowanie akrobatycznych piramid w grupie. 

9. W posumowaniu Sjoman konkluduje  
„In the case of yoga asana tradition we can 
see that it is a dynamic tradition that has 
drawn on many sources – traditional yoga 
texts, indigenous exercises, western gymna-
stisc, therapeutics, and even perhaps the 
military training exercises of the foreign 
dominating power” (s.60). I dalej „Modern 
students of yoga have treated asanas smbo-
lically, expecting some „mystical” results to 
occurfrom taking that position. The tenden-
cy of most students of yoga has been taking 
that position. The tendency of mos students 
of yoga has been to follow a linear tradition 
instead of a dynamic tradtion” (s.60). 

Zatem tradycja linerna miałyby polegać na 
kumulowaniu i zbieraniu tego co wcześniej 
napotkała, natomiast tradycja dynamiczna na 
rozwoju praktyk introspekcyjnych. Oczywi-
ście zawsze jest pytanie jak daleko i jak szyb-
ko w odniesieniu do tego z czego wyszła?
Tak więc prezentowany u Sjomana podręcz-
nik Sritattvanidhi miałby być syntezą trady-
cji asan, które Krishnamacharya kreatywnie 
potraktował w swoich „seriach”. Następnie 
Pattabi Jois w obrębie już „lineranej tradycji” 
niewiele zmienił, traktując asany symbolicz-

Pytanie na ile świadomie, a na ile z koniecz-
ności wymuszonej przez warunki życia  
i zarabiania. Otóż Iyengar przearanżował 
„serie” Krishanamacharyi, traktując asany 
dynamicznie, nadając im funkcjonalność  
i przez to obiektywizację powtarzalności.  
Z czasem niezbędna już była jakaś ‘sztanca’ 
dla każdej z nich, co z czasem przerodziło się 
w precyzję i szczegółowy opis, obecnie czę-
sto graniczący z dogmatyzmem cielesnym. 

Rodzi się pytania, na ile z czasem ów  
dynamiczna tradycja naprawdę będzie  
dynamiczna a na ile ulegnie skostnieniu?                          

  oprac. Lesław Kulmatycki

Sjoman N.E. The Yoga Tradition of the Myso-
re Palace. Abhinav Publication, Shakti Ma-
lik, New Delhi, 1999. 

Norman Sjoman i Iwona korygują Zdzicha w Sarvan-
gasanie. Warsztat 16.01.2015, AWF Wrocław.

Fot. Magdalena Karciarz

Iwona, Renata i Norman dyskutują na temat Jogasutr.
Warsztat 16.01.2015, AWF Wrocław.

Fot. Magdalena Karciarz
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2014/15 
w STiPR 

Przestrzeń

2014

styczeń
- Anna Staszek pokazuje nam, jak pracować 
ze Świadomością ciała
- zmieniamy formułę Otwarć z jednorazo-
wych zajęć na rzecz cyklicznych spotkań 
wokół jednej z technik pracy z ciałem. Nowy 
sposób pracy początkuje Lesław Kulmatycki 
z cyklem Kto odchodzi? (1/14)
- konwersatoria rozpoczynamy spotkaniem  
z Mirkiem Kozłowskim, który opowiada o Au-
roville – cywilizacja wersja 2.x.(11.01.2014)

luty
- kontynuujemy cykl Otwarć Ruch-Ciało-Ar-
chetyp (2/14), który prowadzi Anna Staszek
- spotykamy się na konwersatorium, by roz-
mawiać o temacie Skoro się zajmujesz jogą, 
to zacznij szukać swojej utopii, który przygo-
tował Lesław Kulmatycki (22.02.2014)

marzec
- organizujemy warsztat MantraSound, któ-
ry prowadzi Aleksandra Piela (29.03.2014)

kwiecień
- wiosenna przerwa 

maj
- Aneta Augustyn namawia nas do wspólnej 
pracy w asanach, czyli Otwarcia Razem/
Osobno (3/14)
- współorganizujemy z Katedrą Nauk Huma-
nistycznych i Promocji Zdrowia AWF Wroc-
ław seminarium Dźwięk i głos, w Pustelniku 
k/Bolkowa (16-18.05.2014). Prowadzący-
mi są Anna Zubrzycki, Aleksandra Piela,  
Elżbieta Bienias, Lesław Kulmatycki.

czerwiec
- współorganizujemy I Międzynarodową 
Konferencje Joga i Ajurweda w badaniach 
naukowych. Sulisław (27-29.06.2014).  
Wygłaszamy referaty (Lesław Kulmatycki, 
Magdalena Karciarz, Ewa Moroch, Katarzy-
na Bulińska), zarządzamy komitetem organi-
zacyjnym (Magdalena Nowacka), udzielamy 
się jako wolontariusze, redagujemy materiały 
konferencyjne oraz przeprowadzamy wywia-
dy z zaproszonymi gośćmi (Magdalena Kar-
ciarz) 
- półrocze działań kończymy Ceremonią 
herbaty (24.VI.2014)

lipiec
- aktywny wypoczynek, czyli Gradówek 
pod hasłem Karma joga (budujemy podest  
w ogrodzie)

sierpień/wrzesień
- odpoczywamy i knujemy wyprawę do Indii

październik
- nowy rok akademicki zaczynamy Otwar-
ciami z Bones for life - ciało, które rozu-
mie... (5/14) prowadzi Katarzyna Salamon- 
Krakowska

listopad
- współorganizujemy z Katedrą Nauk Huma-
nistycznych i Promocji Zdrowia AWF Wroc-
ław jednodniowe seminarium Oddech i rytm. 
Prowadzą Magdalena Karciarz, Marta Gra-
bowska, Lesław Kulmatycki (08.11.2015)
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- ostatni zaplanowany cykl Otwarć - Medy-
tacja Dynamiczna (6/14), którą prowadzi Ja-
cek Borowicz
- podróż na Wschód, jedziemy do Indii, 
aby podpatrzeć u źródeł, co to właściwie 
jest joga, po co są aszramy i kim jest guru  
(24.11-22.12.2014)

2015

styczeń
- rusza cykl konwersatoriów, który roz-
poczyna prezentacja na temat Podróż  
na wschód. Aszramy jogi w Indiach. Czyli 
Siostro, Bracie  czekamy na Ciebie. O swo-
ich doświadczeniach opowiadają Magdale-
na Karciarz, Magdalena Nowacka i Lesław  
Kulmatycki (10.01.2015)
- spotykamy się na Walnym Zebraniu.  
W skład zarządu wstępuje Aneta Augustyn,  
a Magda Kłos od tej pory wspiera nas z off-u. 
Pozostała ekipa działa dalej (13.01.2015).
- ruszają cykliczne Otwarcia. Tym razem za-
czynamy od Taijiquan Piotra Lachowicza
- powstaje Biblioteka STiPR. Uzyskujemy 
zgodę na umieszczenie zbiorów w sali Kate-
dry Nauk Humanistycznych i Promocji Zdro-
wia. Ania Kania, zdolna studentka Instytutu 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, tworzy bazę 
danych zbiorów.
- zbiera się Zarząd, by dopracować plany  
i działania (25.01.2015)

luty
- rusza Przestrzeń Na 11, gdzie możemy  
działać wokół sztuki, kultury i mniej „poważny-
mi” sprawami. Na 11 otwiera Lesław Kulmaty-
cki prezentacją swoich obrazów z lat 1984-92, 
które powstawały w czasie pobytu w Indiach  
i Australii (13.02.2015)
- organizujemy spotkanie Joga i sztuka,  
w którym biorą udział dr Norman Sjoman 
oraz prof. Lesław Kulmatycki. Dyskutujemy 
o tym, czym joga nie jest (16.02.2015)
- organizujemy wykład i warsztat dra Nor-
mana Sjomana Joga. Świadomość ciała 
(17.02.2015)

marzec
- kolejne Walne Zebranie. Tym razem robimy 
wiosenne porządki. Podejmujemy decyzje  
o zmianach na liście członków STiPR, two-
rzymy wewnętrzne regulacje współpracy, 
planujemy kolejne działania (17.03.2015)
- ruszają zajęcia Cantienica, które  
w ramach Otwarć prowadzi Katarzyna  
Pernak z STiPR

kwiecień
- organizujemy kolejne seminarium w Pustel-
niku k/Bolkowa. Tym razem wokół Dźwięku 
i obrazu. Wśród prowadzących znajdują się 
członkowie STiPR, m.in.: Lesław Kulmaty-
cki, Magdalena Karciarz, Aneta Augustyn, 
Piotr Jodko a gościem specjalnym jest Jacek 
Ostaszewski (24-26.04.2015)
- wydajemy nowy numer nieregularnika 
Przestrzeń

maj
- współpracujemy z Katedrą Nauk Humani-
stycznych i Promocji Zdrowia AWF Wrocław 
przy organizacji konferencji Joga w szkole 
(30-31.05.2015)
- tak polubiliśmy się spotykać, że zwołujemy 
kolejne zebranie (19.05.2015)
- rusza nietypowy cykl Otwarć  - samoobro-
nę prowadzi Maria Stolarzewska, instruktor-
ka karate

czerwiec
- szykujemy się do wakacji, sumujemy półro-
cze pracy, czyli Zarząd porządkuje papiery
- w Przestrzeni Na 11 rusza wystawa Podróż. 
Relaks. Zatrzymanie  (7.06.2015)

lipiec
- odpoczywamy aktywnie, czyli współtwo-
rzymy tymczasową komunę w ramach wa-
kacji w Gradówku. Miejsca użycza nam 
Magda Nowacka (członek STiPR), a tema-
tem przewodnim jest Nicnierobienie (29.06-
05.07.2015)

sierpień
- odpoczywamy w podgrupach
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wrzesień
- zbieramy siły do nowych zadań.. Zaglądamy 
do kalendarzy i zastanawiamy się, co chcemy 
i możemy robić w ramach STiPR. Przesyła-
my pomysły do STiPR (do 30.09.2015)

październik
- wracamy do działań w ramach Otwarć, 
seminariów i konwersatoriów. Zwołuje-
my zebranie i naradzamy się, co wybrać 
z propozycji członków STiPR, pomysłów 
oraz nadchodzących wydarzeń (13.10.2015) 
- spotkanie w ramach konwersatorium Joga 

passé, czyli rzecz o jodze w Kanadzie. Swo-
je wrażenia z podróży prezentować będzie 
Magdalena Karciarz oraz Piotr Jodko 

listopad
- planujemy kolejną ekspedycję naukowo-
dydaktyczną do europejskich aszramów

grudzień
- spotykamy się na ceremonii herbaty 
(8.12.2015) 
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aby rozruszać nie tylko ciało, ale i umysł, zapraszamy wszystkich

do tworzenia dzieł związanych z PRZESTRZENIĄ 
 

Konkurs w dwóch kategoriach

SŁOWO i  OBRAZ 

Każda wariacja na temat pojęcia „przestrzeń” oraz naszego Stowarzyszenia, 
dozwolona, technika również. 

 
W kapitule konkursowej zasiądą: 

Aneta Augustyn, dziennikarka,  Nuna Cieślikowska-Kulmatycka, graficzka
Krystyna Boroń-Kurpińska, pracownik naukowy AWF 

Nad pracami jury będzie czuwać Katarzyna Torzyńska, z Komisji Rewizyjnej STiPR

I nagroda, w obu kategoriach, to bon na książki o wartości 100 zł  
oraz możliwość darmowego uczestnictwa w wybranych zajęciach Przestrzeni 

(organizowanych w ramach cyklu Otwarć). 
Nagroda pocieszenia to bakalie i łakocie wspierające proces twórczy.

Przyznane będzie wyróżnienie członków STiPR - poprzez głosowanie jawne  
na stronie Przestrzeni.

Ogłoszenie zwycięzców na stronie www.przestrzenrelaksacji.pl, do 30 listopada 2015, 
a wręczenie nagród odbędzie się w dniu dorocznej, grudniowej Ceremonii Herbaty  

w Bibliotece STiPR we Wrocławiu. 
 

Prace należy przesyłać do 30 października 2015 
opatrujac godłem (pesudonim, nick) oraz dołączając osobną kopertę zawierającą 

dane autora (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz oświadczeniem - 
jestem autorem niniejszej pracy i posiadam do niej pełne prawa autorskie)

na adres: 
AWF Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia 

Biblioteka STiPR Przestrzeń 
ul. Rzeźbiarska 4, Wrocław 

z dopiskiem KONKURS PRZESTRZEŃ 
 

KONKURS
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Zjęcie Ingi Schorowskiej z pobytu w Dolinie Kullu. Styczeń 2015. Indie
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zapraszają na
seminarium praktyczno-metodyczne

JOGA W SZKOLE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we WROCŁAWIU
Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia,
Zakład Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych,

Zakład Psychologii, Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych
oraz Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”

które odbędzie się na Uczelni, 
„Zameczek”, ul Rzeźbiarska 4

w dniach 
30. 05. – 31. 05. 2015

KOMUNIKAT 2
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Założenia seminarium:
Zdając sobie sprawę w wyzwań i dylematu ucznia współczesnej szkoły oraz sygnałów płynących 
ze środowiska nauczycielskiego oraz rodziców, chcielibyśmy podjąć praktyczne działania na rzecz 
włączenia niektórych, najbardziej przydatnych praktyk jogi w środowisku szkolnym.
Uczestnicy seminarium w ramach opłaty konferencyjnej będą mieli możliwość wzięcia udziału nie 
tylko w wykładach i prezentacjach, ale też w warsztatach, prezentujących metody pracy z dziećmi      
i młodzieżą szkolną. 
Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy i nauczyciele.

Celami naszego seminarium są: 
- stworzenie forum dla wymiany praktycznych rozwiązań i propozycji konkretnych scenariuszy     
lekcji w wykorzystaniem ćwiczeń jogi,
- wymiana poglądów przedstawicieli różnych dyscyplin reprezentujących odmienne perspektywy,
- zawiązanie się grupy wsparcia dla tworzenia konstruktywnych programów z wykorzystaniem     
technik relaksacyjno-koncentrujących oraz jogi w środowisku szkolnym

Adresaci seminarium: 

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów czy      
ekspertów jogi, ale też zainteresowanych tą problematyką przedstawicieli nauk humanistycznych, 
społecznych i medycznych.

Zakres konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- Ćwiczenia jogi, a uważność
- Ćwiczenia inspirowane jogą, a umiejętności koncentracji
- Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
- Napięcia fizyczne i wady postawy, a świadomość ciała
- Relaksacja dla umysłu na lekcji
- Dyscyplina i samokontrola w jodze
- Propozycje sekwencji asan dla dzieci szkolnych
- Kompetencje nauczycieli i instruktorów jogi

Praktyczne informacje:

- Opłata seminaryjna – 300 złotych. Opłata obejmuje udział w sesjach naukowych, materiały            
konferencyjne, dwa obiady, catering podczas przerw. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu. 
Koszt noclegu pokrywa uczestnik konferencji.
- Osoby zgłaszające prowadzenie warsztatu są zwolnione z opłat, po zaakceptowaniu scenariusza 
warsztatu przez przewodniczącego komitetu naukowego seminarium.
- Termin wstępnych zgłoszeń (wykłady, doniesienia naukowe oraz scenariusze warsztatów)  – prze-
dłużony zostaje do końca kwietnia 2015. Formularze zgłoszeniowe wraz ze streszczeniami w ję-
zyku polskim (maksymalnie 250 słów) należy przesyłać, wyłącznie drogą elektroniczną, na adres 
Komitetu Organizacyjnego:
krystyna.boron-krupinska@awf.wroc.pl   lub:   katarzyna.torzynska@awf.wroc.pl
Wpłaty do 15 kwietnia na konto:
42 1060 0076 0000 3210 0014 7743  BPH o/Wrocław z dopiskiem  4404
Szczegółowy program, tylko uczestnikom seminarium zostanie przesłany do 20 maja 2015 r.
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PRZESTRZEN
stowarzyszenie trenerów i praktyków relaksacji 

P  A  T  R  O  N  I    M  E  D  I  A  L  N  I

Program ramowy seminarium

sobota 30.05

godz. 9:30  rejestracja uczestników, AWF, Zameczek, ul Rzeźbiarska 4 
godz. 10.00 - 11.30   Wykład wprowadzający w tematykę seminarium 
   „Czy ćwiczenia inspirowane jogą mogą znaleźć 
   swoje miejsce w polskiej szkole?” 
   - pytania i dyskusja otwierająca seminarium
godz. 11.30 – 13.00  Warsztat I „Ćwiczenia jogi, a uważność w środowisku szkolnym”
   (w jednej grupie dla wszystkich)

godz. 13.00    Przerwa na ciepły posiłek (catering) – osobne zamówienia

godz. 14.30 – 16.30  Prezentacje i doniesienia, wcześniej zgłoszonych prac.  cz. I
godz. 16.45 – 18.15 Warsztat II „Relaksacja dla umysłu w czasie lekcji szkolnych”
   Warsztat III „Zrelaksuj się trenerze, nauczycielu, instruktorze”
   (z podziałem na dwie grupy)
godz. 18.15 –19.00 Podsumowanie I dnia seminarium

niedziela 31.05

godz. 10.00 - 11.00  Wykład „Kompetencje nauczycieli i instruktorów jogi w pracy 
   z dziećmi i młodzieżą” 
godz. 11.15 – 12.45 Warsztat IV „Twórczość w praktyce jogi” 
   (w jednej grupie dla wszystkich)

godz. 12.45-14:30   Przerwa na ciepły posiłek (catering) 

godz. 14.30 – 16.00  Prezentacje i doniesienia, wcześniej zgłoszonych prac.  cz. II
godz. 16.15 – 17.45 Warsztat V „Napięcia fizyczne i wady postawy, a świadomość ciała”
   Warsztat VI „Ćwiczenia inspirowane jogą, a umiejętności koncentracji”
   (z podziałem na dwie grupy)
godz. 17.45 – 18.30 Podsumowanie II dnia i całego seminarium
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Przewodniczący: 
dr hab. Lesław Kulmatycki, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
Zastępczyni honorowa: 
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Barbara Almonkari – ur. w 1956 w Warszawie. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka 
SGPiS w Warszawie, z zamiłowania joginka. Nauczycielka Kundalini Jogi certyfikowana przez 
Kundalini Research Institute. Ukończyła także kursy: Childplay Yoga i Super Health (System of 
Yogic Science to Break Habits & Addictive Behaviors). Absolwentka Podyplomowych Studiów 
Psychosomatycznych Praktyk Jogi na AWF we Wrocławiu. 

Aneta Augustyn - ur. w 1968 we Wrocławiu. Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Wrocław-
skim oraz Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi na Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. Była dziennikarką Gazety Wyborczej, po 19 latach zdecydowała się odejść z korporacji, 
żeby zwolnić tempo i pogodzić obie pasje - pisanie i prowadzenie zajęć z jogi. Ważne: rodzina, przyjaciele, 
przyroda, ruch, cisza. 

Michalina Cieslikowska-Kulmatycka - ur. we Wrocławiu. Absolwentka wrocławskiej Akademi 
Sztuk Pięknych. Zajmuje się projektowaniem wnętrz, malarstwem i  grafiką użytkową. Lau-
reatka kilku nagród, uczestniczka kilkudziesięciu wystaw oraz autorka projektów i ilustracji 
licznych książek zarówno dla dzieci: „Pojedziemy w cudny kraj...”, „Różne Takie Zasypianki” 
„Krześlaki z rozwianą grzywą” jak i podręczników: „Etyka”, „Joga dla zdrowia”, „Joga i Stres” 
i „Joga-nidra”. 

Piotr Jodko - ur. 1974, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Główny obszar zainteresowań 
stanowi joga i masaż. Ukończył podyplomowe studia Technik Relaksacyjnych na wrocławskim AWF-ie. 
Obecnie w trakcie treningu na kursie nauczycielskim vinyasa krama jogi. Prowadził również zajęcia jogi 
we Wrocławiu.

Magdalena Karciarz - ur. 1979.  Absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, od 2004 pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Ukończyła studia 
podyplomowe z zakresu Technik Relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jej 
wielką pasją - oprócz podróży - jest joga, w której od paru lat odkrywa ciągle nowe wątki. Dodatkowo interesuje 
się  kulturą, sztuką, środowiskiem oraz wpływem odżywiania na zdrowie i zastosowaniem technik relaksacji  
w codziennym życiu.

Czesław Karkowski - ur. w 1949 we Wrocławiu. Filozof, dziennikarz, publicysta. Studiował polo-
nistykę na Uniwersytecie Wrocławskiem, doktoryzował się w dziedzinie filozofii. Od 1984 mieszka  
w Nowym Jorku. Był redaktorem naczelnym „Nowego Dziennika” i dyrektora Instytutu Piłsudskiego. 
Wykłada w Hunter College i Mercy College. Jest autorem 10 książek. Pierwsza jest poświęcona pisar-
stwu Brunona Schulza, a ostatnia „Iliada współczesna”, to rozważania na temat starogreckiego poematu 
Homera. Przetłumaczył kilka książek, opublikował setki artykułów, w tym także w czasopismach nauko-
wych. Jego pasją jest sztuka i wyprawy rowerowe.
 

 Autorzy tego numeru
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Lesław Kulmatycki - ur. w 1951 w Kłodzku. Studiował nauki w zakresie kultury fizycznej, psycholo-
gii, psychoterapii, etyki, jogi, zen-shiatzu w Polsce, Australii i Indiach. Pracuje jako profesor na AWF 
Wrocław. Kieruje Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych oraz Podyplomowymi Studiami 
Psychosomatycznych Praktyk Jogi. Autor książek i naukowych opracowań z zakresu technik antystre-
sowych i relaksacyjnych, jogi i promocji zdrowia. Interesuje się filozofią Dalegiego Wschodu i nie 
może żyć bez naturalnej przestrzeni.

Magda Grocholska - urodzona we Wrocławiu, studia geologiczne na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
UWr. Uprawia jogę i medytuje od 10 lat. Trenerka technik relaksacyjnych, absolwentka Podyplomowych 
Studiów Technik Relaksacyjnych AWF we Wrocławiu. Dyplom Trenera Somayog uzyskała w 2011. 
Podróżuje po świecie od lat trzydziestu. Najciekawsze podróże: wyprawa do Mongolii i Chin (1977-
1979), podróż do Indii i wędrówka w góry Kaszmiru, podróż do Indii i Nepalu (Katmandu1988), Nepal 
- Treking dookoła Annapurny 2010. Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków 
Relaksacji „Przestrzeń” oraz Stowarzyszenia Somayogi. Mottem zajęć prowadzonych przez Magdę jest 
praca, w sposób bezbolesny i łagodny, zgodny z naszymi możliwościami, wykorzystując nasz pełen poten-
cjał, usprawniając nasze ciało i umysł, łagodząc skutki stresu i upływ czasu.

Renata M. Niemierowska - ur. 1952 w Łodzi. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Wroc-
ławskim oraz ukończyła Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych. Redaktorka kwartalnika „Pro-
motor zdrowia”. Inspiratorka i członek założyciel Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji  
„Przestrzeń”. Współpracuje z Zakładem Technik Relaksacyjnych i Ekspresji Ruchowej przy AWF Wroc-
ław. Poetka, opublikowała cztery książki, członek SPP. Zainteresowana psychologią, filozofią, duchowością  
i antropologią kulturową. Od 1978 tworzy Teatr Jaźni. Zajmuje się pisaniem wierszy.

Inga Schorowska - ur.w 1969 we Wrocławiu. Ukończyła rehabilitację na AWF Wrocław. Przez wiele 
lat asystentka Nigela Hornby, nauczyciela Techniki Alexandra w Oslo, certfikowana przez ATI. Studiu-
je medytację i raja yogę w International Meditation Institute w Kullu w Indiach. Trenerka somayog, 
pranayam i uzdrawiania pranicznego. Poszukuje sposobów na pełne wykorzystanie potencjału umysłu  
i ciała poprzez podróże, naukę, duchowość i sztukę. Autorka książki „Somayog, jak cofnąć czas”.  
Kieruje Stowarzyszeniem Somayog, Edukacji i Rozwoju. 

Jadwiga Wais - socjolog, antropolog baśni. Absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, pra-
cowała jako adiunkt w Zakładzie Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu (zajęcia 
z historii filozofii, socjologii, psychologii medycyny, psychoanalizy, tanatologii). Wykładowca Pody-
plomowych Studiów Technik Relaksacyjnych przy AWF Wrocław. W pracy badawczej koncentruje się 
na zagadnieniach z dziedziny antropologii przemiany duchowej (pogranicze filozofii, psychologii, so-
cjologii, psychologii społecznej, mitologii, baśni i literatury pięknej). Zajmuje się zagadnieniami prze-
miany duchowej, obejmującej pogranicze filozofii, psychologii, mitologii, baśni i literatury pięknej. 
Bierze udział w pracach Wrocławskiego Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą. Publikowała artykuły 
w Studiach Filozoficznych, ALBO albo. Problemy psychologii i kultury, Przeglądzie Filozoficznym, 
Etyce, Kontekstach, Świecie Psychoanalizy. Autorka książek Gilgamesz i Psyche (2001) oraz Ścieżki 
baśni (2006), Bracia Grimm i Siostra Śmierć (2014).
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Spotkanie poindyjskie. Zameczek. Styczeń 2015

Kobiety czekające na dary (prasat). Aszram w Rikhiapeeth, styczeń 2015. Fot. Magdalena Karciarz
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A TU MOŻESZ NAPISAĆ LUB NARYSOWAĆ SWOJĄ BAJKĘ 
CZY  WSPOMNIENIA Z PODRÓŻY 

Jeśli chcesz się tym podzielić wytnij i przyślij do nas: 
STiPR Przestrzeń ul. Rzeźbiarska 4, Wrocław 


