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ZAKŁAD FILOLOGII INDYJSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO  

I PODYPLOMOWE STUDIA JOGI KLASYCZNEJ 

WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM TRENERÓW I PRAKTYKÓW RELAKSACJI I JOGI ‘PRZESTRZEŃ’ ORAZ PODYPLOMOWYMI 

STUDIAMI PSYCHOSOMATYCZNYCH PRAKTYK JOGI PRZY AWF WROCŁAW Kultura helleńska była swoistym wzorcem 

dla rozwoju człowieka i gdy mielibyśmy 

szukać odniesień do tego czym była joga w 

Oriencie, to niewątpliwie należałoby się 

odnieść do starożytnej Grecji.  

Po pierwsze można mówić o zatarciu 

granic między sacrum a profanum, miedzy 

duchowym doświadczeniem a 

codziennością obowiązków. Tu arete równa 

się episteme. Nie można było osiągać 

zrozumienia i mądrości bez szanowania 

etycznych zasad. Tak jak jamy i nijamy w 

jodze warunkują postęp w 

psychofizycznych praktykach jogi.  

Narodowe oblicze jogi w Polsce przed 1939 r. 
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W okresie przełomu XIX/XX wieku, to ważny okres dla poznawania myśli indyjskiej na Zachodzie, 

gdyż najpierw Vivekananda w Parlamencie Religii w Chicago, a następnie teozoficzne lub  

antropozoficzne idee z jogą w tle przenikały również do Polski.  

Czy ówczesna joga ukierunkowana na „Rozwój potęgi woli” a przedstawiona w pierwszym polskim    

o jodze podręczniku autorstwa Wincentego Lutosławskiego jest nadal ważna i aktualna?                   

Czy idea praktyk jogi w… „służbie upadłego człowieka i zniewolonego narodu” jest również 

odczytywana i dzisiaj? I czy nie już wówczas obawa przez inną kulturą, ksenofobiczny lęk przed 

żywą, praktyczną duchowością była prawdopodobnie powodem tego, że joga szczególnie w Polsce, 

skazana była (i być może nadal jest) jako rodzaj „aryjskiego dziedzictwa”, a poddana stosownej 

interpretacji, być może…  powinna się stać patriotycznym obowiązkiem?  

Zaproszona do rozmowy: 

Agata Świerzowska 
 

Badaczka przemian współczesnych zjawisk ezoterycznych, religijności i duchowości w kulturze polskiej, 
pracująca w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji jako dr hab. prof.. Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Autorka wielu książek, w tym „Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku”.    

Rudolfa Steinera na temat jogi jako 

„dyscypliny duchowej dnia wczorajszego” 

na tle jego pogl&dów na ewolucj$ 

cz#owieka oraz skontrastowanie jej z 

antropozoficzn&, nowoczesn& !cie%k& 

rozwoju duchowego. Idee te – o czym warto 

pami$ta( i co zostanie zasygnalizowane w 

wyst&pieniu – mia#y kluczowe znaczenia 

dla powstania jednej z pierwszych 

interpretacji jogi w Polsce, której twórc& 

by# okultysta i prapsycholog Józef 

"witkowski (1876–1942). 

Prawdopodobnie najstarszym podręcznikiem do jogi 

jest „Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne 

ćwiczenia: według dawnych aryjskich tradycji oraz 

własnych swoich doświadczeń” autorstwa 

Wincentego Lutosławskiego już w samym tytule 

zawiera sporo wskazówek, co do kierunku tego 

„rozwoju”. 

Został cieszył się sporym zainteresowaniem, gdyż 

wydany w 1909 roku,  zostaje wznowiony w 1910 a 

następne (poszerzone) w 1932 r.   

 

Fragmenty tego jogowego podręcznika publikowane 

były w piśmie „Eleusis”, organie patriotyczno-

religijnego stowarzyszenia o tej samej nazwie 

założonego przez Lutosławskiego w 1902 roku. 

Celem Stowarzyszenia było szerzenie poczwórnej 

abstynencji (od alkoholu, tytoniu, hazardu i 

rozpusty), jak i wychowanie w duchu religijnym i 

narodowym. Tak więc joga były rodzajem 

dyscypliny mającej na celu kształtowanie 

określonych nawyków i postaw w duchu narodowo-

patriotycznym i katolickim.  

Na ile ówczesny, ale też współcześnie obecny nurt 

jogi zarówno w dzisiejszej Polsce jak i 

współczesnych Indiach Modiego ma z tym co było 

ważne dla Lutosławskiego wiele wspólnego?  

 Prawda o jodze i naukach tajemnych Eugeniusza 

Polończyka. 

Polończyk był założycielem w 1926 r. we 

Lwowie Stowarzyszenia „Arja”, które 

najprawdopodobniej wyłoniło się z Bractwa 

Odrodzenia Narodowego, założonego w 1921 

r. przez Karola Chobota (1886–1937). Ostatecznym 

celem działalności Stowarzyszenia było 

ukształtowanie nowego człowieka – odrodzonego 

duchowo, moralnie i intelektualnie, po to, by 

doprowadzić do odbudowy narodu polskiego, 

który przyniesie odnowę całej ludzkości i 

zapoczątkuje nowy porządek świata. Swoje 

reformatorskie wizje ogłaszał Polończyk na 

łamach „Hejnału” oraz „Wiedzy filozoficznej”, 

Mazdaznanizm. Mazdaznan (mazda – w starożytnej 

Persji mistrz i (...) myśl) jest ruchem, mającym 

bardzo mało wspólnego z religią, a jeszcze mniej z 

chrystianizmem w ogólnie przyjętym pojęciu. 

Zwolennicy tego kierunku określają mazdaznanizm, 

jako najstarszą wiedzę, obejmującą całego 

człowieka, a więc zarówno jego ciało jak ducha. 

Nauka ta ma być częściowo dziełem dociekań 

ludzkich, częściowo zaś objawieniem Bożym. 

Podstawą zasad mazdaznanizmu jest religia 

starożytnej Persji, a więc przede wszystkim istnienie 

w świecie dwóch pierwiastków, stale ze sobą 

walczących: dobra i zła. Pojęcie dobrego – Boga – 

wedle mazdaznanizmu jest zbliżone do 

nowoczesnego panteizmu. Chrystus mazdaznanu, 

urodzony 21 maja 749 r. po zbudowaniu Rzymu, 

niewiele ma wspólnego z Chrystusem 

chrześcijaństwa, chyba tylko tyle, że przyjmuje 

pewne zasady zawarte w Ewangeliach. Zgodnie z 

twierdzeniem wyznawców mazdaznanizmu prawda 

jest udziałem wszystkich religii... 

Duchowym (czyli boskim jak mówi ewangelja) i 

Chrystusowym będzie tylko ten naród, religja, 

jednostka kto zapominając o sobie nieść będzie 

poszanowanie, wolność, jasność, innym narodom i 

religiom tak aby z uzgodnienia czystych promieni 

mogło zajaśnieć ognisko światła i zbawczej• 

wyzwal'ającej prawdy. 

 

Jednym słowem: misz-masz idei i teorii, ale za to 

zabawny – oto bowiem i międzywojenną Polskę stać 

było na specyficzny mesjanizm buddyjsko-

chrześcijańsko-faszystowski. 

 

Czytaj więcej: https://histmag.org/Eugeniusz-

Polonczyk-mesjanizm-faszyzm-monarchia-i-

buddyzm-14758 
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http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/1558
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/1558
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/172
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/328
http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/1532

