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RELIGII

Zgodnie uważa się, że poznanie religii oraz dialog 
międzyreligijny mają zasadnicze znaczenie dla naszych 
czasów. Jednak z tą powszechnie uznawaną potrzebą 
podejmowania powyższych kwestii nie zawsze idzie 
w parze dostępność podstawowych narzędzi, które były-
by adekwatne, wiarygodne i zrozumiałe. 

Celem tej serii jest dostarczenie rzetelnej, podsta-
wowej wiedzy na temat różnych religii, jak i przed-
stawienie zasadniczych elementów potrzebnych do kon-
frontacji poszczególnych tradycji religijnych z chrześ-
cijaństwem. Przy tym ostatnim zabiegu nie kieruje nami 
żaden duch apologetyczny ani tym bardziej chęć ukazania 
hierarchii religii. Wynika on raczej z przekonania, że dla 
ułatwienia autentycznego spotkania między osobami, 
religiami i kulturami potrzebna jest także jasna świadomość 
wzajemnych różnic.

Teksty niniejszej serii mają charakter wprowadzenia, 
koncentrują się na początkach, księgach świętych, tra-
dycji, praktykach, nauce, konfrontacji-dialogu z chrześ-
cijaństwem, podając również podstawową bibliografię 
do dalszych studiów.
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Wstęp

Religia sikhów, jedna z najmłodszych na Wwiecie, nie

została jeszcze wystarczaj>co zbadana i opisana. Wielo-

rakoWć nurtów wystCpuj>cych w samym sikhizmie ogra-

nicza w znaczny sposób mocliwoWć prezentowania jed-

noznacznych opisów, z którymi zgodziliby siC wszyscy

sikhowie. Niniejsza ksi>cka jest wprowadzeniem do stu-

diów nad sikhizmem i prób> usystematyzowania pojCć
zwi>zanych z religi>, do badania której najwłaWciwszym

punktem wyjWcia s> aródła indyjskie. W ksi>cce, w roz-

działach poWwiCconych kanonicznym ksiCgom oraz pod-

stawom religijnym sikhizmu, wykorzystane zostały wy-

niki badaM zaprezentowane w mojej pracy doktorskiej

zatytułowanej Sikhijska koncepcja choroby duszy (hau-

mai) i jej miejsce w poszukiwaniu ideału. Rozdział pierw-

szy i drugi niniejszej ksi>cki pokace czytelnikowi histo-

ryczne aródła dotycz>ce powstania i rozwoju sikhizmu.

Drugi rozdział ma na celu ukazanie rócnicy miCdzy aró-

dłami historycznymi a materiałami hagiograficznymi

dotycz>cymi pocz>tków religii sikhijskiej. Z tego powo-

du analiza tych materiałów została umieszczona przed

opisem ksi>g kanonicznych. Przed przybliceniem pod-

staw religijnych sikhizmu (rozdział pi>ty) i samej reli-

gijnoWci sikhów (rozdział szósty), koniecznym okazało
siC omówienie w rozdziale czwartym materiałów aródło-

wych, którymi s> sikhijskie ksiCgi kanoniczne. PróbC
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przedstawienia rozbiecnoWci w obrCbie samego sikhizmu

znajdzie Czytelnik w rozdziale siódmym – poWwiCconym

sektom i odłamom. W podsumowaniu dokonane zosta-

ły krótkie analizy porównawcze z wybranymi koncep-

cjami chrzeWcijaMskimi. Głównym celem ksi>cki jest

przyblicenie polskiemu Czytelnikowi koncepcji sikhij-

skiej wspólnoty oraz próba odpowiedzi na pytanie, kim

s> sikhowie.

Uwagi dotyczące transliteracji

Kanoniczne teksty sikhizmu zapisano znakami gur-

mukhi (gurmukh┆ – dosł. „z ust nauczyciela”), którymi

posługuje siC współczesny jCzyk pendcabski – jeden

z głównych jCzyków Indii1. Cytaty pochodz>ce z tych

aródeł zapisano zgodnie z zasadami uproszczonej trans-

literacji znaków gurmukhi. Nazwy własne oraz tytuły
hymnów i modlitw zapisano w wersji spolszczonej lub,

tam gdzie było to mocliwe, podano tłumaczenie, po któ-

rym nastCpuje uproszczona transliteracja. Nazwy wła-

sne pochodzenia indyjskiego znane w pisowni polskiej

zapisano w formie juc ustalonej, natomiast pozostałe
okreWlenia podano zgodnie z zasadami transliteracji.

1 JCzyk pendcabski jest równiec jednym z głównych jCzyków w Pakistanie, ale

tam jest zapisywany zmodyfikowanym alfabetem arabsko-perskim.

WSTBP
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Transliteracja znaków gurmukhi

A (a) Aw (ダ) ie (i) eI (┆) au (u) aU (┣) ey (e) AY (ai) E (o)

AO (au)

s (sa) S (Wa) h (ha)

k (ka) K (kha) g (ga) G (gha) | (n.a)

c (ca) C (cha) j (ja) J (jha) \ (ña)

t (t.a) T (t.ha) f (d.a) F (d.ha) x (n. a)

q (ta) Q (tha) d (da) D (dha) n (na)

p (pa) P (pha) b (ba) B (bha) m (ma)

X (ya) r (ra) l (la) v (va)

V (r.a)

Uproszczona transliteracja znaków gurmukhi

A (a) Aw (ダ) ie (i) eI (┆) au (u) aU (┣) ey (e) AY (ai) E (o)

AO (au)

s (sa) S (Wa) h (ha)

k (ka) K (kha) g (ga) G (gha) | (n.a)

c (ca) C (cha) j (ja) J (jha) \ (ña)

t (ta) T (tha) f (da) F (dha) x (na)

q (ta) Q (tha) d (da) D (dha) n (na)

p (pa) P (pha) b (ba) B (bha) m (ma)

X (ya) r (ra) l (la) v (va)

V (ra)
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Wprowadzenie

Kolebk> sikhizmu1 jest Pendcab – region w północ-

nych Indiach, kraina, przez któr> przypływa piCć naj-

wiCkszych rzek tego regionu, od których wziCła swoj>
nazwC2. Od północy granicC tego obszaru wyznaczaj>
pasma himalajskie, a od południa – pustynne obszary

Multanu i Radcasthanu. Obecny Pendcab, podzielony

w 1947 roku miCdzy Indie a Pakistan, jest tylko czCWci>
Pendcabu historycznego.

Sikhizm to jedna z najwiCkszych religii monoteistycz-

nych na Wwiecie. Obecnie szacuje siC, ce liczba wyznaw-

ców sikhizmu przekroczyła 25 milionów3. WiCkszoWć
z nich zamieszkuje indyjsk> czCWć Pendcabu. Sikhijskie

Wwi>tynie mocna równiec spotkać w Delhi i innych mia-

stach Indii oraz poza ich granicami – najwiCksze skupi-

ska migracyjne sikhów znajduj> siC w USA oraz Wiel-

kiej Brytanii.

1 Słowo „sikh” pochodzi od sanskryckiego Wis.ya. W jCzyku palijskim (pダli) sło-

wo sekha (lub sekkha) oznaczało ucznia zgłCbiaj>cego wiedzC religijn>. Sikhizm

bywa równiec nazywany Nanダk-pãth, co mocna przetłumaczyć jako „Droga

Nanaka”.
2 Nazwa Pendcab (Pãjダb) powstała od złocenia słów pãj i ダb – „piCć wód”. S> to
rzeki dorzecza Indusu: Bjas, Ćenab, Dahelam, Rawi oraz Satleda.
3 Niektóre aródła sikhijskie podaj>, ic liczba ta jest dwukrotnie wiCksza. Za: En-

cyclopaedia of Sikh Religion and Culture, red. Dogra Ramesh Chander, Vikas

Publishing House, Delhi 1996, s. 437.
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Vredniowieczne Indie północne, a zwłaszcza Pendcab,

były miejscem, gdzie dochodziło do silnych tarć miCdzy

hinduizmem a napływaj>cym z zachodu islamem. Był to
równiec okres silnych reformatorskich ruchów wewn>trz
samego hinduizmu. NajwiCkszy z nich to ruch bhakti4,

którego pocz>tki siCgaj> juc VII-VIII wieku. Ruch ten

głosił wiarC w jedynego Boga, równoWć muzułmanów

i hindusów oraz zjednoczenie z Bogiem poprzez głCbo-

k> wiarC, miłoWć, zaufanie i oddanie. Bhakti oznacza nie

tylko miłoWć do Boga, lecz zakłada równiec, ce Bóg od-

wzajemni uczucie do człowieka5. Istniały dwa nurty

bhakti: nirgundhara (nirgun.dhダrダ) i sagundhara (sa-

gun.dhダrダ). Według nirgundhara Bóg jest bezosobowy,

abstrakcyjny, pozbawiony cech i atrybutów. Tradycja ta

opierała siC na poł>czeniu hinduskich i muzułmaMskich

wierzeM. Z kolei wyznawcy sagundhara czcili Boga oso-

bowego, posiadaj>cego cechy i przymioty. Tradycja tego

ruchu ma swoje korzenie w hinduskiej myWli religijnej6.

Sikhizmu nie mocna jednak uznać wył>cznie za od-

mianC nirgunicznego bhakti. Załocyciel sikhizmu – Na-

nak, a zwłaszcza jego nastCpcy, byli równiec pod silnym

wpływem sufizmu, mistycznego ruchu, którego korze-

nie siCgaj> Wredniowiecznej Persji7. Widoczna w sufizmie

tCsknota za ideałem sprawia, ce bóstwo traktuje siC jako

przedmiot i podmiot miłoWci. Vmierć prowadzi do poł>-

4 Bhakti (bhakti) – w sanskrycie, starocytnym jCzyku indyjskim, oznacza „reli-

gijne oddanie”, „adoracjC”.
5 Za: Tatiana Rutkowska, Danuta Stasik, Zarys historii literatury hindi, Wyd.

UW, Warszawa 1992, s. 36.
6 Ibidem, s. 37.
7 Maria Składankowa, Kultura perska, Ossolineum, Wrocław 1995, s. 157.

WPROWADZENIE
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czenia siC z nim8. Sikhizm zaczerpn>ł czCWć doktryn z obu

religii. Zostały one jednak zmodyfikowane w taki spo-

sób, ic obecnie sikhizm stanowi zupełnie odrCbn> reli-

giC – jest nie tylko systemem filozoficznym, ale rów-

niec odmienn> kultur>, której cechy dystynktywne kształ-
towały siC na przestrzeni kilkuset lat.

Podstaw> nauki sikhijskiej jest Nam (Nダm) – Boskie

ImiC. Bóg ma wiele imion, lecz jest jeden. Nazywany

jest Akal Purakh (Akダl Purakh) – „Ponadczasowy”, „Naj-

wycszy”. To on stworzył Wwiat, opiekuje siC nim i prze-

bywa w swoim dziele stworzenia, które reprezentuje

najwycsza emanacja Imienia. Boskie ImiC jest wszech-

obecne, a kto zda sobie z tego sprawC, moce doWwiad-

czyć mistycznego zjednoczenia z Akal Purakh, co pro-

wadzi do wyzwolenia siC z bolesnego krCgu narodzin

i Wmierci.

Pocz>tki sikhizmu siCgaj> drugiej połowy XV wieku

i s> zwi>zane z działalnoWci> Nanaka – pierwszego na-

uczyciela sikhijskiego. Od jego objawienia zaczyna siC
historia sikhów.

8 Ibidem, s. 157.

WPROWADZENIE
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Zarys historii

Najwacniejsz> dat> dla wszystkich sikhów jest data

urodzin załocyciela tej religii, od którego liczona jest

sukcesja nauczycieli sikhijskich. Historyczne informa-

cje o pierwszych nauczycielach s> bardzo znikome,

a wiedza na temat ich cycia w znacznej czCWci pochodzi

z ustnych przekazów spisanych w póaniejszym okresie1.

Ponicej ukacemy, jak sami sikhowie przedstawiaj> hi-

storiC swojej religii2.

1 Pierwszego nauczyciela sikhijskiego opisuje równiec wiele materiałów hagio-

graficznych, które zostan> przedstawione w nastCpnym rozdziale.
2 Do opracowania tego zarysu historii sikhizmu posłucyły mi przede wszystkim

opisy znajduj>ce siC w nastCpuj>cych pozycjach: Kartar Singh Duggal, Sikh Gu-

rus, Their Lives and Teachings, UBSPD, Delhi 1998; Harbans Singh, Guru Na-

nak and Origins of the Sikh Faith, Punjabi University, Patiala, 1994; (w jCzyku

pendcabskim:) Sダhib Singh, Gurbダn┆ te itihダs bダre [O słowach nauczycieli i hi-

storii], Singh Brothers, Amritsar 1986; (w jCzyku hindi:) Jayarダm MiWr, Guru

Nダnak Dev, J┆van aur darWan [Guru Nanak, cycie i filozofia]. Poza tymi pozycja-

mi bardzo pomocna była trzytomowa praca The Sikh Religion autorstwa oficera

armii brytyjskiej, Arthura Max Macaulffe’a z roku 1909, napisana we współpra-

cy z najwiCkszymi teologami sikhijskimi tamtego okresu.


