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PODRÓŻ DO GÓRNEGO ŚWIATA

Stamtąd właśnie, z Nieba, Mistekowie czerpali swą wiedzę. Przeko-
nało mnie o tym osobiste doświadczenie. Pewnego dnia, jako uczest-
nik warsztatów słynnego Białego Szamana, antropologa Michaela 
Harnera, wraz z  dwudziestoma adeptami leżałem na puszystym 
dywanie w klimatyzowanej sali hotelu Mariott w Orlando na Flory-
dzie. Mistrz był pionierem badań szamanizmu w Amazonii, wśród 
Indian Jivaro i Conibo, a także w Arktyce kanadyjskiej, w Stanach 
Zjednoczonych i wśród Lapończyków w Skandynawii. Jego publika-
cje oparte na wiedzy wyniesionej z szamańskich podróży dowiodły, 
że szamanizm nie jest religią opartą na wierze, ale metodą wglądu 
w ukryte wymiary. Jak również, że te wymiary, czymkolwiek by nie 
były, rzeczywiście istnieją! Co więcej, są dostępne każdemu.

Leżałem z zasłoniętymi oczami, a niskie tony szamańskiego bęb-
na przenikały mnie głuchą wibracją. Każde z nas miało tam własny 
cel „podróży”. Ja intensywnie myślałem o tym, iż pragnę dowiedzieć 
się, jak Indianie ukuli swoją wizję trójpoziomowego świata.

Aby wznieść się do Górnego Świata, wyobraziłem sobie, że stoję 
pod pniem seiby, świętego drzewa Majów. Patrzę wzwyż dwudzie-
stometrowej kolumny, okrytej gładką srebrzystą korą i zwieńczonej 
koroną gałęzi rozbiegających się poziomo. To nie pomagało. Przy-
wołałem więc obraz liny zwisającej wzdłuż pnia i usiłowałem wcią-
gać się po niej. Podziałało! W mgnieniu oka znalazłem się na wierz-
chołku drzewa.

Z zawrotnej wysokości ujrzałem rozległy krajobraz. Pod wielkim 
czystym niebem zielone łąki, w dali błękitny pasek oceanu. Po pra-
wej stronie dalekie palmy i żółte domy ukryte w ogrodach. Wydało 
mi się, że to odbicie zwykłego krajobrazu Florydy. Lecz w następnej 
chwili pojąłem, że jestem już w innym wymiarze. Stałem w obliczu 
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potężnej fortecy, jakby zigguratu, piętrzącej się nade mną. Jej ściany 
z żółtego kamienia były lekko pochylone do wnętrza, przypomina-
jąc piramidę o ściętym wierzchołku. Po ścianach pięły się i wiły zie-
lone pnącza.

Nad budowlą pojawiła się, zawieszona w powietrzu, szklista ko-
puła. Niemal natychmiast pękła i rozsypała się na milion okruchów. 
Wówczas, nieco wyżej, pojawiła się następna i  znowu pękła, a  jej 
odłamki rozproszyły się w  przestworzu. To samo powtórzyło się 
trzeci raz, z jeszcze wyższą kopułą. Kiedy i ona rozprysła się, jasny 
słoneczny świat ustąpił ciemnościom.

Zawisałem w granatowej — niemal czarnej — przestrzeni. Wokół 
mnie sypał się deszcz gwiazd, małe złote plamki nadlatujące z nad 
głowy, rosnące i znikające w mroku pode mną.

Nagle wszelki ruch ustał. Podniosłem oczy i odkryłem, że mam 
tuż nad głową kryształ szafiru, wyrzeźbiony na kształt kielicha 
kwiatu, z grubymi płatkami pochylonymi ku dołowi. Miał średnicę 
około jednego metra. Z płatków sypały się drobne jak piasek ziaren-
ka złotego światła.

Tkwiłem tam nieruchomo i rosło we mnie przekonanie, że dotar-
łem do najwyższego niebiańskiego sklepienia dostępnego dla mojej 
świadomości. Pojąłem, że to nie gwiazdy spadały. To ja się wznosi-
łem, a raczej moja świadomość przenikała z poziomu materialnego 
wzwyż czy w głąb subtelnego wymiaru.

Pojąłem, że kamienna forteca symbolizowała ludzki świat, a zie-
lone pnącza obrazowały ziemskie życie, którego celem jest dążenie 
do Nieba.

I  wreszcie trzy szklane kopuły obrazowały zapewne trzy sfery 
znane z nauk hinduizmu, może trzy poziomy uduchowienia, które 
trzeba przekroczyć, aby dotrzeć do szafirowego sklepienia.

W tej chwili zmieniony rytm bębna wezwał mnie do powrotu.
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 Po kilku latach, czytając teksty objaśniające filozofię hinduską, zro-
zumiałem lepiej, co w symboliczny sposób odsłaniały mi te obra-
zy. Piramida i pnącza to dźiwa, dusza uwikłana w świat materialny. 
Nad nią pierwsza kopuła — to ciało subtelne, które rodzi sny. Otacza 
je druga kopuła — ciało przyczynowe, doświadczane w  głębokim 
śnie. Trzecia kopuła to atman — czysta, promienna, nierozcieńczo-
na świadomość, która stanowi naszą esencję, czyli dusza w najczyst-
szej postaci, łącząca nas z boskością całego kosmosu — Brahmanem.

Nie doświadczyłem tego połączenia, ale została mi pokazana dro-
ga do niego poprzez duchowe struktury istnienia. Jego głębie są 
niezmierzone, a nasz świat materialny to zaledwie krucha emanacja 
duchowości, tak cienka jak skorupka jajka.
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ŹRÓDŁO WIEDZY

To moje pierwsze szamańskie doświadczenie, po którym przyszły 
inne, a  także miesiące i  lata studiowania literatury przedmiotu, 
upewniły mnie, że dostąpiłem swoistego objawienia. Skromnego 
i ograniczonego, ale podobnego do tych, które opisane są w Biblii, 
Torze i Koranie, w pismach proroków i świętych, a wreszcie w pra-
cach antropologów opisujących indiańskie rytuały inicjacyjne. Nie 
był to sen ani majaczenie. Został mi ukazany inny świat, inny wy-
miar, ukryty pod naszym. Bardziej subtelny, skoro dostęp do niego 
uzyskuje się myślą poprzez wnętrze mózgu. Nie będę tu rozważał 
natury tego wymiaru. On po prostu istnieje. Kiedy przekonałem się, 
że elementy mojej wizji są dobrze znane innym i wielekroć opisane 
w literaturze akademickiej, pojąłem, że ten wymiar wykracza poza 
obręb jednostkowego mózgu.

Przyszła mi na myśl biblijna opowieść proroka Ezechiela o  jego 
widzeniu dziwnego pojazdu. Ezechiel ujrzał na jego szczycie coś 
z wyglądu jakby kamień szafirowy, a nad nim coś (…) podobnego do 
człowieka (Ezechiel 1, 25).

W innym miejscu Biblia opowiada, jak Izraelici — po otrzymaniu 
boskich praw — złożyli ofiary i wtedy: Ujrzeli Boga Izraela, a pod 
jego stopami jakby twór z płyt szafirowych (Exodus 24:10, 17). Uświa-
domiłem też sobie, że przed swoim widzeniem Ezechiel usłyszał 
szum wielkich wód (Ezechiel 1, 24), a to odpowiadało szumowi jak-
by wichury lub spienionej wody zazwyczaj towarzyszącemu — jak 
przekonałem się też z własnego doświadczenia — przejściu w zmie-
niony stan świadomości. Michael Harner określił go w tytule swojej 
pracy (dostępnej w Internecie) jako Sound of the Rushing Water. To 
wszystko zdawało się świadczyć, że Ezechiel znalazł się w  innym 
wymiarze: otworzyły się niebiosa i miałem widzenie (Ezechiel 1,1).
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Dreszcz przebiegł mi po plecach. Pojąłem, że otworzyła się brama 
czasu i ja, żyjący w XXI wieku, z dala od Ziemi Świętej, zbliżyłem się 
w jakiś sposób do tajemnicy legendarnych Proroków. Mit ożył i stał 
się sprawdzalny!

Lecz, co istotne, uzyskałem odpowiedź na pytanie. Moje widzenie 
przedstawiało wyznawaną przez Indian Mezoameryki mistyczną 
wizję Osi Świata, czyli trójpoziomowego istnienia. To ją obrazowa-
li Majowie, Mistekowie, Aztekowie w wizerunkach Drzewa Świata, 
a także w swoich świętych budowlach.

Nad podziemnymi komorami Podświata bogów śmierci wznosili 
piramidy obrazujące rzeczywistość materialną z życiem biologicz-
nym. Boleśnie strome schody na piramidach symbolizowały trud 
doskonalenia się duchowego, a więc wznoszenia się ku Niebu sym-
bolizowanemu z  kolei przez świątynie umieszczane na szczytach 
piramid.

Zrozumiałem, że wierzenia dawnych Meksykanów, którzy po-
wszechnie, od tysiącleci, używali środków halucynogennych dla 
podróżowania do innego świata, są właśnie odbiciem tego, co tam 
ujrzeli. Nie są wymyślone, lecz służą odtworzeniu w wymiarze ma-
terialnym — farbami, w  ceramice, drewnie i  kamieniu — świata 
duchowego odwiedzanego w transach. Aztekowie pouczali dziew-
czyny wychodzące za mąż:

Wiedz i zrozum, że twój dom nie jest tutaj (…). Twoja 
prawdziwa ziemia jest inna (…). Byłaś ukształtowana 
w miejscu, gdzie przebywają wielki Bóg i wielka Bogini 

(…), kobieta niebiańska i mężczyzna niebiański (…). 
Przybyłaś na świat z daleka.1

1 Sahagún, Fray Bernardino de, Historia General de las Cosas de Nueva España, Editorial 
Nueva España S.A., México 1946, t. I, s. 609.
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To oznaczało, że wizje są źródłem inspiracji. A  być może także 
obiektywnej wiedzy! Michael Harner napisał:

Antropolodzy, łącznie ze mną, głęboko nie docenili 
wpływu transów szamańskich na wierzenia religijne 

tubylców. 
1

To samo, mogę dodać, odnosi się do historyków i archeologów. Ich 
interpretacje dawnych i współczesnych kultur opierały się na przyję-
tym z góry założeniu, iż tubylcy dochodzą do swoich wierzeń drogą 
wyciągania fałszywych wniosków z obserwacji przyrody: groźnego 
pioruna, śmiercionośnej ulewy, dobroczynnego słońca, za którymi 
— jak rzekomo nielogicznie wnioskują — stoi jakieś bóstwo…

Dlatego pisano, że „tubylcy wierzą”, „krajowcy powiadają” lub 
„wydaje im się, że…”, albo „Indianie żywią przekonanie”. Nigdy nie 
pisano w pracach naukowych, że tubylcy wiedzą. Naukowcy nie da-
wali wiary informacjom uzyskanym w drodze oświecenia, inicjacji 
w zmienionym stanie świadomości. W istocie odwieczną inspiracją 
ludów były obserwacje dokonywane w zmienionym stanie świado-
mości, czyli w transach.

Znakomita badaczka hieroglificznego pisma Majów, Linda Schele, 
napisała:

W okresie klasycznym sercem życia Majów był rytuał 
upuszczania krwi (…). Krew mogła być wydobyta 

z jakiejkolwiek części ciała, ale najświętszym źródłem 
był język u kobiet i mężczyzn i penis u mężczyzn. 

Przedstawienia aktu wyrzeźbione na stelach pokazują 
uczestników przeciągających grube jak palec sznurki 

1 Harner, Michael J., The Way of the Shaman, Harper San Francisco 1990.
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przez rany (…). Celem (…) było poszukiwanie wizji, 
otwieranie wrót do Innego Świata, przez które bogowie 
i przodkowie mogli być zwabieni tak, aby istoty z tego 
świata mogły skomunikować się z nimi. Poszukiwanie 

wizji było centralnym aktem w świecie Majów.

W ekstazie rytuału wytaczania krwi król powoływał 
do istnienia wielkie Drzewo Świata poprzez środek 

świątyni i otwierał przerażające wrota  
do Innego Świata.1

Z  początkiem XX w. pojawiła się jednak grupa badaczy, którzy 
zmienili podejście i uznali, że bez osobistego doświadczenia niepo-
dobna wypowiadać się o przekonaniach ludów i plemion, które te 
zmienione stany świadomości praktykują od tysiącleci. Badacze ci 
w  ciągu ponad pół wieku badań terenowych zgromadzili solidny 
materiał dowodowy.

Terence Mc Kenna, legendarny badacz roślin psychotropowych, 
który podróżował po świecie, żeby pracować i żyć z szamanami, na-
pisał:

Miałem podejrzenie, przypuszczałem i słyszałem o tym 
od wielu ludzi, że ayahuasca jest ostatecznym źródłem 

wiedzy i przedstawieniem wszelkiej mądrości,  
że w istocie jest ona Drzewem Wiedzy.2

Według Luisa E. Luny, wywar ten o różnych 
lokalnych nazwach: ayahuasca, yajé, caapi, natem, 

1 Schele, Linda and Freidel, Walter, A Forest of Kings: the untold story of the ancient Maya, 
William Morrow, New York 1990.

2 Terence McKenna, Food of the Gods, Rider 1992.
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pinde, carampi, i innych (…) jest przyrządzany 
przez gotowanie razem łodygi banisteropsis caapi, 
pnącza w dżungli z liśćmi diplopterys cabrerana 

albo psychotria viridis lub psychotria carthaginensis, 
a czasem z innymi składnikami. Aya znaczy w języku 

Quechua „duch”, „przodek”, „zmarły”, natomiast 
huasca znaczy „pnącze”, „lina.1

Wywar jest powszechnie używany w Amazonii dzisiaj i od tysię-
cy lat. Substancje psychotropowe o podobnym działaniu występują 
w roślinach wielu części świata. Zależnie od klimatu i biotopu mogą 
to być kaktusy, grzyby, korzenie, nasiona, kora, tytoń. Podobne do 
nich działanie wywiera też rytmiczne, monotonne bębnienie i eks-
tatyczny taniec — tak jak u plemion syberyjskich, skąd przywędro-
wała nazwa „szaman”. Dlatego w dalszym ciągu będę się odnosił do 
transów w ogóle jako zmienionych stanów świadomości, obojętne 
jakim sposobem osiąganych i w jakiej kulturze i czasie.

Z kolei Benny Shanon, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Je-
rozolimie, napisał o tym doświadczeniu:

Istotnie, powstaje uczucie, że wiedza, jaką się zyskuje, 
jest ostateczna i prawdziwa. Jest osiągana nie za 
pomocą analizy i refleksji, ale raczej za pomocą 
bezpośredniego kontaktu czy nawet identyfikacji 

z poznawanym obiektem.2

1 Luna, Luis Eduardo i Amaringo, Pablo, Ayahuasca visions, the religious iconography of 
a Peruwian shaman, North Atlantic Books, Berkeley, Kalifornia 1999.

2 Benny Shanon, The Antipodes of the Mind, charting the phenomenology of the ayahuasca 
experience, Oxford University Press.
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Z  taką zachętą zabrałem się do odczytania 36. strony kodeksu 
Nuttal przedstawiającej genezę Misteków, a  więc i  ludzi w  ogóle. 
Moim narzędziem, służącym odcyfrowaniu hermetycznych zna-
czeń piktogramów, był przekaz zawarty w literaturze i ikonografii 
tego obszaru, w  architekturze i  sztuce, malowidłach, rzeźbie i  ce-
ramice, zebrany podczas szeregu podróży w Meksyku, Gwatemali, 
Belize, Hondurasie. Lecz przede wszystkim doświadczenia szamań-
skie spisane przez antropologów i doznane osobiście.

Ten klucz pozwolił mi zgromadzić wiarygodne wskazania, że co 
najmniej 1115 lat temu indiańskie ludy Mezoameryki posiadały 
wyobrażenie o istnieniu genetycznego zapisu w postaci liniowej, 
którego nośnikiem jest pasmo zwinięte z dwu nici spiralnie jak 
sznur, a także o komórkowej budowie ciała roślin i zwierząt.



10

BĘBEN Z MALINALCO

Pierwszym tropem, który poprowadził mnie do świata dawnej wie-
dzy, był drewniany bęben bojowy Azteków, a raczej wyrzeźbiony na 
nim wizerunek Rycerza Orła, jak został określony przez badaczy. 
Dostrzegłem w tym dziele coś więcej, bowiem Orzeł miał w miejscu 
tułowia sznur skręcony z dwu nici. Ale po kolei!

Bęben znajduje się obecnie w muzeum. Wynieśli go z podskalnej 
świątyni w Malinalco miejscowi chłopi jeszcze w czasach podboju 
i ukryli go przed Hiszpanami. Uznałem, że wyprawa do tego miej-
sca pomoże mi w zrozumieniu symboliki i przeznaczenia tego świę-
tego przedmiotu.

Malinalco leży w odległości sześćdziesięciu kilometrów na połu-
dnie od Tenochtitlanu, potężnej stolicy królestwa Azteków, zarazem 
dzisiejszej stolicy Meksyku. Tę niewielką miejscowość zdobyli Azte-
kowie w 1476 roku, gromiąc swych sąsiadów Matlazinków. Wkrótce 
poczęli tu wykuwać w litej skale rzeźby i świątynie. Właśnie treść 
rzeźb nasunęła badaczom przypuszczenie, iż było to sanktuarium, 
gdzie dokonywano wtajemniczenia i  pasowania młodzieńców na 
Rycerzy Orłów i Rycerzy Jaguarów. Oba te zakony w istocie stano-
wiły jeden — Rycerzy Słońca. Przyjmowano do niego wojowników 
szczególnie zasłużonych na polu bitewnym, najodważniejszych 
i z dostojnych rodów. Jedni nosili kaski drewniane naśladujące gło-
wę ptaka z otwartym dziobem, z którego wychylała się twarz wojow-
nika, drudzy podobnie, ale skórę zdartą z czaszki jaguara. Sądziłem, 
że w Malinalco — bardziej niż gdziekolwiek indziej — zbliżę się do 
zrozumienia tej symboliki.

Dobrą zapowiedzią wydał mi się widok, który rozpostarł się przed 
szybą samochodu. W pochmurny dzień, spoza pagórów okrytych 
ciemną wilgotną zielenią wyłoniła się przede mną ściana. Jadąc ku 
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niej, nie dostrzegałem jej zrazu, sądząc, że to mroczne chmury, ale 
w pewnej chwili wiatr przegnał mgły postrzępione jak wata i po-
znałem, iż to, co stoi za nimi — potężne, nieruchome — jest skalną 
ścianą. Jej wysokości nie można było ocenić, sięgała do podstawy 
chmury. Rozcinający ją olbrzymi wąwóz sam wydawał się uchylony-
mi wrotami świątyni, wypełnionej granatowym półmrokiem. Wpa-
trzony w ten widok nie dostrzegłem do ostatniej chwili miasteczka 
u stóp skały. Przeciąłem kilka uliczek i za drogowskazem dotarłem 
do ujścia wąwozu. Tu meksykańska rodzina, zawdzięczająca dziś 
utrzymanie budowlom wzniesionym przez przodków, otoczyła sa-
mochód i skłoniła mnie do jego wprowadzenia na teren ogrodu. Pod 
liśćmi bananów w zielonych tunelach parkowały turystyczne wozy. 
Zdałem sobie sprawę, odliczając pięć peso i kładąc srebrzyste mo-
nety na ciemnej dłoni, iż na to zdzierstwo tu w tym miejscu mogę 
przystać. Bo właśnie stąd pochodził zabytek, który zapoczątkował 
moje śledztwo.

Zygzakami ścieżek jąłem piąć się na narożny filar wąwozu. Oglą-
dany z daleka przy swoim ogromie wydawał się nieomal pionowy. 
Teraz się przekonywałem, iż jego nachylenie dawało dość miejsca 
na wykucie setek stopni. Owo pierwsze wrażenie, które kazało mi 
porównać wąwóz ze świątynią, jeszcze się pogłębiało. W miarę, jak 
się wznosiłem ponad dno doliny, ściany zdawały się rosnąć, a prze-
strzeń rozszerzać. Jak dymy kadzideł w  gigantycznej nawie zawi-
sały nieruchome kłębki białej pary. Błękitna mgiełka unosząca się 
w  przestworze kanionu stwarzała nastrój tajemniczości, powagi, 
czegoś podniosłego. Trudno było o miejsce bardziej od tego właści-
we dla przekazywania tajemnic natury.

Wielka Świątynia w azteckiej stolicy była tworem ludzi, tam moż-
na było pokutować i pobierać nauki, lecz dopiero tutaj — w tej ka-
tedrze przyrody — można było zrozumieć i  odczuć te kosmiczne 
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związki, jakie rządzą światem. Bo to one, jak przeczuwałem, były 
treścią owych wtajemniczeń.

Było kilka świątyń na platformach wykutych w skałach i na róż-
nych poziomach. Z  niektórych wystawionych z  kamieni niewiele 
zostało. Lecz ta najważniejsza, ziemska siedziba Słońca, jak mówio-
no, wykuta w litej skale szczęśliwie ocalała. Czternaście bardzo stro-
mych schodów bronionych przez bezgłowego jaguara prowadziło na 
wysoką platformę. Wąskie drzwi wykute już w ścianie ukazywały 
mroczne wnętrze. Zaskoczyły mnie jego małe rozmiary, lecz o tym 
zaraz zapomniałem. Duch tego miejsca był niezmiennie żywy. Tym, 
którzy chcieli go tu znaleźć dzisiaj, mógł powiedzieć to samo, co 
pięćset lat temu.

Wejściem była wąska szczelina, która po obu swych stronach mia-
ła wyrzeźbione dwie rozwarte paszcze wężowe najeżone zębami. 
One mi powiedziały, że każdy szczegół tej monolitycznej architek-
tury ma głębokie znaczenia. Aby wkroczyć do wnętrza, stanąłem na 
dwoistym języku gada wykutym w podłożu. I wtedy zrozumiałem 
złudzenie! Z pewnej odległości zdawało się, że węże są dwa, zwró-
cone ku sobie nosami. Z bliska wąż był jeden — zwrócony ku wcho-
dzącemu. Ten podwajający się wąż miał się wkrótce okazać central-
ną istotą wtajemniczenia.

Kolista komnata o  wygładzonych z  lekka ścianach i  zaledwie 
sześcio- lub siedmiometrowej średnicy była prosta i  surowa, po-
zbawiona ozdób. Opasywała ją kręgiem niska jakby ława. Na niej, 
naprzeciw wejścia, spoczywała — też wyrzeźbiona w kamieniu — 
rozpostarta skóra jaguara z  ogonem zadartym na ścianę, z  dwu 
stron zaś — w takich samych pozach — dwa orły. Pośrodku świąty-
ni spoczywał pół wtopiony w podłoże jeszcze jeden orzeł.

Nie było tu miejsca dla świątynnego przepychu i  zrozumiałem 
dlaczego. Te święte symbole łączyły się, wrastały w  macierzystą 
skałę, a  wymowa tego była silniejsza od wszelkich ozdobnych 
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przedstawień. Tu przemawiała Przyroda, przywodząc przed oczy 
swą najpierwszą zasadę — jedności wszystkich rzeczy. Usiadłem na 
ławie w półmroku, w tej surowej zimnej komnacie, i pomyślałem, że 
wyrzeźbił ją ktoś w pełni świadomy jej celu. Nic tu nie rozpraszało 
uwagi, pozwalając podniosłą i skupioną kierować ku zasadniczym 
prawdom. W  półmroku i  ciszy odczuwałem siłę promieniującą 
z tego otoczenia, nie rozproszoną przez wieki.

Wówczas wspomniałem to, co pisał Diego Muñoz Camargo:

Ta ceremonia pasowania na rycerzy urodzonych 
w Meksyku i Tlaxcali, jak i w innych prowincjach 
o języku meksykańskim, jest rzeczą powszechnie 

znaną (...). Pasowano rycerzy z wieloma ceremoniami, 
ponieważ przede wszystkim byli zamykani  

na czterdzieści lub sześćdziesiąt dni w świątyni 
swych bogów i pościli przez ten czas, i nie stykali się 

z nikim, prócz tych, którzy im usługiwali, po czym byli 
prowadzeni do Wielkiej Świątyni i tam im wykładano 

wielkie prawdy życia, które mieli zachowywać i chronić.1

W tej chwili wszystko stało się jasne! Post, odosobnienie i zacisze 
świątyni! To oczywiste przygotowanie do wtajemniczenia szamań-
skiego! Tutaj młodzi mężczyźni, adepci stanu rycerskiego, siedząc 
wokół na ławie, wypijali napój lub żuli grzybki halucynogenne i od-
bywali podróż do innego wymiaru, gdzie objawiały się im prawdy 
o istnieniu. To były te prawdy życia, które mieli zachowywać! Naj-
ważniejszą z nich odkrywał Orzeł-Słońce, wyrzeźbiony na środku 
komnaty.

1 Muñoz Camargo, Diego, Historia de Tlaxcala, Ed. Chavero, México 1892.
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BÓG-SŁOŃCE

Tkwiłem tam, wpatrzony w orła na środku posadzki, i zastanawia-
łem się, dlaczego kultowi Słońca miała służyć właśnie ta ciemna 
komnata. I  wtedy pamięć podsunęła mi słowa XVIII-wiecznego 
szwedzkiego filozofa i mistyka, Emanuela Swedenborga:

Że Bóg rzeczywiście pojawia się na niebie jako Słońce, 
nie tylko zostało mi opowiedziane przez anioły,  

ale szereg razy pokazane.1

I tu przyszło olśnienie: Swedenborg doznawał wizji w zmienionym 
stanie świadomości i  zapewne tego samego doświadczali azteccy 
Rycerze Słońca! I nadal, także dzisiaj, jest to typowe doświadczenie 
szamańskie, praktykowane właśnie w nocy lub z zasłoniętymi ocza-
mi po to, aby światło dnia nie zaćmiewało blasku wewnętrznego. 
I to ten blask był źródłem wszelkich kultów słonecznych, jak choćby 
w Egipcie czy u Inków!

W dalszym ciągu będę się wielekroć odwoływał do cytowanego 
już wyżej dzieła Benny Shanona. Relacjonuje ono rozległe wielolet-
nie doświadczenia autora z ayahuaską, a także jego licznych infor-
matorów: tubylców, szamanów, członków sekt religijnych i podróż-
ników. Praca została uznana za najgruntowniejsze studium tematu. 
I oto co pisze Shanon o swoim przeżyciu w transie:

Najbardziej elementarne wizualizacje wywołane 
przez ayahuaskę, jak i najpotężniejsze doświadczenia 
generowane przez ten wywar odnoszą się do światła. 

1 Swedenborg, Emanuel, Niebo i piekło, 1758.
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Światło, charakteryzowane jako najwyższe, jest typowo 
związane ze specjalnym znaczeniem. Pewnego razu 
doświadczyłem sceny, w której zostałem podniesiony 
do wysokich niebios. Niebo otworzyło się i ukazało 
światło, które, jak czułem, było źródłem wszystkich 

rzeczy. Przyszło mi na myśl skojarzenie z ha-or 
haganuz, Ukrytym Światłem, o którym w żydowskiej 

mistycznej tradycji mówi się, że było stworzone 
w pierwszym dniu Stworzenia i jest przechowywane 

przez sprawiedliwych do Dni, Które Nadejdą(...).

Dobroczynne światło Słońca odbijające chwałę 
Shekhina (według żydowskiej tradycji, żeński aspekt 

Boga — przyp. MK). I zobaczyłem innych czcicieli tego 
Słońca — Króla Salomona po jednej stronie i królów 

Inków po drugiej — i sam zostałem przeniknięty łaską 
Świętości.

I wtedy pojąłem pierwotną istotę światła. Istotę, 
z której wszystko zostało stworzone. Istotę, która jest 
płomieniem strzegącym wszystkiego, co stworzone, 
życia, inteligencji, jakąkolwiek postać inteligencja 

przybiera. W religijnych tradycjach taki sens światła 
został nazwany Bogiem.1

Skoro wizje związane z wyższym światłem mogą być uznawane 
za spotkania z boskością, jasne się staje, dlaczego liczne ludy czciły 
Boga-Słońce. Zwykle uważa się, że powodem tego było tylko do-
broczynne działanie promieni słonecznych. W końcu już praludzie 

1 Shanon, op.cit.
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spostrzegli, że biologiczne istnienie zależy od światła i ciepła. Lecz 
archeolodzy — zapatrzeni w fizyczne i psychologiczne oddziaływa-
nie Gwiazdy — nie potraktowali poważnie fenomenu Światła trans-
cendentalnego. My wiemy, że fizyczny wszechświat opiera się także 
na świetle. Promieniowanie było pierwszą rzeczą powołaną do ist-
nienia w Wielkim Wybuchu. Tu, niejako na marginesie, przypomnę 
jeszcze jeden słoneczny aspekt istotny dla życia.


