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Przedmowa 

Niniejsza praca zawiera pierwsze kompletne polskie 
tłumaczenie oraz analizę jednego z podstawowych dzieł Nagardżuny pt. 
Vigraha-vyāvartanī (Odwrócenie zarzutów). Nagardżuna, założyciel szkoły 
madhjamaki, żył prawdopodobnie ok. II-III w. n.e. – w czasie, gdy 
wewnątrz buddyzmu wyodrębniał się i kształtował nurt mahajany, 
a liczne szkoły buddyjskie rywalizowały między sobą, dokonując prób 
nowej interpretacji nauk i pouczeń Buddy. Mnisi buddyjscy brali udział 
w popularnych w Indiach publicznych debatach – nie tylko 
z myślicielami bramińskimi czy dżinijskimi, ale przede wszystkim 
między sobą. Nagardżuna sprzeciwił się pewnej interpretacji doktryny 
buddyjskiej, która w owym czasie zdawała się zajmować dominującą 
pozycję. Swoje rozważania filozoficzne i refleksje nad istotą myśli 
buddyjskiej zawarł w swoim głównym dziele pt. Mūla-madhyamaka-
kārikā (Podstawowe strofy o drodze środka). 

Traktat Nagardżuny pt. Vigraha-vyāvartanī stanowi zapis 
fikcyjnej debaty pomiędzy przedstawicielem madhjamaki 
a przedstawicielami niektórych krytycznych względem madhjamików 
nurtów filozoficznych. W owym traktacie, co pragnę wykazać 
w niniejszej pracy, Nagardżuna stara się za pomocą wyrafinowanej 
i zręcznej dialektyki obronić swoje założenia, ale też wykazuje, że we 
wszelkiej podejmowanej przez filozofów debacie, odbywającej się za 
 Stanisław Jan Kania, „Metoda dialektyczna Nagardżuny na podstawie traktatu pt.Odwrócenie zarzutów (Vigraha-vyāvartanī).” Praca magisterska wykonana podkierunkiem prof. dr. hab. Marka Mejora (Pracownia Studiów nad Buddyzmem,Uniwersytet Warszawski) i prof. UW dr. hab. Piotra Balcerowicza (Katedra AzjiPołudniowej, Uniwersytet Warszawski), Warszawa, marzec 2013. 
 madhyamaka - tak zwyczajowo określa się szkołę, mādhyamika – tak zwyczajowo
określa się przedstawicieli szkoły lub także szkołę.  



6 Przedmowa 
pośrednictwem języka – względnego i ułomnego – żadna teza nie jest 
możliwa do obrony. 

W pierwszej części pracy zamieszczam wstęp, w drugiej zaś 
kompletny przekład traktatu Vigraha-vyāvartanī, który opatruję 
własnym komentarzem. Tekst sanskrycki strof i autokomentarza podaję 
w przypisach. W dalszej części pracy przedstawiam analizę myśli 
Nagardżuny. 

Chciałbym niniejszym serdecznie podziękować prof. Markowi 
Mejorowi za opiekę naukową, nieocenioną pomoc i cenne wskazówki, 
które w olbrzymim stopniu wpłynęły na kształt tej pracy. 
Podziękowania kieruję następnie do prof. Piotra Balcerowicza za 
pomocne komentarze i uwagi. Dziękuję także recenzentce mojej pracy 
magisterskiej dr Monice Nowakowskiej. 



 1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie do myśli Nagardżuny 
 W tradycji buddyjskiej – i w konsekwencji w badaniach nad 
historią myśli buddyjskiej – przyjęto zaliczać założoną przez mnicha 
Nagardżunę (Nāgārjuna) szkołę madhjamakę (madhyamaka) w poczet 
szkół mahajanistycznych (mahā-yāna).1 Tymczasem sam Nagardżuna 
w swoich najważniejszych tekstach zasadniczo unika odwołań zarówno 
do samej mahajany, jak i do stanowiących podwaliny tej tradycji sutr 
pradżniaparamity (prajñā-pāramitā-sūtra). Co więcej, odniesienia do 
tradycji mahajany mogą wręcz stanowić czynnik podważający 
autorstwo danego utworu przypisywanego Nagardżunie. Jak zauważa 
A. K. Warder, Nagardżuna w istocie stara się zjednoczyć buddystów 
wokół ustanowionej przezeń poprawnej interpretacji nauk Buddy, 
aniżeli usprawiedliwić schizmy i stanąć po jednej ze stron. 
 Szkoła madhjamików nosi zatem poniekąd cechy ruchu 
reformatorskiego. Odwołuje się ona do podstawowych tez nauki Buddy 
(Buddha), odrzucając doktrynalne innowacje szkół rzekomo 
odchodzących od pierwotnego sensu nauk. Do tego należy dodać 
nowatorski sposób prowadzenia wewnątrzbuddyjskiego dyskursu 
doktrynalnego. W przeciwieństwie do starszych debat w łonie 
buddyzmu, w których interpretacja doktryny polegała zasadniczo na 
przeciwstawianiu rzekomo błędnym poglądom stanowiska uważanego 
za jedyne prawdziwe2, metoda dialektyczna Nagardżuny polega na 

1 CONZE (1983: 95). 
2 Por. napisany – jak głosi tradycja – na potrzeby trzeciego soboru buddyjskiego (ok.250 r. p.n.e.) palijski utwór Kathā-vatthu, czyli Punkty sporne, w którym zawarte zostało
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sprowadzaniu do absurdu (prasaṅga) proponowanych tez i obalaniu 
wszelkich poglądów3. Nagardżuna występuje zatem przeciwko 
filozoficznej spekulacji (vāda) z pozycji dialektyka hołdującego 
proponowanemu przez Buddę empirycznemu doświadczeniu struktury 
rzeczywistości. 
 W swoim fundamentalnym dziele pt. Mūla-madhyamaka-kārikā 
(Podstawowe strofy o drodze środka [dalej: MMK]) Nagardżuna przedstawia 
tzw. drogę środka (madhyama-pratipad), której nazwę zawdzięcza szkoła 
madhjamaka, a która stanowi propozycję Buddy alternatywną wobec 
dwóch dominujących w jego czasach w Indiach skrajnie różnych na 
polu rozważań metafizycznych nurtów filozoficznych – eternalistów 
(śāśvata-vāda) i materialistów (uccheda-vāda).4 Zgodnie z podstawową dla 
doktryny buddyjskiej teorią współzależnego powstawania (pratītya-
samutpāda) byty ani istnieją, ani nie istnieją, lecz są współzależnie 
powstałe. Kołowrót narodzin i śmierci (saṃsāra) nie ma początku ani 
końca, odrzucona zostaje „pierwsza przyczyna”, postulowana jest zaś 
sieć wzajemnych relacji kauzalnych, w którą uwikłane są wszystkie 
rzeczy. Struktury rzeczywistości nie konstytuują istniejące 
substancjalnie byty, lecz nierozkładalne dalej podstawowe czynniki 
struktury rzeczywistości zwane dharmami (dharma), które nie posiadają 
zdolności samodzielnej manifestacji i dopiero w relacji z innymi 
dharmami mogą zaistnieć w postaci tzw. bytu. Jak mówi Nagardżuna 
w pierwszej strofie MMK: 

„Nie istnieje nigdzie żaden byt powstały z siebie, ani 
z innego [bytu], ani z siebie i z innego [bytu], ani też bez 
przyczyny”. (MMK 1.1)5 

opracowanie ponad dwustu kontrowersji doktrynalnych powstałych pomiędzy wczesnymi szkołami buddyjskimi. 
3 WARDER (2000: 359). 
4 KALUPAHANA (1991: 9), RUEGG (1981: 1), SCHAYER (1988: 247). 
5 na svato nâpi parato na dvābhyāṃ nâpy ahetutaḥ / utpannā jātu vidyante bhāvāḥ kvacana kecana // 
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Byt – rozumiany jako konglomerat pozostających we wzajemnej relacji 
dharm – powstaje więc w zależności od sieci przyczyn (hetu) 
i warunków (pratyaya).  

Sanskrycki termin dharma (pal. dhamma), oznaczający w tym 
kontekście podstawowy czynnik struktury rzeczywistości, posiada wiele 
znaczeń, od prawa i prawości poczynając, przez naturę 
i charakterystykę, na szeroko rozumianej religii i cnocie kończąc.6 
Słowo dharma wywodzi się od sanskryckiego pierwiastka dhṛ „dzierżyć” 
i znaczy dosłownie tyle co „nośnik”. W anglojęzycznej literaturze 
naukowej termin dharma w kontekście wyżej przedstawionym zwykło 
się oddawać terminem phenomenon7 (z gr. φαινόμενoν, „to, co jest 
postrzegane”, „zjawisko”), który w nauce – moim zdaniem – od czasu 
europejskich fenomenologów jest skrajnie nadużywany z braku bardziej 
adekwatnych terminów. Oddawanie jednego problematycznego 
terminu za pomocą drugiego przenosi jedynie problem na lokalny 
grunt, rodząc wrażenie „oswojenia” terminu, lecz nie przyczyniając się 
ani trochę do rozwiązania kwestii uchwycenia istoty jego znaczenia (od 
tłumaczenia terminu dharma stroni m.in. David S. Ruegg). Z uwagi na 
specyfikę terminu dharma, uważam za lepsze pozostanie przy indyjskim 
„problematycznym terminie” (czyż w wypadku samego fenomenu nie 
pozostaliśmy przy spolszczonym greckim wyrazie?). W niniejszej pracy, 
gdy spolszczam termin dharma – pisany małą literą oznacza on 
podstawowy czynnik (element) struktury rzeczywistości, pisany zaś 
wielką – religię czy też doktrynę Buddy. 
 Przyjęcie teorii współzależnego powstawania i teorii dharm 
niesie za sobą zaprzeczenie istnienia podmiotowego „ja”, tj. teorię 
o anatmanie (anātman). Zdaniem E. Conzego to właśnie postulowane
przez Buddę nieistnienie podmiotowego „ja” rodziło najwięcej
kontrowersji i było dla młodych adeptów buddyzmu najtrudniejsze do
zrozumienia i zaakceptowania.8 Niezrozumienie doktryny rodziło
6 O ewolucji znaczenia terminu dharma w literaturze sanskryckiej pisze HelenaWILLMAN-GRABOWSKA (1934: 38-50). 
7 W nowszej literaturze anglojęzycznej termin dharma coraz częściej tłumaczy sięm.in. jako factor (of existence) lub element. 
8 CONZE (1983: 122). 
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pytania o to, kto się wyzwala, kto transmigruje, kto poznaje, kto jest 
sprawcą czynów człowieka, kto zbiera karmiczne zasługi itd. W tej 
sytuacji wiele szkół proponowało różne interpretacje słów Buddy, co 
w rezultacie sprzyjało tworzeniu się rozłamów w łonie buddyzmu.9 
 Jedną z poważniejszych modyfikacji doktryny poczynili 
watsiputrijowie (vātsī-putrīya) – uznani przez inne szkoły za heretyków 
– którzy postulowali istnienie nieśmiertelnego podmiotu zwanego
pudgalą (pudgala), uczestniczącego w transmigracji. Aby uniknąć
sprzeczności z pierwotną doktryną, szczególnie z teorią o anatmanie,
watsiputrijowie wprowadzili dla samej pudgali osobną kategorię
dharmy nieokreślonej czy też niewysłowionej (avaktavya, avācya) – piątą
obok czterech kategorii dharm sarwastiwadinów (sarvâsti-vāda), tj.
dharm uwarunkowanych istniejących w przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości oraz dharm nieuwarunkowanych – mówiąc o pudgali, że
jest ani identyczna z, ani różna od dharm pięciu skupisk (skandha), ani
nietrwała, ani wieczna, ani uwarunkowana, ani nieuwarunkowana.10

Mimo kontrowersji otaczającej ich szkołę, watsiputrijowie cieszyli się
w Indiach nie lada popularnością. Jeśli wierzyć obliczeniom chińskiego
pielgrzyma Xuanzanga (602-664 r.) – którego wyprawa do Indii
uwieńczona przywiezieniem do Chin setek sanskryckich manuskryptów
i ich przekładami na język chiński wywarła kapitalny wpływ na rozwój
i rozpowszechnienie buddyzmu w Państwie Środka – w VII wieku n.e. co
czwarty mnich buddyjski w Indiach wierzył w istnienie pudgali.11

Szkoła sarwastiwadinów (sarvâsti-vāda) zaakceptowała 
wprawdzie bez żadnych modyfikacji teorię o anatmanie, postulowała 
jednak istnienie dharm w trzech czasach – przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości.12 Ponadczasowość dharm miała wynikać z wiecznego 
istnienia immanentnej dharmom własnej natury (svabhāva).13 Istnienie 
własnej natury postulowały także pozostałe wczesne szkoły buddyjskie. 
Poza sarwastiwadinami żadna szkoła nie uważała jej jednak za 
9 Por. MEJOR (1999: 97-126). 
10 HIRAKAWA (1993: 165), DUTT (1998: 195), ELTSCHINGER-RATIÉ (2010: 185). 
11 CONZE (1983: 122-123). 
12 DUTT (1998: 148-149). 
13 LAMOTTE (1988: 602).  
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istniejącą wiecznie.14 Pojęcie własnej natury do myśli buddyjskiej15 
wprowadziła szkoła sthawirawadinów (sthavira-vāda), nie przywiązując 
do niej jednak większej wagi.  
 Przeciwko esencjalizmowi stanowczo wystąpił Nagardżuna, 
który zanegował istnienie zarówno własnej natury bytów, jak 
i wszelkiego ukrytego w bycie podmiotu pokroju pudgali, wykazując 
absurdalne konsekwencje akceptacji tych koncepcji. Zasada braku 
własnej natury wszystkich bytów (naiḥsvābhāvya) wyrażona została 
w dziełach Nagardżuny przy pomocy pojęcia pustki (śūnyatā)16, która 
dla madhjamaki ma fundamentalne znaczenie. Zgodnie z doktryną 
madhjamików, wszystkie byty są puste (śūnya), tj. zależnie powstałe 
i przez to nie istniejące w oparciu o - postulowaną przez inne szkoły - 
14 LAMOTTE (1988: 600). 
15 Wcześniej svabhāva znana była już lokajatom (lokâyata), materialistom-sceptykom, według których wszystko, co na świecie ma miejsce, dzieje się spontanicznie za sprawą własnej natury (WARDER 2000: 39). 
16 Pojęcie pustki jest obecne już w palijskich tekstach kanonicznych oraz w literaturze 
pradżnia-paramity. Literatura pradżnia-paramity (prajñā-pāramitā) pozbawiona jestjednak filozoficznej argumentacji, której dostarczył dopiero Nagardżuna. Nie jestjednak powiedziane, że Nagardżuny koncepcja pustki musi mieć swoje początkiw sutrach mahajany, gdyż – jak zauważa WARDER (2000: 358) – nie jesteśmy w staniez całą pewnością stwierdzić, czy założyciel madhjamaki był w ogóle zaznajomionyz literaturą pradżnia-paramity. Nagardżuna odwoływał się przede wszystkim dostarego kanonu palijskiego. Zdaniem N. MCCAGNEY (1997: xix) nie pozostał jednak dokońca wierny tekstom kanonicznym, a odstępstwa od pierwotnej doktryny dopuścićsię miał właśnie w kontekście koncepcji pustki. Według badaczki w tekstach kanonupalijskiego o pustce (pal. suññatā) pisano jedynie w kontekście medytacyjnegoosiągnięcia nirwany, Nagardżuna zaś miał zaproponować zgoła inną interpretacjękoncepcji śūnyatā, tłumaczonej tu przez McCagney jako „rozległość” lub „otwartość”(ang. openness). Zdaniem MCCAGNEY (1997: xx) Nagardżuna inspirował się zawartymw sutrach pradżnia-paramity obrazem przestrzeni (ākāśa), konstruując pogląd, żewszystkie byty nie są od siebie różne, gdyż podobne są rozległości (śūnyatā)przestrzeni. Taka opinia skazana jest jednak na niechybne odrzucenie, choćby z uwagina nieprzystawalność tłumaczenia wyrazu śūnyatā jako openness do czynionych przezmadhjamików licznych metafor jawnie odwołujących się do idei pustki jakiegośprzedmiotu lub miejsca. Z McCagney stanowczo nie zgadza się VÉLEZ DE CEA (2005: 508-509), zdaniem którego w palijskich suttach (pal. sutta) obecne jest już filozoficzneznaczenie pustki jako braku esencji. Jako przykład VÉLEZ DE CEA (2005: 509) przytacza1119 wers Sutta Nipāta, w którym Budda radzi królowi Mogharadży (Mogharāja)podążającemu drogą do wyzwolenia, by pozbył się idei „siebie” i ujrzał świat jakopusty (zob. Norman, K.R. [tłum.]: The Group of Discourses [Sutta-Nipāta]. Oxford 2001, s.142). 
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niezależnie i realnie istniejącą własną naturę. Taka koncepcja, jak 
zauważa Garfield, może pociągnąć za sobą konsekwencję uznania 
właśnie pustki za esencję czy własną naturę wszystkich bytów. 
Nagardżuna podkreśla jednak, że pustka sama w sobie również jest 
pusta.17 
 Błędne interpretacje myśli Nagardżuny i hipostaza pustki 
prowadziły do wysuwania pod adresem madhjamaki niesłusznych 
oskarżeń o propagowanie poglądów nihilistycznych (realnie istniejąca 
pustka równoznaczna z nicością ukrytą za fasadą mylącej manifestacji 
dharm). Tymczasem, jak czytamy w MMK: 

 
„Głosimy, że to, czym jest współzależne powstawanie, to 
jest pustka (śūnyatā). [Pustka] to pojęcie zależne 
(prajñaptir upādāya). [Pustka] w istocie jest drogą środka”. 
(MMK 24.18)18 

 
Strofa ta należy do najpopularniejszych i najczęściej cytowanych 
fragmentów MMK.19 Szczególną uwagę badacze poświęcili osobliwej 
konstrukcji strofy i terminowi prajñaptir upādāya20, tłumaczonemu przez 
Tybetańczyków jako brten nas gdags pa21, dosł. ‘zależna (brten nas) 
desygnacja/pojęcie/byt pojęciowy (gdags pa)’.22 Thomas E. WOOD 
(1994:195) wskazuje na użycie przez buddystów terminu prajñaptir 
                                                           
17 GARFIELD (1994: 220). 
18 yaḥ pratītya-samutpādaḥ śūnyatāṃ tāṃ pracakṣmahe / sā prajñaptir upādāya pratipat saîva madhyamā // 
19 Wyczerpującej analizie strofy osobną monografię poświęcił C. OETKE (2007). 
20 Analizę gramatyczną złożenia upādāya-prajñapti przeprowadza SALVINI (2011). 
21 OETKE 2007: 2. 
22 WOOD (1994: 195) proponuje tłumaczenie prajñaptir upādāya jako „konwencjonalne określenie” (ang. conventional designation), które nie oddaje jednak istoty terminu. Choć przedmiotem rozważań jest tu m.in. językowa konwencja, bycie konwencjonalnym nie oznacza bycia zależnym. O wiele wierniejsza znaczeniu sanskryckiego terminu jest propozycja WARDERA (2000: 364), który tłumaczy prajñaptir upādāya jako „pojęcie przywiązane do” (ang. concept attached to), co odpowiada tłumaczeniu przez MONIERA-WILLIAMSA (2005: 213) sanskryckiego pierwiastka dā z prefiksami upa i ā jako „przylegać do” (ang. cling to). Dosłownie termin ten znaczy tyle co „pozostający w zależności od...”, „zasadzający się na...”. Moją propozycję „pojęcie zależne” uzasadniam wspomnianym wyżej tłumaczeniem tybetańskim. 
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upādāya jako określenia dla atmana (ātman), tj. podmiotowej jaźni, która 
zgodnie z doktryną Buddy nie istnieje realnie, a jedynie funkcjonuje na 
zasadzie językowej konwencji.  
 Śūnyatā ma zatem dla madhjamików taki sam status, co 
odrzucany przez nich atman. Jest to „pojęcie zależne” w tym sensie, że 
samo w sobie nie znaczy nic, albowiem nie ma realnie istniejącej pustki. 
Istota koncepcji pustki objawia się tylko i wyłącznie w rozważaniach 
nad inną koncepcją – bytu lub struktury rzeczywistości (stąd wyrażona 
terminem prajñaptir upādāya zależność). W MMK 24.18 podkreślone 
przez Nagardżunę zostały zatem dwie istotne kwestie. Po pierwsze, 
pustki nie należy hipostazować. Po drugie, rzeczywistość jest 
niewyrażalna słowami (prapañcair aprapañcitam) i tak jak każdy inny 
termin, również pustka i współzależne powstawanie należą w istocie li 
tylko do domeny językowej konwencji.  

Co więcej, jak Nagardżuna powiada w tym samym rozdziale 
MMK: 

„Nauczanie Dharmy przez Buddów opiera się na dwóch 
prawdach: ziemskiej prawdzie konwencjonalnej 
i prawdzie absolutnej. 
Ci, którzy nie rozumieją różnicy między owymi dwiema 
prawdami, nie rozumieją najgłębszej istoty nauk Buddy. 
Nie poucza się o prawdzie absolutnej, nie opierając się na 
prawdzie konwencjonalnej. Nie odwołując się do prawdy 
absolutnej, nie osiąga się stanu nirwany. 
Błędnie pojmowana pustka gubi człowieka 
ograniczonego, tak jak źle chwycony wąż lub źle 
wykonane zaklęcie”. (MMK 24.8-11)23 

23 dve satye samupāśritya buddhānāṃ dharma-deśanā /loka-saṃvṛti-satyaṃ ca satyaṃ ca paramârthaḥ // ye ’nayor na vijānanti vibhāgaṃ satyayor dvayoḥ / te tattvaṃ na vijānanti gambhīraṃ buddha-śāsane //vyavahāram anāśritya paramârtho na deśyate / paramârtham anāgamya nirvāṇaṃ nâdhigamyate //vināśayati durdṛṣṭā śūnyatā manda-medhasam / sarpo yathā durgṛhīto vidyā vā duṣprasādhitā // 
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 Kluczem do uchwycenia istoty zawartej w tekstach Nagardżuny 
myśli Buddy jest zrozumienie przedstawionego powyżej 
dychotomicznego ujęcia rzeczywistości, która objawia się na poziomie 
prawdy konwencjonalnej czy też potocznej (saṃvṛti-satya) i na poziomie 
prawdy absolutnej (paramârtha-satya). Na poziomie prawdy 
konwencjonalnej (względnej) język i myślenie w kategoriach bytu 
i niebytu pozwalają nam realizować nasze kognitywne potrzeby życia 
codziennego. Na poziomie prawdy ostatecznej językowe konstrukcje 
i myślenie dyskursywne ulegają zniszczeniu wobec dostrzeżenia 
względności wszystkich rzeczy i odrzucenia dwóch kategorii 
ontologicznych – bytu i niebytu. Zdanie „Ten człowiek istnieje” nie 
będzie prawdziwe na poziomie prawdy ostatecznej, gdyż „człowiek” 
(pudgala), jak już wcześniej wspomniano, jest jedynie konglomeratem 
zależnych od siebie dharm, manifestujących się w oparciu o sieć 
przyczyn i relacji; o istnieniu, czy też nieistnieniu, nie może być zaś 
mowy. Na poziomie prawdy konwencjonalnej zdanie to będzie jednak 
jak najbardziej prawdziwe. Również na tym samym poziomie prawdy 
konwencjonalnej wyjaśnione zostanie za pośrednictwem języka, 
dlaczego to, co jest prawdziwe w ujęciu konwencjonalnym, nie jest już 
prawdziwe w wymiarze absolutnym. 
 Ostatecznie, to wymiar soteriologiczny takich „pojęć zależnych”, 
jak pustka czy współzależne powstawanie stanowi sedno buddyjskiego 
wywodu, nie zaś tworzenie kolejnych konstruktów myślowych, 
ontologizacja filozoficznych pojęć (w krytykowanym przez Nagardżunę 
wykonaniu tradycji abhidharmy [abhidharma]24) czy la philosophie pour la 
philosophie. Wyzute z wymiaru soteriologicznego przedstawione 
powyżej koncepcje straciłyby wszelką rację bytu. Jak podkreśla 
Crittenden, ten, kto akceptuje doktrynę Gautamy, ale nie oddaje się 
medytacji, nie jest buddystą.25 Pustka i współzależne powstawanie 
stanowią jedynie akceptowane na poziomie prawdy konwencjonalnej 
środki służące przybliżeniu adepta do nirwany (nirvāṇa). Albowiem, jak 
powiada Nagardżuna w MMK: 
24 WARDER (2000: 358). 
25 CRITTENDEN (1981: 327). 
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„Kto dostrzega współzależne powstawanie, ten dostrzega 
cierpienie, jego powstanie i ustanie oraz drogę [do 
oświecenia]”. (MMK 24.40)26 

1.2. Historyczność Nagardżuny 
 Pomimo pierwszorzędnego dla rozwoju myśli buddyjskiej 
znaczenia traktatów przypisywanych Nagardżunie, żywot założyciela 
szkoły madhjamaki pozostaje zagadką. Powszechnie przyjęło się wśród 
badaczy umieszczać Nagardżunę w pierwszych trzech wiekach naszej 
ery. Dane, którymi dysponujemy, są jednak szczątkowe i enigmatyczne, 
nierzadko nieweryfikowalne czy wręcz ahistoryczne. O złożoności 
problemu historyczności Nagardżuny, typowego dla realiów indyjskich, 
świadczy już sam fakt istnienia wielu zasadniczo różnych hipotez 
dotyczących zarówno pochodzenia założyciela madhjamaki, jak 
i datowania jego żywota – hipotez, których z braku dostatecznego 
materiału dowodowego badacze nie są w stanie z całą pewnością ani 
udowodnić, ani też całkowicie odrzucić.  

Na podstawie badań archeologicznych K. R. Subramaniana 
V. RAMANAN (1966: 30) postuluje lata 50-120 n.e. jako lata życia
Nagardżuny. Z kolei S. ICHIMURA (1992: 8-14) opowiada się za datami 50-
150 n.e., zaś D. KALUPAHANA (1992: 160) za datowaniem 150-250 n.e.
W oparciu o materiały chińskie É. LAMOTTE (1962: 74-77) przesuwa ów
okres aż do trzeciego wieku naszej ery (243-ok. 300). Umieszczeniu
Nagardżuny w późniejszym od kompromisowo przyjętych lat 150-250
n.e. przychylny jest także I. MABBETT (1998: 333), który przyznaje
jednak, że swoich przypuszczeń nie jest w stanie poprzeć konkretnymi
dowodami.

Zdaniem J. Walsera w ustalaniu datowania Nagardżuny dolną 
cezurę czasową powinniśmy wyznaczyć na ok. 100 r. p.n.e., kiedy 
powstały najwcześniejsze sutry pradżniaparamity, które antycypują 
rozważania Nagardżuny.27 Z kolei w ocenie J. Bronkhorsta wcześniejsze 
26 yaḥ pratītya-samutpādaṃ paśyatîdaṃ sa paśyati / duḥkhaṃ samudayaṃ caîva nirodhaṃ mārgam eva ca //
27 WALSER (2005: 61). 
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od tekstów Nagardżuny są także Njajasutry (Nyāya-sūtra)28, podstawowe 
dzieło bramińskiej szkoły filozoficznej njaji (nyāya), którego większa 
część została skompilowana ok. 200 r. n.e.29 Strofy tego traktatu 
Nagardżuna cytuje w swoim dziele pt. Vaidalya-prakaraṇa.30 Bronkhorst 
uzasadnia swoje przypuszczenie brakiem odniesień do twórczości 
założyciela madhjamaki w traktacie poświęconym wszak m.in. zasadom 
filozoficznego dyskursu.31 Dodaje, że z podstawowymi traktatami 
Nagardżuny zaznajomiony z pewnością był żyjący w V w. n.e. 
Watsjajana Pakszilaswamin (Vātsyāyana Pakṣilasvāmin), autor 
komentarza do Njajasutr.32 

Z okruchów skąpych danych, jakimi dysponujemy, możemy co 
najwyżej wywnioskować duże prawdopodobieństwo istnienia związku 
Nagardżuny z dynastią Siatawahanów (Śātavāhana), która pojawiła się 
w centralnych Indiach najprawdopodobniej niedługo po upadku 
dynastii Maurjów (Maurya) w ok. 185 r. p.n.e. i zniknęła z politycznej 
mapy subkontynentu w pierwszej połowie trzeciego wieku n.e.33 
Wniosek ten, powszechnie uznawany przez badaczy za jeden 
z najlepszych „dowodów” w kwestii datowania żywota Nagardżuny34, 
nie przynosi niestety definitywnego rozwiązania problemu 
umieszczenia założyciela madhjamaki w czasie i na mapie Indii. Jest to 
jednak o tyle istotna informacja, że wobec tradycji datowania 
w dawnych Indiach jedynie panowania władców i zarządców prowincji 
oraz w obliczu znikomych odniesień kulturowych w poświęconych 
głównie doktrynie tekstach Nagardżuny jesteśmy w kwestii chronologii 
zmuszeni podjąć próbę powiązania buddyjskiego myśliciela 
z konkretnym monarchą, opierając się głównie na legendach.  
28 BRONKHORST (1985: 126). 
29 BALCEROWICZ (2003: 211). 
30 Por. LINDTNER (1990: 87). 
31 BRONKHORST (1985: 126-7). 
32 BRONKHORST (1985: 115). 
33 W szczytowym okresie swojego rozwoju imperium Siatawahanów obejmowałoobszar niemal całych Indii Środkowych, sięgając na północnym wschodzie aż doPataliputry (Pāṭaliputra). Władcy tej dynastii byli wprawdzie zwolennikami braminizmu, aktywnie wspierali jednak buddyjską sanghę (saṅgha) (KULKE-ROTHERMUND 2004: 101-104). 
34 Por. WALSER (2005: 61). 
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Według popularnej w źródłach tybetańskich legendy o życiu 

Nagardżuny, założyciel madhjamaki urodził się w rodzinie bramińskiej 
na południu Indii. Działający w XIV w. tybetański historyk Puton (Bu 
ston, 1290-1364 r.) podaje, że miało to miejsce w kraju Widarbha 
(Vidarbha) czterysta lat po śmierci Buddy.35 W przepełnionych 
elementami cudownymi legendach zachowanych w literaturze 
tybetańskiej postać Nagardżuny jest silnie zmitologizowana – założyciel 
madhjamaki jest tu nie tylko mnichem i filozofem, ale też (czy wręcz 
przede wszystkim) bohaterem fantastycznych przygód, obdarzonym 
wieloma magicznymi mocami i znającym sekret nieśmiertelności. 
Historię o mnichu-magu przedstawia także Xuanzang w swoich 
Zapiskach z podróży po krajach zachodnich. Chiński pielgrzym odwiedził 
podczas swojej podróży Dakszinakosialę (Dakṣiṇakośala), stolicę 
państwa Kosiali (Kośala), o której pisał, że sąsiadowała ze starą siedzibą 
buddyjskiej sanghy (saṅghârāma), w której mieszkał swego czasu 
bodhisattwa Nagardżuna. Bodhisattwa miał, zgodnie z podaniem 
Xuanzanga, przedłużać życie królowi So-to-p’o-ho. Zdaniem Mabbetta 
imię króla z podania Xuanzanga w oczywisty sposób wskazuje na 
władcę z dynastii Siatawahanów.36 

Przeglądu popularnych legend o Nagardżunie dokonuje 
M. WALLESER (1923) w swoim artykule poświęconym biografiom
założyciela madhjamaki na podstawie źródeł tybetańskich i chińskich.
Szczegółową analizę powiązań Nagardżuny z dynastią Siatawahanów
przedstawia z kolei WALSER (2005: 59-88).
1.3. Twórczość Nagardżuny 

Równie wielkim problemem, co datowanie Nagardżuny, jest 
kwestia autorstwa licznych tekstów przypisywanych założycielowi 
szkoły madhjamików. Nagardżunie przypisuje się bowiem wiele tekstów 
zachowanych w sanskrycie i w przekładach na tybetański i na chiński, 
silnie zróżnicowanych zarówno pod względem formy (traktat 

35 BU-STON (1986: 122). 
36 MABBETT (1998: 339). 
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wersyfikowany, prozą, list itp.), jak i tematyki (od doktryny buddyjskiej 
i filozofii przez medycynę i jogę po alchemię).  

Z uwagi na wielką ilość tekstów przypisywanych Nagardżunie 
(tradycja tybetańska wymienia ich aż sto szesnaście) oraz ich wyraźną 
różnorodność, większość badaczy akceptuje istnienie więcej niż jednego 
Nagardżuny.37 Przyjęto odróżniać przede wszystkim Nagardżunę-
madhjamikę, autora traktatu Mūla-madhyamaka-kārikā, od Nagardżuny-
tantryka, wskazując jednocześnie na możliwe włączenie do legend 
o madhjamice fantastycznych opowieści o tantryku. Jak pisze MABBETT
(1998: 342), Nagardżuna-tantryk, uczeń Sarahy, szesnasty mahā-siddha,
założył szkołę tantry Guhya-samāja, której koncepcje mają swoje źródła
w ideach jogaczarinów (yogâcāra), nie zaś madhjamików, i nie są
wcześniejsze od traktatów Dharmakirtiego (Dharmakīrti).
O Nagardżunie-alchemiku wspomina z kolei chorezmijski podróżnik i
uczony Al-Biruni, który trafił do Indii w XI wieku.38 W swoich
wspomnieniach z podróży przedstawia go jako słynnego eksperta w
ajurwedyjskiej tradycji alchemicznej rasâyana, stosującego rośliny do
m.in. wydłużenia życia lub poprawy sprawności seksualnej (MABBETT
1998: 342).39

* 
W badaniach nad literaturą madhjamaki przyjęto powszechnie 

uznawać za napisane przez Nagardżunę cztery teksty: Mūla-
madhyamaka-kārikā, Vigraha-vyāvartanī (Odwrócenie zarzutów [dalej: 
VV(V)40]), Śūnyatā-saptati (Siedemdziesiąt [strof] o pustce [dalej: ŚS]) 
i Yukti-ṣaṣṭikā (Sześćdziesiąt [strof] argumentów). Dzieła te tworzą razem z 
37 MABBETT (1998: 334), WESTERHOFF (2009a: 20). 
38 SACHAU (1964: I: 188-). 
39 Istnienia wielu autorów o imieniu Nagardżuna nie akceptuje jednak Jan Yun-hua.Jego zdaniem za zamieszanie wokół różnych autorów-Nagardżunów odpowiadają albomnisi, którzy przybierali to imię przy okazji swoich święceń, albo ludzie, którychidentyfikowano jako reinkarnacje założyciela madhjamaki, albo też autorzy, którychdzieła – pisane w duchu madhjamaki – przypisywano później mylnie Nagardżunie(MABBETT 1998: 342). Zdaniem WALSERA (2005: 69) fakt, że wielu autorów podpisywałoswoje dzieła imieniem Nagardżuna nie oznacza wcale, że autorzy ci posługiwali siępseudonimem. Jak pisze Walser, w stanie Andhra Pradeś imię to po dziś dzieńpozostaje bardzo popularne. 
40 Skrót VVV stosuję dla oznaczenia komentarza (Vigraha-vyāvartanī-vṛtti). 



1. Wstęp 19 
Ratnâvalī (Sznur klejnotów) i Vaidalya-prakaraṇa (Traktat o starciu w proch) 
zbiór zwany „zbiorem sześciu tekstów logicznych” (tyb. rigs pa’i tshogs 
drug).41 Spotyka się także wersję zbioru, w którym Ratnâvalī zastępuje 
*Vyavahāra-siddhi42 (Ustanowienie konwencji).43

Za najważniejszego z komentatorów dzieł Nagardżuny 
i kontynuatorów myśli założyciela madhjamaki uchodzi żyjący 
prawdopodobnie w VII w. Czandrakirti (Candrakīrti), autor obszernego 
komentarza do MMK zatytułowanego Prasanna-padā (W jasnych słowach). 
Jak podaje David S. RUEGG (1981: 8), Czandrakirti w swoich dziełach 
cytuje osiem tekstów przypisywanych Nagardżunie. Są to: MMK, VV, ŚS, 
Yukti-ṣaṣṭikā, Vaidalya-prakaraṇa, Ratnâvalī, Sūtra-samuccaya (Antologia 
sutr) i Catuḥ-stava (Cztery hymny).44 

Na podstawie badań porównawczych badacze odrzucają bądź 
akceptują poszczególne utwory przypisywane Nagardżunie. W swojej 
klasycznej monografii poświęconej twórczości Nagardżuny pt. 
Nagarjuniana duński badacz Christian LINDTNER (1990: 11-17) zbadał pod 
kątem autentyczności utwory przypisywane założycielowi madhjamaki 
i podzielił je na trzy zasadnicze grupy: (I.) teksty autentyczne (w ocenie 
41 WESTERHOFF (2009a: 6). 
42 Treść tego traktatu nie zachowała się do naszych czasów za wyjątkiem sześciuwersów cytowanych przez Siantarakszitę (Śāntarakṣita) w komentarzu własnym doMadhyamakâlaṃkāra (Ozdoba drogi środka). 
43 RUEGG (1981: 26), LINDTNER (1990: 94). 
44 Autorstwo Nagardżuny w wypadku niektórych z tekstów, czy to należących do „zbioru sześciu tekstów logicznych”, czy do utworów przypisywanych Nagardżunie przez Czandrakirtiego, jest nieraz poddawane przez badaczy w wątpliwość. T. Vetter,po przeanalizowaniu treści Ratnâvalī pod kątem charakterystycznych cechmetrycznych i częstotliwości występowania konkretnych słów, uznaje autorstwoNagardżuny za niepewne. Vetter powątpiewa również w autorstwo m.in. traktatuVaidalya-prakaraṇa (VETTER 1992: 493). Autorstwo Vaidalya-prakaraṇa stanowczoodrzuca z kolei Ole Holten PIND (2001). Jednakże jeśli nawet uznamy, że oba wyżejwymienione teksty nie zostały napisane przez autora MMK, to teksty te poruszajątematykę zbliżoną do zagadnień przedstawionych w MMK i wykładają myśli jednego,spójnego systemu. Większy problem stanowią natomiast teksty w swej tematycezasadniczo różne od „tekstów logicznych”, a przypisywane Nagardżunie-madhjamice.W wypadku każdego z tych tekstów autorstwo Nagardżuny stoi pod dużym znakiem zapytania. Na przykład zdaniem Siglinde Dietz, metrum, wydźwięk doktrynalny oraz
specyfika odniesień do mahajany (mahā-yāna) każą przypuszczać, że autor MMK nienapisał przypisywanego mu traktatu o etyce, wspomnianego wcześniej Suhṛl-lekha(por. MABBETT 1998: 334). 
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Lindtnera), (II.) zdecydowanie nieautentyczne i (III.) być może/raczej 
nieautentyczne. 

I. Do pierwszej grupy zaliczonych zostało 13 tekstów:
1. MMK,
2. VV,
3. ŚS,
4. Yukti-ṣaṣṭikā,
5. Ratnâvalī,
6. Vaidalya-prakaraṇa,
7. *Vyavahāra-siddhi,
8. Catuḥstava,
9. Pratītya-samutpāda-hṛdaya-kārikā (Strofy będące sercem

współzależnego powstawania),
10. Sūtra-samuccaya,
11. Suhṛl-lekha (List do przyjaciela),
12. Bodhi-citta-vivaraṇa (Objaśnienie myśli o oświeceniu),
13. *Bodhi-saṃbhāra[ka] (Zbiór dla oświecenia).45

II. Do drugiej grupy, tj. z pewnością nieautentycznych, Lindtner
zaliczył 6 tekstów: 

1. *Mahā-prajñā-pāramitôpadeśa,
2. Abudha-bodhaka-prakaraṇa,
3. Guhya-samāja-tantra-ṭīkā,
4. Dvādaśa-dvāraka,
5. Prajñā-pāramitā-stotra,
6. Svabhāva-traya-praveśa-siddhi.46

III. Pozostałe teksty przypisywane Nagardżunie, których
Lindtner wymienia tylko część (32 dzieła), zostały zaliczone do trzeciej 
grupy – wśród nich m.in. traktat medyczny Yoga-śataka i utwór Akuto-
bhayā – uznawany przez tradycję i przez niektórych badaczy za 
komentarz własny Nagardżuny do MMK.47 
 Dla Lindtnera o autentyczności danego tekstu przypisywanego 
Nagardżunie świadczą przede wszystkim wierność doktrynie 
45 LINDTNER (1990: 11). 
46 LINDTNER (1990: 11-12). 
47 LINDTNER (1990: 12-17). 
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madhjamaki i odwołania do tekstu zawarte w innych dziełach 
Nagardżuny i innych madhjamików. Na przykład, o autentyczności 
zaginionego *Vyavahāra-siddhi świadczyć ma cytowanie sześciu strof 
przez Siantarakszitę i mająca kapitalne znaczenie dla madhjamaki 
tematyka owych strof.48 
 
1.4. Wprowadzenie do analizy i przekładu traktatu Vigraha-
vyāvartanī 
 
 Traktat Vigraha-vyāvartanī zajmuje szczególne miejsce 
w twórczości Nagardżuny. Stanowi on zapis fikcyjnej debaty 
filozoficznej, w której madhjamika odpiera zarzuty przedstawicieli 
szkół krytycznych wobec madhjamaki. Pod fasadą przykładu 
wykorzystania w debacie dialektycznej metody Nagardżuny do obrony 
wyłożonej w MMK doktryny szkoły madhjamaki filozof prowadzi 
subtelną grę językową, która służy obnażeniu absurdalności racjonalnej 
dysputy i wykazaniu niemożliwości utrzymania jakiejkolwiek tezy. 
W traktacie rozwinięte zostają ponadto rozważania nad filozofią języka 
oraz krytyka założeń epistemologicznych opartych na tzw. 
kryteriach/normach poznawczych (pramāṇa). Jak zauważa Ruegg, 
pomimo skoncentrowania się na kwestii logicznych 
i epistemologicznych konsekwencji akceptacji koncepcji pustki, 
Nagardżuna nie unika również takich tematów, jak soteriologia czy 
praktyki religijne (brahma-carya).49 Założyciel madhjamaki, rozkładając 
odpowiednio akcenty w swoim traktacie, nie pozwala zatem 
czytelnikowi odnieść wrażenia, że madhjamaka koncentruje się na 
sofistyce, z której nic nie wynika dla dążącego do wyzwolenia buddysty.  
 * 
  W literaturze madhjamaki odnajdujemy odwołania do VV 
u Buddhapality, Czandrakirtiego i Siantarakszity. Traktat Vigraha-
                                                           
48 LINDTNER (1990: 94). Przeglądu tekstów przypisywanych Nagardżunie, opatrzonego ich streszczeniem, dokonuje RUEGG (1981: 8-33). Utwory Nagardżuny wymieniają także RAMANAN (1966: 34-37) i MURTI (1980: 88-91). 
49 RUEGG (1981: 23). 
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vyāvartanī został skomponowany przez Nagardżunę 
najprawdopodobniej później niż MMK, ponieważ w komentarzu do VV 
28. znajdujemy cytat z MMK 24.10.50 Czandrakirti w swoim komentarzu 
Prasanna-padā do MMK cytuje strofy VV 29. i 30. oraz podaje tytuł 
traktatu51. W strofie 10. przypisywanego Czandrakirtiemu hymnu 
Madhyamaka-śāstra-stuti, sławiącego doktrynę madhjamaki, traktat 
Vigraha-vyāvartanī wymieniony jest jako utwór skomponowany przez 
Nagardżunę.52 

* 
  Struktura VV odzwierciedla popularny w Indiach model tekstu – 

traktat składa się z siedemdziesięciu strof (kārikā) ułożonych w metrum 
āryā, składających się na tekst główny (mūla), oraz autokomentarza (sva-
vṛtti), zawierającego rozwinięcie treści zawartej w poszczególnych 
strofach. W traktacie można wyróżnić dwie części. Część pierwszą, 
składającą się z dwudziestu strof (VV 1-20.) wraz z autokomentarzem, 
stanowi krytyka doktryny madhjamaki, wyrażona w dziewięciu 
zarzutach formułowanych przez niewymienionych z imienia bądź 
przynależności do szkoły przeciwników madhjamaki. Część drugą, 
składającą się z pięćdziesięciu strof (VV 21-70.) wraz 
z autokomentarzem, stanowią odpowiedzi na krytykę, formułowane 
z pozycji madhjamiki, oraz strofa końcowa podsumowująca traktat.53 
                                                           
50 LINDTNER (1990: 70). 
51 LA VALLEE POUSSIN (1913: 16, 30, 25, 59). Są to jedyne zachowane w sanskrycie cytaty z Vigraha-vyāvartanī. 
52 DE JONG (1962: 51, 53). 
53 Autentyczność traktatu nie była przez badaczy poddawana w wątpliwość. Wyjątek stanowią Fernando Tola i Carmen Dragonetti, którym właśnie struktura tekstu Nagardżuny (wyliczenie wszystkich zarzutów, a następnie przedstawienie odpowiedzi na zarzuty wraz z niezbędnym w takiej sytuacji powtórzeniem treści wymienionych wcześniej zarzutów rodzi pytanie, dlaczego Nagardżuna nie zdecydował się na strukturę prostego dialogu: zarzut – odpowiedź – zarzut – odpowiedź, itd.) każe przypuszczać, że część zawierająca zarzuty i część zawierająca odpowiedzi mają różnych autorów (TOLA-DRAGONETTI 1998: 154-155). Pogląd pary uczonych byłby przekonujący, gdyby nie fakt, że Nagardżuna nie cytuje w drugiej części VV całości zarzutów (por. autokomentarz przed strofą 65.), których lista musi zatem stanowić integralną część traktatu. Co więcej, taki a nie inny układ tekstu pozwala Nagardżunie płynnie przechodzić od odpowiedzi do odpowiedzi, podkreślając użycie tych samych metod do odrzucenia kolejnych zarzutów i odwołując się do już wykorzystanych 
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Założenia dziewięciu zarzutów przeciwników szkoły Nagardżuny dają 
się streścić następująco: 

1. Jeśli madhjamika twierdzi, że wszystko jest puste (według
przeciwnika szkoły Nagardżuny pustka znaczy tyle, co
nieistnienie), to jego twierdzenie także jest puste, a więc
niezdolne do odrzucenia własnej natury bytów. Jeśli
natomiast twierdzenie madhjamiki nie jest puste, to
nieprawdą jest, że wszystko jest puste;

2. Jeśli madhjamika odrzuca cokolwiek, musi wpierw ową rzecz
pojąć za pomocą jednego z instrumentów prawdziwego
poznania, co oznacza, że nie może uznać instrumentów za
puste, tj. nieistniejące, a więc nieprawdą jest, że wszystko
jest puste;

3. Jeśli madhjamika odrzuca substancjalność dharm, podważa
autorytet abhidharmy i dopuszcza się odstępstwa od
tradycji;

4. Jeśli madhjamika mówi o własnej naturze (choćby
w kontekście nieistnienia własnej natury), to własna natura
bytów istnieje, albowiem istnieje nazwa „własna natura”;

5. Skoro, zgodnie z treścią poprzedniego zarzutu, własna
natura istnieje, madhjamika musi ją zlokalizować, jeśli nie
w dharmach, to gdzie indziej, odstępując tym samym od
buddyjskiej teorii dharm;

6. Negować możemy tylko rzeczy, które istnieją, albowiem nie
można mówić o czymś, co nie istnieje. Jeśli madhjamika
cokolwiek odrzuca, znaczy to, że to coś musi gdzieś na
świecie istnieć;

7. Madhjamika może użyć do obrony swoich postulatów
popularnej metafory fatamorgany. Jeśli jednak to uczyni,
zaakceptuje istnienie percepcji fatamorgany;

argumentów (por. odpowiedź na ósmy zarzut). Ponadto, zdaniem Toli i Dragonetti,autor VV używa w swoim traktacie terminów i przykładów do zilustrowania swojegowywodu, które różnią się od użytych i przedstawionych w MMK. Jak zauważaWesterhoff, argument argentyńskich badaczy jest o tyle słaby, że każe nam przyjąć, iżkażdy autor pisze w swoich pracach w istocie to samo (WESTERHOFF 2010: 8). 
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8. Madhjamika potrzebuje racji (hetu) dla uzasadnienia swojej

tezy o pustce. Racja musi być, zgodnie z tezą, pusta. Jeśli
jednak będzie pusta, nie uzasadni tezy;

9. Negacja własnej natury nie ma miejsca, gdyż nie może być
względem własnej natury ani uprzednia, ani równoczesna,
ani następna.

Poniższa tabela przedstawia poszczególne strofy przeciwników 
madhjamaki i przyporządkowane im odpowiedzi przedstawiciela 
madhjamików oraz strofę końcową. 

Strofy przeciwnika Strofy madhjamiki 
Zarzut pierwszy 1 21-23 

2 24 
3 25-28 
4 29 

Zarzut drugi 5-6 30-51
Zarzut trzeci 7-8 52-56

Zarzut czwarty 9 57-59
Zarzut piąty 10 60

Zarzut szósty 11 61-63
12 64

Zarzut siódmy 13-16 65-67
Zarzut ósmy 17-19 68

Zarzut dziewiąty 20 69
Zakończenie traktatu 70

* 
 W literaturze naukowej* bodaj po raz pierwszy obszernie 
wzmiankuje o Vigraha-vyāvartanī indyjski badacz Satis Chandra 
Vidyabhushana w opublikowanej w 1921 r. pracy pt. A History of Indian 
* Opracowano na podstawie trudno dostępnych materiałów (m.in. przywiezionych z Indii) uprzystępnionych przez prof. M. Mejora. 
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Logic (Ancient, Mediaeval and Modern Schools).54 Tekst główny 
i autokomentarz Nagardżuny badacz wymienia z tytułów już w swojej 
pracy doktorskiej poświęconej średniowiecznym logikom indyjskim, 
obronionej na Uniwersytecie w Kalkucie w 1907 r. i opublikowanej 
w postaci książkowej w 1909 r.55 
 W 1929 r. włoski badacz Giuseppe Tucci i japoński badacz 
Susumu Yamaguchi niezależnie opublikowali pierwsze przekłady 
Vigraha-vyāvartanī na języki zachodnie. Tucci dokonał edycji krytycznej 
tekstu tybetańskiego i sporządził przekład angielski z języka chińskiego 
i z języka tybetańskiego56, który opatrzył własnym komentarzem, 
zawierającym próbę rekonstrukcji listy dharm pomyślnych (kuśala-
dharma, zob. Dodatek do niniejszej pracy) w języku tybetańskim, 
w sanskrycie i w języku chińskim.57 Yamaguchi z kolei opublikował 
przekład francuski z języka tybetańskiego.58 W swoim przekładzie 
posiłkuje się on również tekstem chińskim, który – jak przyznaje – był 
dla niego zbyt trudny i miejscami zbyt niezrozumiały, by stanowić 
podstawę przekładu.59 
 Tekst sanskryckiego oryginału nie był znany aż do 1937 r., kiedy 
to indyjski badacz Rāhula Sāṅkṛtyāyana opublikował wspólnie z K. P. 
Jayaswalem pierwszą edycję60 odkrytego przez siebie rok wcześniej w 
tybetańskim klasztorze Zha lu manuskryptu sanskryckiego, zapisanego 
w tybetańskim piśmie dbu med na siedmiu liściach palmowych, 
prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XII wieku.61 
Sāṅkṛtyāyana nie sfotografował jednak manuskryptu, lecz wykonał jego 
odpis, który – porównany z edycją Tucciego – stanowił podstawę 
sporządzonej przez niego edycji w devanāgarī. 
 Przekład tybetański Vigraha-vyāvartanī został dokonany przez 
indyjskiego uczonego (paṇḍita) Dżnianagarbhę (Jñānagarbha) 
                                                           
54 VIDYABHUSHANA (1921: 256-257). 
55 VIDYABHUSHANA (1909: 70). 
56 TUCCI (1929: PART I: 1-77). 
57 TUCCI (1929: PART II: 23-44). 
58 YAMAGUCHI (1929). 
59 YAMAGUCHI (1929: 3). 
60 SANKRITYAYAN (1937). 
61 SANKRITYAYAN (1937: viii-ix). 
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i tybetańskiego tłumacza (lo tsā ba) Kabę Pelcega (dKa’ ba dpal brtsegs). 
Zachował się w edycji Peking62 Tandżuru (bstan ‘gyur) oraz – w wersji 
zrewidowanej przez uczonego Dżajanandę (Jayānanda) i tłumacza 
Dodepela (mDo sde dpal) – w edycji Derge63. Jak pisze Sāṅkṛtyāyana, 
tekst główny miał zostać przetłumaczony na język tybetański w 874 r., 
przekład ów miał z kolei zostać poddany rewizji w 1060 r.64 Pierwsza 
z podanych przez Sāṅkṛtyāyanę dat nie jest jednak wiarygodna – 
przekład tybetański VV został sporządzony najprawdopodobniej na 
początku IX wieku, ponieważ zarówno tekst główny, jak i komentarz 
figurują już w tybetańskim katalogu Lhan dkar ma (pozycje 589. i 590.), 
skompilowanym w 812 r. i wymieniającym teksty przetłumaczone do 
tego czasu na język tybetański.65 Komentarz Nagardżuny do traktatu 
został z kolei przetłumaczony na język tybetański przez wspomnianego 
Dżnianagarbhę wspólnie z tłumaczem Dewendrarakszitą 
(Devendrarakṣita, Ban de rakṣita)66 i również zachował się w edycjach 
Peking67 i Derge68 Tandżuru. 
 Przekład chiński tekstu głównego i komentarza (Taishō 1631, 
vol. 32; Nanjio 1251), datowany na 541 r., został sporządzony przez 
Wimokszę Pradżniarysziego (Vimokṣa Prajñārṣi, chiń. Pímùzhìxiān) 
i Gautamę Pradżniarucziego (Gautama Prajñāruci, chiń. Qútán 
Bānruòliú) za czasów wschodniej dynastii Wei (534-550).69 
 Edycję krytyczną tekstu sanskryckiego na podstawie edycji 
Sāṅkṛtyāyany, starannie porównanej z przekładem tybetańskim 
i chińskim, sporządzili i opublikowali w 1951 r. E.H. Johnston i Arnold 
Kunst.70 W 1957 r. edycję devanāgarī tekstu Sāṅkṛtyāyany wraz 
z parafrazą strof po angielsku opublikował Satkari Mookerjee.71 W 1960 

62 No. 5228, dbu ma, tsa 30b3-34a2 (vol. 95, s. 14-15). 
63 No. 3828, dbu ma, tsa 27a1-29a7. 
64 SANKRITYAYAN (1937: viii). 
65 LALOU (1953: 333), HERRMANN-PFANDT (2008: 331-332). 
66 SANKRITYAYAN (1937: viii). 
67 No. 5232, dbu ma, tsa 138a7-156a4 (vol. 95, s. 57-64). 
68 No. 3832, dbu ma, tsa 121a4-137a7. 
69 NANJIO (1883: 274). 
70 JOHNSTON-KUNST (1951). 
71 MOOKERJEE (1957: 7-41). 
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r. edycję Sāṅkṛtyāyany przedrukował P.L. Vaidya.72 W 1971 r. przekład
angielski opublikował na łamach Journal of Indian Philosophy Kamaleswar
Bhattacharya.73 W postaci książkowej przekład Bhattacharyi został
opublikowany wraz z edycją Johnstona i Kunsta w 1978 r.74 W 1982 r.
edycję krytyczną sanskryckiego tekstu karik oraz ich tybetańskiego
przekładu zaproponował Christian Lindtner.75

W 2008 r. Yoshiasu Yonezawa opublikował transliterację 
sanskryckiego manuskryptu z klasztoru Zha lu, wydanego w postaci 
facsimile w 2001 r. przez Uniwersytet Taishō, oraz edycję tekstu 
tybetańskiego, sporządzoną na podstawie czterech redakcji kanonu 
oraz edycji Tucciego.76 W 2010 r. przekład angielski Vigraha-vyāvartanī 
i analizę traktatu opublikował Jan Westerhoff.77 

Niniejsza praca zawiera pierwszy kompletny polski przekład VV. 
Przekładu samych tylko strof dokonał wcześniej Krzysztof Jakubczak78, 
tłumaczenia fragmentów tekstu zaproponowali również Janusz 
Chmielewski79 (strofy 1-2, na potrzeby wnikliwej analizy zagadnień 
logiki i semiotyki logicznej) i Marek Mejor (strofy 1-2 wraz 
z komentarzem).80 

* 
 W kolejnych rozdziałach niniejszej pracy przedstawiam 

kompletny przekład VV i komentarza Nagardżuny, który opatrzyłem 
własnym komentarzem (KOMENTARZ) wraz z analizą traktatu pod kątem 
zagadnień logiki i semiotyki logicznej zamieszczoną w dalszej części 
pracy. 

Swój przekład opieram na edycji krytycznej E. H. Johnstona 
i Arnolda Kunsta oraz na opublikowanej przez Yoshiasu Yonezawę 
72 VAIDYA (1960: 277-295). 
73 BHATTACHARYA (1971). 
74 BHATTACHARYA (1998). Opublikowane w 1986 r. drugie wydanie zostało poszerzone o edycję devanāgarī Mookerjee’ego. 
75 LINDTNER (1990: 76-86). 
76 YONEZAWA (2008). 
77 WESTERHOFF (2010). 
78 JAKUBCZAK (2002). 
79 CHMIELEWSKI (1981: 53). 
80 MEJOR (2001: 287-289). 
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edycji manuskryptu sanskryckiego (w skrócie: Yonezawa[S]). 
Porównuję przy tym sanskrycki tekst z przekladem tybetańskim (edycja 
Y. Yonezawy, w skrócie: Yonezawa[T]). W przypisach podaję kompletny
tekst sanskrycki.

Zdecydowałem się na umieszczenie bezpośrednio w pracy całości 
tłumaczenia VV, za wyjątkiem fragmentu autokomentarza do strofy 7., 
który został przedstawiony w dodatku do pracy. Rozwiązanie to 
przyjąłem poprzez eliminację pozostałych możliwych rozwiązań, tj.: 

a) umieszczenia tłumaczenia w dodatku do pracy – rozwiązanie
nie do przyjęcia, bowiem istotą samej pracy jest tłumaczenie i analiza 
traktatu, w związku z czym tekst nie może być umieszczony 
w d o d a t k u do pracy,  

b) przedstawienia w formie ciągłej całości tłumaczenia, po
którym przystąpiłbym do interpretacji treści traktatu – takie 
rozwiązanie sprawiłoby, że tekst byłby czytelniejszy z racji swojej 
ciągłości, jednakże skutkowałoby powtórnym przedstawieniem 
fragmentów, których dotyczy komentarz. Rozwiązanie takie przyjął 
WESTERHOFF (2010) z nieszczęśliwym według mnie skutkiem – 
Westerhoff powtarza w swojej pracy _d w a r a z y c a ł e tłumaczenie 
VV. 

Analiza zagadnień logiki i semiotyki logicznej został oddzielona 
od mojego komentarza do kolejnych strof traktatu Nagardżuny 
i przedstawiona w osobnym rozdziale z uwagi na złożoność i stopień 
skomplikowania problematyki oraz na fakt, iż zagadnień tych nie 
można przypisać poszczególnym strofom czy zarzutom, lecz dotyczą 
one w istocie całości wykładu Vigraha-vyāvartanī. 
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2.1. Zarzuty przeciwnika madhjamaki 
2.1.1. Pierwszy zarzut 

VV 1. [Przeciwnik:] Jeśli nie istnieje nigdzie 
własna natura wszystkich bytów, to twoje 
pozbawione własnej natury twierdzenie nie jest 
w stanie odrzucić własnej natury. 

VVV 1. Jeśli własna natura wszystkich bytów nie istnieje 
nigdzie: ani w przyczynie, ani w warunkach, ani we 
współwystępowaniu przyczyny i warunków, ani oddzielnie 
[od przyczyny i warunków], to – zakładając to – mówimy, że 
wszystkie byty są puste. Albowiem pęd [rośliny] nie istnieje 
w będącym jego przyczyną nasieniu, ani w każdym z osobna 
z przyjętych jako jego warunki wielkich żywiołów: ziemi, 
wodzie, ogniu, wietrze itd., ani we wszystkich warunkach, 
ani też oddzielnie - odrębny od przyczyny i warunków. 
Ponieważ nie ma tu nigdzie własnej natury, pęd jest 
pozbawiony własnej natury. A ponieważ jest pozbawiony 
własnej natury – jest pusty. I tak jak pęd pozbawiony jest 
własnej natury i z powodu bycia pozbawionym własnej 
natury jest pusty, tak wszystkie byty z powodu bycia 
pozbawionymi własnej natury – są puste. 
Wobec tego mówimy: Skoro tak, to twoje twierdzenie, że 
wszystkie byty są puste także jest puste. Dlaczego? Dlatego, 
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że nie istnieje ono w przyczynie, tj. w wielkich żywiołach - 
zebranych lub rozdzielonych, ani w warunkach, tj. w pracy 
piersi, gardła, ust, języka, zębów, korzeni [zębów], 
podniebienia, nosa, głowy itd., ani we współwystępowaniu 
przyczyny i warunków, ani też oddzielnie – odrębne od 
przyczyny i warunków. Ponieważ [twoje twierdzenie] nie 
istnieje tu nigdzie, pozbawione jest własnej natury. 
A ponieważ jest pozbawione własnej natury – jest puste. Z 
tego powodu nie może ono odrzucić własnej natury 
wszystkich bytów. 
Albowiem nieistniejący ogień nie może palić, nieistniejące 
ostrze nie może ciąć, nieistniejące wody nie mogą moczyć. 
Tak samo nieistniejące twierdzenie nie może negować 
własnej natury wszystkich bytów. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są [twoje] słowa, że zanegowana jest własna 
natura wszystkich bytów.1 

KOMENTARZ 
 Krytykę założeń madhjamaki rozpoczyna w VV wystąpienie 
przeciwnika szkoły Nagardżuny przeciwko centralnej koncepcji 
madhjamików, pustce. Jak stwierdza autor pierwszego zarzutu, zdanie 
„wszystkie byty są pozbawione własnej natury i w konsekwencji są 
1 sarveṣāṃ bhāvānāṃ sarvatra na vidyate svabhāvaś cet /  tvad-vacanam asvabhāvaṃ na nivartayituṃ svabhāvam alam // yadi sarveṣāṃ bhāvānāṃ hetau pratyayeṣu ca hetu-pratyaya-sāmagryāṃ ca pṛthak ca sarvatra svabhāvo na vidyata iti kṛtvā śūnyāḥ sarva-bhāvā iti / na hi bīje hetu-bhūte ’ṅkuro’sti, na pṛthivy-ap-tejo-vāyv-ādīnām ekaîkasmin pratyaya-saṃjñite, na pratyayeṣu samagreṣu,na hetu-pratyaya-vinirmuktaḥ pṛthag eva ca / yasmād atra sarvatra svabhāvo nâsti tasmānniḥsvabhāvo ’ṅkuraḥ / yasmān niḥsvabhāvas tasmāc chūnyaḥ / yathā câyam aṅkuroniḥsvabhāvo niḥsvabhāvatvāc ca śūnyas tathā sarva-bhāvā api niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti / atra vayaṃ brūmaḥ / yady evam, tavâpi vacanaṃ yad etac chūnyāḥ sarva-bhāvā iti tad apiśūnyam / kiṃ kāraṇam / tad api hetau nâsti mahā-bhūteṣu saṃprayukteṣu viprayukteṣu vā,pratyayeṣu nâsty uraḥ-kaṇṭha-uṣṭha-jihvā-danta-mūla-tālu-nāsikā-mūrdha-prabhṛtiṣuyatneṣu, ubhaya-sāmagryāṃ nâsti, hetu-pratyaya-vinirmuktaṃ pṛthag eva ca nâsti / yasmādatra sarvatra nâsti tasmān niḥsvabhāvam / yasmān niḥsvabhāvaṃ tasmāc chūnyam / tasmādanena sarva-bhāva-svabhāva-vyāvartanam aśakyaṃ kartum / na hy asatâgninā śakyaṃdagdhum / na hy asatā śastreṇa śakyaṃ chettum / na hy asatībhir adbhiḥ śakyaṃ kledayitum/ evam asatā vacanena na śakyaḥ sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedhaḥ kartum / tatra yaduktaṃ sarva-bhāva-svabhāvaḥ pratiṣiddha iti tan na / 
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puste” wypowiadane przez madhjamikę nie ustanawia pustki 
wszystkich bytów, albowiem samo jest puste z powodu nieposiadania 
własnej natury. „Pusty” byt jest tu dla przeciwnika madhjamaki 
równoznaczny z „nieistniejącym” bądź też „nierealnym”.2 
 Przeciwnik madhjamaki przenosi twierdzenie na poziom 
ontologiczny, by następnie zaprzeczyć jego istnieniu. Hipostaza 
twierdzenia skutkuje bowiem włączeniem go do zbioru „wszystkich 
bytów”, jeśli zaś zgodnie z owym twierdzeniem wszystkie byty są puste, 
tj. (tu:) nieistniejące, to również twierdzenie jest nieistniejące, a więc 
traci ono potencjał negacji istnienia własnej natury. Parafrazując słowa 
przeciwnika madhjamaki, zdanie „wszystkie zdania są nieprawdziwe” 
również wchodzi w zbiór „wszystkich zdań” – jak zatem może być 
prawdziwe?3 
 Myśl ta zostaje rozwinięta w autokomentarzu do strofy, gdzie na 
potrzeby dialogu z madhjamiką jego przeciwnik przyjmuje, że własna 
natura nie istnieje ani w przyczynie (hetu), ani w warunkach (pratyaya), 
ani w połączeniu obydwu, ani też odrębnie od przyczyny i warunków, 
a zatem wszystkie byty z powodu braku własnej natury są puste – 
z czym zgodzić musiałby się madhjamika. Następnie przeciwnik 
zastępuje w powyższym zdaniu własną naturę hipostazowanym 
twierdzeniem, że wszystkie byty są puste, tj. nieistniejące, wykluczając 
tym samym możliwość ustanowienia czegokolwiek przez nieistniejące 
twierdzenie. 
 Tego, że przeciwnik madhjamaki traktuje przymiotnik „pusty” 
(śūnya) jako równoznaczny z „nieistniejącym” (asat) dowodzą 
przytoczone na poparcie jego słów przykłady, m.in. nieistniejącego 
ognia (asad agni), który nie jest w stanie niczego spalić – tak jak 
2 W całym przekładzie VV przymiotnik śūnya, mimo jego wieloznaczności, tłumaczęzawsze jako „pusty”. Podobnie za każdym polskim przymiotnikiem „pusty” kryje siętylko i wyłącznie sanskrycki śūnya. MONIER-WILLIAMS (2005: 1085) podaje - obok wyżejwymienionego – następujące główne znaczenia przymiotnika śūnya: „pozbawionyczegoś” (ang. void of), „nieobecny” (ang. absent), „nieistniejący” (ang. non-existent),„nierealny” (ang. unreal), „bezsensowny” (ang. nonsensical), „nieudolny, bezowocny”(ang. ineffectual, void of results). Terminem śūnya – w znaczeniu pustego miejscaw zapisie liczbowym - oznaczano także w Indiach liczbę zero.  
3 Por. paradoks kłamcy (zdanie samozwrotne „ja teraz kłamię” nie może posiadać wartości logicznej). 
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nieistniejące (śūnya=asat) twierdzenie nie jest w stanie niczego 
ustanowić. 

VV 2. Przypuśćmy, że owo stwierdzenie posiada 
własną naturę – twoja wcześniejsza teza zostaje 
obalona. [Ma miejsce] niekonsekwencja i racja 
dla rozróżnienia powinna być dla niej 
wypowiedziana. 

VVV 2. A jeśli myślisz, że ów błąd nie musi mieć miejsca, 
[gdyż] twierdzenie to posiada własną naturę i z powodu 
posiadania własnej natury jest niepuste, dlatego też 
zanegowana jest przez nie własna natura wszystkich bytów – 
to my wobec tego odpowiadamy: Skoro tak, twoja 
wcześniejsza teza: „wszystkie byty są puste” zostaje obalona. 
Co więcej: Twoje twierdzenie wchodzi w skład wszystkich 
bytów. Dlaczego, jeśli wszystkie byty są puste, niepustym 
pozostaje twoje twierdzenie, za pomocą którego – z powodu 
bycia niepustym – zanegowana jest własna natura 
wszystkich bytów?4 

KOMENTARZ 
 W kolejnej strofie przeciwnik madhjamaki stwierdza, że celem 
uniknięcia przedstawionego wcześniej paradoksu madhjamika musi 
wyłączyć twierdzenie „wszystkie byty są pozbawione własnej natury” 
ze zbioru „wszystkich bytów”, aby twierdzenie to miało moc 
ustanowienia pustki bytów. To jednak, jak zauważa przeciwnik, 
wiązałoby się z pojawieniem się wyjątku od przedstawionej 
w twierdzeniu zasady, który madhjamika powinien uzasadnić racją dla 
rozróżnienia (viśeṣa-hetu) – czego jednak nie czyni. Dla przeciwnika 
4 atha sasvabhāvam etad vākyaṃ pūrvā hatā pratijñā te /vaiṣamikatvaṃ tasmin viśeṣa-hetuś ca vaktavyaḥ // athâpi manyase mā bhūd eṣa doṣa iti sasvabhāvam etad vākyaṃ sasvabhāvatvāc câśūnyaṃtasmād anena sarva-bhāva-svabhāvaḥ pratiṣiddha iti, atra brūmaḥ / yady evaṃ, yā te pūrvāpratijñā śūnyāḥ sarva-bhāvā iti hatā sā / kiṃ cânyat / sarva-bhāvântargataṃ ca tvad-vacanam / kasmāc chūnyeṣu sarva-bhāveṣutvad-vacanam aśūnyaṃ, yenâśūnyatvāt sarva-bhāva-svabhāvaḥ pratiṣiddhaḥ / 
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oznacza to, że teza mówiąca o pustce wszystkich bytów skazana jest na 
odrzucenie. 
 Przeciwnik madhjamaki formułuje dalej raz jeszcze swój zarzut 
i rozwija go w sześciu punktach: 

W ten sposób pojawia się sześciopunktowa kontrowersja. 
[Madhjamika:] Czym zaś jest ona? [Przeciwnik:] Jeśli puste 
są wszystkie byty, to twoje twierdzenie jest przez to puste, 
ponieważ wchodzi w skład wszystkich bytów. Z powodu 
pustki nie ma ustanowienia negacji. W tej sytuacji negacja: 
„wszystkie byty są puste” jest nie do zaakceptowania [1]. 
Jeśli jednak ustanowiona zostaje negacja: „wszystkie byty są 
puste”, to przez to twoje twierdzenie również jest niepuste. 
Ponieważ jest niepuste, nie jest przez nie ustanowiona 
negacja [2]. Przypuśćmy, że wszystkie byty są puste, 
a niepuste jest twoje twierdzenie, przez które zachodzi 
negacja – wówczas twoje twierdzenie nie jest zawarte we 
wszystkich rzeczach. W tej sytuacji [ma miejsce] 
zaprzeczenie przez przykład [3]. Jeśli jednak twoje 
twierdzenie zawarte jest we wszystkich rzeczach, a wszystkie 
byty są puste, to [twierdzenie] to jest puste. Ponieważ jest 
puste, nie jest przez nie [ustanowiona] negacja [4]. 
Przypuśćmy, że [twoje twierdzenie] jest puste i [ustanowiona 
jest] przez nie negacja: „wszystkie byty są puste” – wówczas 
wszystkie puste byty byłyby zdolne do przeprowadzania 
czynności. A tego się nie aprobuje [5]. Przypuśćmy, że 
wszystkie byty są puste i są niezdolne do przeprowadzania 
czynności – nie może być [wówczas] zaprzeczenia przez 
przykład. Zakładając to, za pomocą twojego pustego 
twierdzenia nie jest ustanowiona negacja własnej natury 
wszystkich bytów [6].5 

5 evaṃ ṣaṭ-koṭiko vādaḥ prasaktaḥ / sa punaḥ katham iti / hanta cet punaḥ śūnyāḥ sarva-bhāvās tena tvad-vacanaṃ śūnyaṃ sarva-bhāvântargatatvāt / tena śūnyenapratiṣedhânupapattiḥ / tatra yaḥ pratiṣedhaḥ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti so ’nupapannaḥ /upapannaś cet punaḥ śūnyaḥ sarva-bhāvā iti pratiṣedhas tena tvad-vacanam apy aśūnyam / 
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KOMENTARZ 
 Trzy pierwsze punkty stanowią powtórzenie znanych już 
alternatyw – albo zdanie „wszystkie byty są puste” jest puste, ponieważ 
należy do zbioru „wszystkich bytów”, albo nie jest puste i przez to nie 
wszystkie byty są puste. Przykładem (dṛṣṭānta), o którym mówi 
przeciwnik szkoły Nagardżuny, jest twierdzenie, że wszystkie byty są 
puste, które – akceptując drugą alternatywę – nie może być puste. 
W 4. i 5. punkcie przeciwnik odmawia pustym bytom potencjału do 
działania (co byłoby logiczne, przyjąwszy, że „pusty” byt to 
nieistniejący byt), a więc i wchodzenia w relacje kauzalne. Skutkiem 
przyjęcia twierdzenia o pustce wszystkich bytów byłoby zatem 
zanegowanie istnienia wszystkich bytów, co stanowi podstawę 
oskarżenia madhjamaki o poglądy nihilistyczne. W 6. punkcie 
przeciwnik madhjamaki podsumowuje swój zarzut, podkreślając, że 
nawet jeśli wszystkie byty są puste i nie wchodzą w relacje kauzalne, to 
odrzucenie posiadania przez wszystkie byty własnej natury samo 
stanowi byt, który jest pusty, a więc nieistniejący i przez to 
nieposiadający zdolności do odrzucenia czegokolwiek.  

Przeciwnik mówi dalej: 
Co więcej: Ponieważ [twoje twierdzenie] istnieje, przeto ma 
miejsce niepożądana implikacja w postaci niekonsekwencji – 
coś jest puste, a coś [innego] niepuste. I dla tej 
niekonsekwencji racja dla rozróżnienia powinna być 
wypowiedziana, z powodu której coś byłoby puste, a coś 
[innego] niepuste. A taka racja nie została [przez ciebie] 

aśūnyatvād anena pratiṣedho ’nupapannaḥ / atha śūnyāḥ sarva-bhāvās tvad-vacanaṃcâśūnyaṃ yena pratiṣedhaḥ, tena tvad-vacanaṃ sarvatrâsaṃgṛhītam / tatra dṛṣṭānta-virodhaḥ / sarvatra cet punaḥ saṃgṛhītaṃ tvad-vacanaṃ sarva-bhāvāś ca śūnyās tena tad apiśūnyam / śūnyatvād anena nâsti pratiṣedhaḥ / atha śūnyam asti cânena pratiṣedhaḥ śūnyāḥsarva-bhāvā iti tena śūnyā api sarva-bhāvāḥ kārya-kriyā-samarthā bhaveyuḥ / na caîtadiṣṭam / atha śūnyāḥ sarva-bhāvā na ca kārya-kriyâsamarthā bhavanti mā bhūd dṛṣṭānta-virodha iti kṛtvā, śūnyena tvad-vacanena sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedho nôpapanna iti / 
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wskazana. W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, 
że wszystkie byty są puste.6 

 
KOMENTARZ 
 Przeciwnik powtarza raz jeszcze, że madhjamika nie 
wypowiedział racji dla rozróżnienia, która uzasadniałaby wyłączenie 
twierdzenia o pustce wszystkich bytów ze zbioru „wszystkich bytów”. 
Przeciwnik podkreśla tu jednocześnie, że dla niego wspomniane 
twierdzenie istnieje. Jest tak dlatego, ponieważ – co postuluje 
przeciwnik – wszystkie byty, a więc i twierdzenie madhjamiki, posiadają 
własną naturę. To własna natura sprawia, że byt ma potencjał do 
działania, a więc i wchodzenia w relacje kauzalne. Gdyby nie własna 
natura bytów, nie istniałby żaden byt. 

 
Co więcej: 

VV 3. Mógłbyś sądzić, że to jest jak [w zdaniu] 
„nie wydawaj dźwięku” – to nie jest do 
zaakceptowania, albowiem za pomocą dźwięku 
miałoby tu miejsce jego powstrzymanie. 

VVV 3. Mógłbyś sądzić, że, w istocie, mówiąc „nie czyń 
dźwięku” ktoś sam uczyniłby dźwięk, a za pomocą tegoż 
dźwięku czynione byłoby powstrzymanie dźwięku – tak samo 
pustym twierdzeniem, że wszystkie byty są puste czynione 
byłoby odrzucenie własnej natury wszystkich bytów. Wobec 
tego mówimy: To jest także nie do zaakceptowania. 
Dlaczego? Albowiem za pomocą istniejącego dźwięku 
czyniona jest negacja przyszłego dźwięku. W tym wypadku 
zaś negacja własnej natury wszystkich bytów nie jest 
czyniona za pomocą istniejącego twojego twierdzenia. 
Albowiem według ciebie zarówno twierdzenie jest 
nieistniejące, jak i własna natura wszystkich bytów. Z tego 

                                                           
6 kiṃ cânyat / evaṃ tad-astitvād vaiṣamikatva-prasaṅgaḥ kiṃcic chūnyaṃ kiṃcid aśūnyam iti / tasmiṃś ca vaiṣamikatve viśeṣa-hetur vaktavyo yena kiṃcic chūnyaṃ kiṃcid aśūnyaṃ syāt / sa ca nôpadiṣṭo hetuḥ / tatra yad uktaṃ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti tan na / 
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powodu [mówienie, że] to [jest tak, jak w zdaniu] „nie 
wydawaj dźwięku” jest ułomnym sądem logicznym.7 

KOMENTARZ 
 Przeciwnik kontynuuje krytykę koncepcji pustki, przedstawiając 
odpowiedź na, jego zdaniem, możliwą do przyjęcia przez madhjamikę 
linię obrony założeń szkoły Nagardżuny. Ową obronę, jak sądzi 
adwersarz, madhjamika mógłby próbować skonstruować wokół 
przykładu dźwięku, który zapobiega powstaniu innego dźwięku. 
Podobnie miałoby być z pustką wszystkich bytów, czyli nieposiadaniem 
przez nie własnej natury i negacją posiadania przez wszystkie byty 
własnej natury – pusta negacja ustanawia pustkę wszystkich bytów. 
Przeciwnik antycypuje obronę skonstruowaną wokół tego przykładu 
stwierdzając, że opiera się ona na ułomnym sądzie logicznym (viṣama-
upanyāsa), gdyż fizyczny dźwięk zdania „nie wydawaj dźwięku” istnieje, 
a porównywane doń twierdzenie o pustce bytów nie istnieje (ponieważ 
jest puste). 
 Co więcej, przykład dźwięku powstrzymującego przyszły dźwięk 
różni się od problemu pustego twierdzenia odrzucającego posiadanie 
przez byty własnej natury tym, że dźwięk, który powstrzymuje przyszły 
dźwięk, istnieje fizycznie, ustanawia zaś nieistnienie potencjalnego 
dźwięku, który zaistniałby w przyszłości. Oba dźwięki mają zatem 
odmienny status ontologiczny, tymczasem puste twierdzenie ustanawia 
pustkę bytów, ontologicznie odeń nieodmienną. Problem ten zostanie 
szczegółowo omówiony przy okazji odpowiedzi madhjamiki na 
pierwszy zarzut. 

7 kiṃ cânyat  / mā śabda-vad ity etat syāt te buddhir na caîtad upapannam  / śabdena hy atra satā bhaviṣyato vāraṇaṃ tasya  // syāt te buddhiḥ yathā nāma kaścid brūyān mā śabdaṃ kārṣīr iti svayam eva śabdaṃ kuryāttena ca śabdena tasya śabdasya vyāvartanaṃ kriyeta, evam eva śūnyāḥ sarva-bhāvā iti śūnyena vacanena sarva-bhāva-svabhāvasya vyāvartanaṃ kriyata iti / atra vayaṃ brūmaḥ / etad apy anupapannam / kiṃ kāraṇam / satā hy atra śabdena bhaviṣyataḥ śabdasyapratiṣedhaḥ kriyate / na punar iha bhavataḥ satā vacanena sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedhaḥ kriyate / tava hi matena vacanam apy asat, sarva-bhāva-svabhāvo ’py asan /tasmād ayaṃ mā śabda-vad iti viṣamôpanyāsaḥ / 
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VV 4. Można myśleć, że podobnie jest z negacją 
negacji – to nieprawda. To twoja teza 
krytykowana jest z powodu cechy szczególnej – 
nie moja. 

VVV 4. Mógłbyś sądzić, że negacja negacji nie jest do 
ustanowienia zgodnie z tą metodą [i] w tej sytuacji moje8 
negowanie twierdzenia negującego własną naturę 
wszystkich bytów jest nie do zaakceptowania. Wobec tego 
mówimy: To też jest nieprawda. Dlaczego? Albowiem twoje 
[twierdzenie] osiąga cechę szczególną tezy – nie moje. To ty 
mówisz, że wszystkie byty są puste – nie ja. Pierwotna teza 
(pakṣa) nie jest moja. W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są 
słowa, że w takim razie negacja negacji jest nie do 
ustanowienia.9  

KOMENTARZ 
 W kolejnej strofie przeciwnik madhjamaki antycypuje kolejną 
możliwą do przyjęcia przez swojego oponenta linię obrony. Jego 
zdaniem przedstawiciel szkoły Nagardżuny – posiłkując się 
rozumowaniem przedstawionym w poprzedniej strofie – mógłby 
kontrargumentować, że skoro nie jest do przyjęcia negacja istnienia 
własnej natury, to nie może być również mowy o negacji owej negacji. 
Takie rozumowanie byłoby, na co wskazuje przeciwnik madhjamiki, 
obarczone błędem niezrozumienia pozycji, z jakiej odrzucona została 
przez przeciwnika możliwość negacji istnienia własnej natury 
wszystkich bytów. 

8 Ponieważ dokonuję tu zmiany strony czynnej na bierną, „ty” (bhavān) zostaje tuzastąpione zaimkiem w pierwszej osobie. 
9  pratiṣedha-pratiṣedho ’py evam iti mataṃ bhavet tad asad eva  /evaṃ tava pratijñā lakṣaṇato dūṣyate na mama  // syāt te buddhiḥ, pratiṣedha-pratiṣedho ’py anenaîva kalpenânupapannaḥ, tatra yad bhavānsarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedha-vacanaṃ pratiṣedhayati tad anupapannam iti / atra vayaṃbrūmaḥ / etad apy asad eva / kasmāt / tava hi pratijñā-lakṣaṇa-prāptaṃ na mama / bhavānbravîti śūnyāḥ sarva-bhāvā iti nâham / pūrvakaḥ pakṣo na mama / tatra yad uktaṃpratiṣedha-pratiṣedho ‘py evaṃ saty anupapanna iti tan na / 
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Jak podkreśla przeciwnik madhjamaki, pierwotna teza (pakṣa), 

do której się odwoływał, nie jest jego tezą, lecz tezą madhjamików. 
Chodzi tu o postulowanie pustki wszystkich bytów. Twierdzenie 
madhjamików posiada zaś cechę szczególną (lakṣaṇa), tj. cechę bytu 
pustego. Nie posiada jej natomiast twierdzenie przeciwnika, gdyż nie 
postuluje on pustki wszystkich bytów. Przeciwnik chce w ten sposób 
podkreślić, że w perspektywie całego dyskursu wychodzi on z pozycji 
realisty, wykorzystując jedynie Nagardżunowy konwencjonalizm do 
wykazania wewnętrznej sprzeczności twierdzenia „wszystkie byty są 
puste” i tym samym odrzucenia negacji istnienia własnej natury. 
Przeciwnik może zanegować ową negację, ponieważ nie twierdzi on, że 
wszystko, a więc i wyrażona przez niego negacja negacji, jest puste. 
2.1.2. Drugi zarzut 
 Przeciwnikiem szkoły Nagardżuny formułującym drugi 
z zarzutów pod adresem madhjamaki jest reprezentant szkoły njaji, 
przedmiotami kontrowersji są zaś pustka i epistemologia.10 
 Najjajikowie rozkładają proces poznania na cztery elementy: 
podmiot poznania (pramātṛ), kryteria poznawcze (pramāṇa)11, przedmiot 
poznania (prameya) i rezultat poznania (pramiti)12. Kryteriami 
poznawczymi są dla najjajików: percepcja (pratyakṣa), wnioskowanie 
(anumāna), rozumowanie przez analogię (upamāna) i tradycja13 (āgama). 
Zarzuty (wraz z ich krytyką) przeciw uznaniu powyższych za kryteria 

10 Rozważania nad zagadnieniami z dziedziny epistemologii stanowią – bagatela –trzecią część Vigraha-vyāvartanī, co jest o tyle ciekawe, że w MMK Nagardżunazasadniczo pomija teorię poznania. Krytyce wyliczonych przez najjajików (naiyāyika)szesnastu kategorii poznawczych (padârtha) w całości poświęcony jest natomiasttraktat Vaidalya-prakaraṇa, którego analizę i tłumaczenie wraz z edycją tekstutybetańskiego opublikowali TOLA-DRAGONETTI (1995). 
11 Względnie – instrumenty, normy prawdziwego poznania. Pramāṇa to zarówno źródło poznania, jak i środek weryfikujący owo poznanie (NOWAKOWSKA 1998: 87). Poznanie za pomocą kryterium poznawczego jest dla najjajików zawsze prawdziwe,w odróżnieniu od aktu poznania (jñāna), który może być prawdziwy lub fałszywy(BALCEROWICZ 2003: 238-239). 
12 BALCEROWICZ (2003: 238). 
13 Względnie: przekaz słowny (śabda). 
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poznawcze odnajdujemy już w Njajasutrach, w których czytamy, że 
percepcja itd. nie mogą stanowić kryteriów poznawczych, gdyż trzy 
czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły) nie istnieją14, albowiem kryteria 
poznawcze nie mogą istnieć ani przed obiektem poznania, ani po, ani 
równocześnie z nimi.  
 Zarzut ten, zdaniem Waczaspatiego (Vācaspati), formułuje 
madhjamika, co, jak twierdzi BRONKHORST (1983: 107-109)15, jest nie do 
przyjęcia choćby z uwagi na nieprzystający do wykładni madhjamaki, 
a zawarty w zarzucie przeciw najjajikom wniosek, że jeśli kryteria 
poznawcze miałyby istnieć równocześnie z przedmiotami poznania, to 
skutkiem tego byłby brak następstwa aktów świadomości.16 Ponadto 
Nagardżuna nie odwołuje się do wspomnianych zarzutów zawartych 
w Njajasutrach ani w VV, ani w Vaidalya-prakaraṇa.  
 Przeciwnik-najjajika w VV formułuje swój zarzut w dwu 
strofach, z których pierwsza przedstawia się następująco: 

Co więcej: 
VV 5. Dalej – jeśli pojąwszy [coś] za pomocą 
percepcji, odrzucasz [to], to [znaczy, że] nie 
istnieje percepcja, za pomocą której pojmowane 
są byty. 

VVV 5. Jeśli odrzucasz wszystkie byty pojąwszy je dzięki 
percepcji, to [twierdzenie, że] wszystkie byty są puste jest nie 
do zaakceptowania. Dlaczego? Albowiem percepcja, 
kryterium poznawcze, także jest pusta, ponieważ wchodzi 
w skład wszystkich bytów. Ty, który pojmujesz, także jesteś 
pusty. Z tego powodu nie ma stanu pojmowania za pomocą 
kryterium poznawczego, [jakim jest] percepcja i nie ma 
ustanowienia negacji tego, co nie zostało pojęte. W tej 

14 NS 2.1.8: pratyakṣâdīnām aprāmāṇyaṃ traikālyâsiddeḥ // 
15 Oraz zważywszy na to, że MMK, jak już było wspomniane, zostało spisane najprawdopodobniej po Njajasutrach. 
16 NS 2.1.11: yugapat siddhau (…) krama-vṛttitvâbhāvo buddhīnām / 
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sytuacji nie są do zaakceptowania [twoje] słowa, że 
wszystkie byty są puste.17 

 
KOMENTARZ 

Dla przeciwnika madhjamaki zaakceptowanie pustki wszystkich 
bytów rodzi problem natury epistemologicznej – jeśli byty, a więc 
i percepcja, są puste, to jak można cokolwiek pojąć za pomocą 
percepcji?18 Konsekwentnie również i madhjamika, który jest 
podmiotem poznania, jest pusty – jakże więc może on cokolwiek pojąć? 
Jeśli madhjamika twierdzi, że wszystkie byty są puste, to znaczy, że: 
1) wszystkie byty zostały przezeń pojęte za pomocą percepcji; 
2) percepcja, która należy do zbioru „wszystkich bytów” jest pusta i nie 
można niczego za jej pomocą pojąć. Sprzeczność ta nie pozwala 
przeciwnikowi szkoły Nagardżuny zaakceptować pustki wszystkich 
bytów. 

 
Mógłbyś sądzić, że [przez ciebie] czynione jest odrzucenie wszystkich 
bytów, które pojąłeś za pomocą wnioskowania, tradycji lub 
rozumowania przez analogię - na to odpowiadamy: 

VV 6. Wnioskowanie, tradycja i rozumowanie 
przez analogię zostały obalone [razem] 
z percepcją – podobnie te rzeczy, które są do 
udowodnienia za pomocą wnioskowania, 
tradycji i rozumowania przez analogię19. 

                                                           
17 kiṃ cânyat / pratyakṣeṇa hi tāvad yady upalabhya vinivartayasi bhāvān  / tan nâsti pratyakṣaṃ bhāvā yenôpalabhyante  // yadi pratyakṣataḥ sarva-bhāvān upalabhya bhavān nivartayati śūnyāḥ sarva-bhāvā iti tad anupapannam / kasmāt / pratyakṣam api hi pramāṇaṃ sarva-bhāvântargatatvāc chūnyam / yo bhāvān upalabhate so ’pi śūnyaḥ / tasmāt pratyakṣeṇa pramāṇena nôpalaṃbha-bhāvo ‘nupalabdhasya ca pratiṣedhânupapattiḥ / tatra yad uktaṃ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti tad anupapannam / 
18 Podobnie jak w poprzednim zarzucie pusty byt nie posiadał potencjału do działania, tak i tutaj przeciwnik szkoły Nagardżuny odmawia pustej percepcji potencjału do działania i – w konsekwencji – udziału w procesie poznawczym. 
19 W tekście sanskryckim zamiast upamāna mamy dṛṣṭānta, które jest tu traktowane jako równoznaczne z rozumowaniem przez analogię. Także Yonezawa(T) czyta dpe(s) oddające sanskryckie dṛṣṭānta, w odróżnieniu od dpes ’jal (ba), tj. dosł. „badania 
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VVV 6. Wnioskowanie, tradycja i rozumowanie przez 
analogię zostały [już] obalone [wraz] z [obaleniem innego] 
kryterium poznawczego – percepcji. Albowiem tak jak 
percepcja, kryterium poznawcze, jest pusta, ponieważ 
wszystkie byty są puste, tak samo puste są wnioskowanie, 
tradycja i rozumowanie przez analogię, ponieważ wszystkie 
byty są puste. Te rzeczy, które są do udowodnienia za 
pomocą wnioskowania, tradycji i rozumowania przez 
analogię także są puste, ponieważ wszystkie byty są puste. 
Ten, kto pojmuje [rzeczy] za pomocą wnioskowania, tradycji 
i rozumowania przez analogię, ten także jest pusty. Z tego 
wynika brak stanu pojmowania bytów, a nie ma 
ustanowienia negacji własnej natury niepojętych [bytów]. 
W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że 
wszystkie byty są puste.20 

KOMENTARZ 
 Percepcja, o której mowa była w poprzedniej strofie 
i autokomentarzu do niej, jest tylko jednym z kryteriów poznawczych, 
za pomocą których madhjamika mógł pojąć wszystkie byty, by 
następnie zanegować ich własną naturę. Przeciwnik dodaje jednak, że 

(mierzenia) przez dṛṣṭānta”, stosowanego tam, gdzie sanskrycki tekst czyta upamāna.Zastosowanie terminu dṛṣṭānta podyktowane jest tu najprawdopodobniej wyłączniewzględami metrycznymi. Podobnie rzecz się ma w strofie w przekładzie tybetańskim.W autokomentarzu Nagardżuna używa konsekwentnie terminu upamāna(Yonezawa[T] dpes ’jal ba). 
20 syāt te buddhiḥ anumānenâgamenôpamānena vā sarva-bhāvān upalabhya sarva-bhāva-vyāvartanaṃ kriyata iti, atra brūmaḥ / anumānaṃ pratyuktaṃ pratyakṣeṇâgamôpamāne ca  / anumānâgama-sādhyā ye ’rthā dṛṣṭānta-sādhyāś ca  // anumānôpamānâgamāś ca pratyakṣeṇa pramāṇena pratyuktāḥ / yathā hi pratyakṣaṃpramāṇaṃ śūnyaṃ sarva-bhāvānāṃ śūnyatvād evam anumānôpamānâgamā api śūnyāḥsarva-bhāvānāṃ śūnyatvāt / ye ’numāna-sādhyā arthā āgama-sādhyā upamāna-sādhyāś cate ’pi śūnyāḥ sarva-bhāvānāṃ śūnyatvāt / anumānôpamānâgamaiś ca yo bhāvān upalabhateso ’pi śūnyaḥ / tasmād bhāvānām upalambhâbhāvo ’nupalabdhānāṃ ca svabhāva-pratiṣedhânupapattiḥ / tatra yad uktaṃ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti tan na / 
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i pozostałe trzy akceptowane przez najjajików kryteria, tj. 
wnioskowanie, tradycja i rozumowanie przez analogię, są puste, jeśli 
ustanowiona zostaje pustka wszystkich bytów, gdyż i one należą do 
zbioru „wszystkich bytów”. A zatem tak jak percepcja, tak 
i wnioskowanie, tradycja i rozumowanie przez analogię nie mają 
potencjału do działania i – w konsekwencji – nie mogą brać udziału 
w procesie poznania. Wobec tego nie może być mowy o poznaniu 
czegokolwiek, a zatem madhjamika nie mógł (bez żadnego kryterium 
poznawczego) pojąć wszystkich bytów i ich pustki. 
2.1.3. Trzeci zarzut 
 Kolejny z zarzutów jest bodaj najbardziej osobliwym ze 
wszystkich przedstawionych w VV, przede wszystkim z uwagi na 
przedstawioną tu listę (pierwotnie) 119 pomyślnych dharm (kuśala-
dharma), która ma wątpliwe znaczenie dla całego wywodu21, a którą 
z uwagi na złożoność problematyki w przekładzie i analizie pomijam; 
kwestię tę omówię w dodatku do mojej pracy.  
 Z uwagi na zastosowanie charakterystycznych dla tekstów 
abhidharmy technicznych terminów, takich jak dharma nieokreślona-
neutralna (nivṛta-avyākṛta dharma), możemy uznać za prawdopodobne22, 
że trzeci zarzut w VV formułowany jest z pozycji abhidharmiki 
(ābhidharmika). 

Co więcej: 
VV 7. Znawcy stanu dharm uważają, że 
pomyślne dharmy mają pomyślną naturę. Tę 
klasyfikację [stosuje się] także odnośnie do 
pozostałych [dharm].  

21 Możemy zastanawiać się, dlaczego Nagardżuna w ogóle decyduje się na wyliczenieowych (pierwotnie) 119 dharm i czy lista ta nie stanowi późniejszej interpolacji. 
22 Choć nie „ewidentne”, jak chce tego WESTERHOFF (2010: 95), gdyż nie możemy pominąć tu problemu listy dharm o niemożliwej do zidentyfikowania proweniencji. Konkretna identyfikacja przeciwnika nie jest tu aż tak istotna dla analizy tekstu,warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie jeden, a wielu różnych adwersarzyformułuje przedstawione w VV zarzuty. 



2. Przekład traktatu Vigraha-vyāvartanī 45 
VVV 7. Znawcy stanu dharm uważają, że jest 119 
pomyślnych dharm. Oto jest 119 pomyślnych dharm, które 
mają pomyślną własną naturę (…).23  
Podobnie niepomyślne dharmy mają niepomyślną własną 
naturę, nieokreślone-neutralne dharmy mają nieokreśloną-
neutralną własną naturę, określone-neutralne mają 
określoną-neutralną [własną naturę], co jest zwane 
pragnieniem, ma [własną naturę] zwaną pragnieniem, co 
jest zwane postacią, ma [własną naturę] zwaną postacią, co 
jest zwane bezpostaciowym, ma [własną naturę] zwaną 
bezpostaciową, czyste mają czystą [własną naturę], co jest 
zwane cierpieniem, [jego] powstaniem, [jego] ustaniem 
i [ośmiostopniową] ścieżką ma [własną naturę] zwaną 
cierpieniem, [jego] powstaniem, [jego] ustaniem 
i [ośmiostopniową] ścieżką, co jest do odrzucenia za pomocą 
medytacji, ma [własną naturę] zwaną tą, która jest do 
odrzucenia za pomocą medytacji, a co nie jest do odrzucenia, 
ma [własną naturę] zwaną tą, która nie jest do odrzucenia. 
Ponieważ wobec tego własna natura dharm jest w istocie 
wieloraka, to nie [do przyjęcia] są twoje słowa, że wszystkie 
byty są pozbawione własnej natury, a ponieważ są 
pozbawione własnej natury – są puste.24 

23 W tym miejscu przeciwnik szkoły Nagardżuny wymienia ponad sto dharm. Po listę odsyłam do dodatku na końcu niniejszej pracy. 
24 kiṃ cânyat  / kuśalānāṃ dharmānāṃ dharmâvasthā-vidaś ca manyante  /kuśalaṃ jānāḥ svabhāvaṃ śeṣeṣv apy eṣa viniyogaḥ  // iha janā dharmâvasthā-vido manyante kuśalānāṃ dharmāṇām ekôna-viṃśa-śatam / (…)  ityekôna-viṃśa-śataṃ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ kuśalaḥ svabhāvaḥ / tathâkuśalānāṃdharmāṇām akuśalaḥ svabhāvaḥ, nivṛtâvyākṛtānāṃ nivṛtâvyākṛtaḥ, prakṛtâvyākṛtānāṃprakṛtâvyākṛtaḥ, kāmôktānāṃ kāmôktaḥ, rūpôktānāṃ rūpôktaḥ, ārūpyôktānām ārūpyôktaḥ,anāsravāṇām anāsravaḥ, duḥkha-samudaya-nirodha-mārgôktānāṃ duḥkha-samudaya-nirodha-mārgôktaḥ, bhāvanā-prahātavyānāṃ bhāvanā-prahātavyaḥ, aprahātavyānām aprahātavyaḥ / yasmād evam aneka-prakāro dharma-svabhāvo dṛṣṭas tasmād yad uktaṃniḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti tan na / 
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KOMENTARZ 

Przeciwnik madhjamaki stosuje tu argument odwołania się do 
(nienazwanego) autorytetu, tj. znawców stanu dharm (dharma-avasthā-
vid), dla których dharmy pomyślne (kuśala-dharma) posiadają pomyślną 
własną naturę. Podkreślone zostaje tym samym, że madhjamikowie nie 
należą do znawców stanu dharmy, którzy rozumieją istotę nauk Buddy 
i nie odmawiają dharmom posiadania własnej natury. 
 Dla obalenia koncepcji pustki przeciwnik stosuje tu jako 
przykład, wokół którego skonstruowany zostaje zarzut, fundamentalną 
teorię buddyzmu, tj. teorię dharm. Przeciwko pustce, tj. nieposiadaniu 
przez wszystkie byty – a więc i przez dharmy – własnej natury świadczy 
zdaniem przeciwnika fakt, iż dharmy pomyślne są pomyślne z natury. 
Oznacza to, że niezależnie od tego naszego punktu widzenia dharma, 
np. mądrość (prajñā, tyb. shes rab), zawsze będzie dharmą pomyślną. 
Dlaczego? Ponieważ pomyślność jest jej cechą immanentną. Podobnie 
niepomyślność jest cechą immanentną niepomyślnych dharm itd.25 
Z tego wynika, że dharmy posiadają własną naturę, a więc teza szkoły 
madhjamaki mówiąca o pustce wszechrzeczy zostaje obalona. 

Co więcej: 
VV 8. Dharmy, które sprzyjają wyzwoleniu 
mają własną naturę sprzyjającą wyzwoleniu. 
Podobnie [dharmy], które nie sprzyjają 

25 Po pomyślnych (kuśala) i niepomyślnych (akuśala) dharmach przeciwnik wymieniadharmy, które są nieokreślone-neutralne (nivṛta-avyākṛta) i określone-neutralne(prakṛta-avyākṛta, względnie anivṛta-avyākṛta według traktatu Abhidharma-kośa). Zakolejnymi terminami, tj. tym, co jest zwane pragnieniem (kāma-ukta), tym, co jestzwane postacią (rūpa-ukta) i tym, co jest zwane bezpostaciowym (ārūpya-ukta), kryjesię trójświat (triloka) znany z buddyjskiej kosmologii – świat pragnień (kāma-dhātu), doktórej należy sfera ludzi, świat subtelnej materii (rūpa-dhātu) i świat niematerialny(arūpa-dhātu, względnie ārūpya-dhātu). Kolejne są dharmy, które są czyste (anāsrava),tj. wolne od splamień (kleśa), które zanieczyszczają umysł – taką dharmą jest np.ścieżka prowadząca do ustania cierpienia (mārga). Dalej przeciwnik wymienia CzterySzlachetne Prawdy, a następnie to, co jest do odrzucenia za pomocą medytacji(bhāvanā-prahātavya), i to, czego nie można odrzucić (aprahātavya) za pomocąmedytacji (ani za pomocą widzenia [darśana], por. POTTER 1996: 87). 
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wyzwoleniu i inne wymienione w kontekście 
stanu dharm. 

VVV 8. Przedstawione w kontekście stanu dharm 
sprzyjające wyzwoleniu dharmy mają własną naturę 
sprzyjającą wyzwoleniu, [dharmy] niesprzyjające 
wyzwoleniu mają niesprzyjającą wyzwoleniu [własną 
naturę], [dharmy] będące członami oświecenia mają [własną 
naturę] będącą członem oświecenia, [dharmy] niebędące 
członami oświecenia mają [własną naturę] niebędącą 
członem oświecenia, asystujące oświeceniu mają [własną 
naturę] asystującą w oświeceniu. Podobnie rzecz się ma 
odnośnie do pozostałych. Przeto, ponieważ wobec tego 
własna natura dharm jest w istocie wieloraka, to nie [do 
przyjęcia] są [twoje] słowa, że wszystkie byty są pozbawione 
własnej natury, a ponieważ są pozbawione własnej natury – 
są puste.26 

KOMENTARZ 
Kolejna strofa stanowi jedynie rozwinięcie poprzedniej. 

Przeciwnik wymienia kolejne rodzaje dharm, m.in. dharmy sprzyjające 
oświeceniu, których sprzyjanie oświeceniu wynika z ich natury – 
dharmy te z a w s z e będą sprzyjać wyzwoleniu. Autokomentarz do 
strofy kończy się tym samym wnioskiem, którym kończy się 
autokomentarz do poprzedniej strofy – teza madhjamików mówiąca 
o pustce wszechrzeczy zostaje obalona, ponieważ dharmy posiadają
własną naturę.

26 kiṃ cânyat  / nairyāṇika-svabhāvo dharmā nairyāṇikāś ca ye teṣām  / dharmâvasthôktānām evam anairyāṇikâdīnām  // iha ca dharmâvasthôktānāṃ nairyāṇikānāṃ dharmānāṃ nairyāṇikaḥ svabhāvaḥ,anairyāṇikānām anairyāṇikaḥ, bodhy-aṅgikānāṃ bodhy-aṅgikaḥ, abodhy-aṅgikānām abodhy-aṅgikaḥ, bodhi-pakṣikāṇāṃ bodhi-pakṣikaḥ, abodhi-pakṣikāṇām abodhi-pakṣikaḥ /evam api śeṣāṇām / tad yasmād evam aneka-prakāro dharmāṇāṃ svabhāvo dṛṣṭas tasmādyad uktaṃ niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti tan na / 
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2.1.4. Czwarty zarzut 

Co więcej: 
VV 9. Jeśli nie istniałaby własna natura 
dharm, wówczas nie byłoby także nazwy „brak 
własnej natury”. Albowiem nie istnieje nazwa 
bez desygnatu. 

VVV 9. Jeśli nie byłoby własnej natury wszystkich dharm, 
wówczas nie byłoby także braku własnej natury. W tej 
sytuacji nie byłoby również nazwy „brak własnej natury”. 
Dlaczego? Albowiem nie istnieje żadna nazwa bez desygnatu. 
Z tego powodu – ponieważ realnie istnieje nazwa [„własna 
natura”] – istnieje własna natura bytów; a ponieważ realnie 
istnieje własna natura, wszystkie byty są niepuste. Dlatego 
też nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że wszystkie byty 
pozbawione są własnej natury, a z powodu braku własnej 
natury są puste.27 

KOMENTARZ 
 Kolejny zarzut formułuje realista ze szkoły njaji, posiłkując się 
ontologicznymi rozważaniami atomistów ze szkoły wajsiesziki 
(vaiśeṣika). Zgodnie z wykładnią wajsiesziki, każde słowo musi posiadać 
swój desygnat, albowiem wszystko, co istnieje jest poznawalne 
i wyrażalne.28 A zatem nadanie przedmiotowi x nazwy N zawsze musi 

27 kiṃ cânyat / yadi ca na bhavet svabhāvo dharmāṇāṃ niḥsvabhāva ity eva  / nāmâpi bhaven naîvaṃ nāma hi nirvastukaṃ nāsti  // yadi sarva-dharmāṇāṃ svabhāvo na bhavet tatrâpi niḥsvabhāvo bhavet / tatra niḥsvabhāvaity evaṃ nāmâpi na bhavet / kasmāt / nāma hi nirvastukaṃ kiṃcid api nâsti / tasmān nāma-sad-bhāvāt svabhāvo bhāvānām asti svabhāva-sad-bhāvāc câśūnyāḥ sarva-bhāvāḥ / tasmādyad uktaṃ niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti tan na / 
28 Co wyrażone jest przez równość: istnienie (astitva) = wyrażalność (abhidheyatva) = poznawalność (jñeyatva). W konsekwencji: nieistnienie (anastitva) = niewyrażalność (anabhidheyatva) = niepoznawalność (ajñeyatva). Mówiąc wprost, jeśli o czymśmówimy, to znaczy, że to coś istnieje. Zdaniem przedstawicieli szkoły wajsiesziki,nawet sny i twory wyobraźni składają się z rzeczy, które istnieją realnie (por. siódmyzarzut przeciwnika szkoły Nagardżuny). Patrz: BALCEROWICZ (2003: 329). 
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poprzedzić poznanie przedmiotu x. Wobec tego, jeśli istnieje nazwa N, 
musi istnieć przedmiot x przez nią desygnowany. 
 Akceptując wyżej nakreślone stanowisko, przeciwnik szkoły 
Nagardżuny nie przyjmuje odrzucenia własnej natury i ustanowienia 
pustki wszystkich bytów, albowiem skoro istnieje nazwa „własna 
natura”, to istnieje własna natura bytu przez tę nazwę desygnowana. 
Częścią składową nazwy „brak własnej natury” (niḥsvabhāva) jest nazwa 
„własna natura” (a więc własna natura istnieje), brak zaś – czy też 
nieistnienie – oznacza tylko i wyłącznie nieobecność w danym miejscu. 
 W myśl tego rozumowania teza madhjamików mówiąca o pustce 
wszechrzeczy zostaje obalona. 
 
2.1.5. Piąty zarzut 
 

Co więcej: 
VV 10. Przypuśćmy, że istnieje własna natura, 
ale nie istnieje w dharmach. Wobec tego własna 
natura istnieje bez dharm – należy wskazać 
czyja ona jest. 

VVV 10. Jeśli myślisz, że – założywszy, iż nie może być 
nazwy bez desygnatu – istnieje własna natura, która znowuż 
nie przynależy do dharm – wówczas, ponieważ dharmy nie 
posiadają własnej natury, ustanowiona jest pustka dharm, 
a nazwa nie jest pozbawiona desygnatu. Wobec tego 
mówimy: Należy przeto wskazać rzecz, która ma teraz 
własną naturę, a która jest rzeczą odrębną od dharm. A nie 
została ona wskazana. Z tego powodu spekulacja, że istnieje 
własna natura, która znowuż nie [przynależy] do dharm, jest 
porzucona.29 

                                                           
29 kiṃ cānyat / atha vidyate svabhāvaḥ sa ca dharmāṇāṃ na vidyate tasmāt  / dharmair vinā svabhāvaḥ sa yasya tad yuktam upadeṣṭum  // atha manyase mā bhūd avastukaṃ nāmêti kṛtvâsti svabhāvaḥ, sa punar dharmāṇāṃ na saṃbhavati, evaṃ dharma-śūnyatā niḥsvabhāvatvād dharmāṇāṃ siddhā bhaviṣyati, na ca nirvastukaṃ nāmêti, atra vayaṃ brūmaḥ / evaṃ yasyêdānīṃ sa svabhāvo dharma-
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KOMENTARZ 
 Zarzut piąty, nawiązujący do rozważań przedstawionych 
w poprzednim zarzucie, skazany jest z góry na niepowodzenie, gdyż 
zakłada przyjęcie przez madhjamikę założeń wajsiesziki z zakresu 
ontologii i filozofii języka. 
 Zdaniem przeciwnika przedstawiciel szkoły Nagardżuny musi 
przyjąć, że nazwa nie może nie mieć desygnatu, a więc własna natura 
musi istnieć. Jeśli zatem madhjamika chce obronić tezę o pustce, musi 
zidentyfikować realnie istniejący desygnat nazwy „własna natura” 
i wyjaśnić czym owa własna natura jest, skoro nie przynależy dharmom. 
To jednak nie jest możliwe, gdyż w wyłaniającym się z założeń teorii 
dharm obrazie struktury rzeczywistości nie ma miejsca na własną 
naturę, która mogłaby istnieć poza dharmami. A zatem nawet jeśli 
madhjamika zgodzi się z formułującym poprzedni zarzut najjajiką, że 
nazwa nie posiada desygnatu (z czym, zdaniem przeciwnika, musi się 
wszak zgodzić), to stanowisko jego szkoły pozostanie niemożliwe do 
obrony. 
2.1.6. Szósty zarzut 

Co więcej: 
VV 11. Ponieważ rozumie się, że negacja: „nie 
ma dzbana w domu” dotyczy tylko [rzeczy] 
istniejącej, to twoja negacja dotyczy istniejącej 
własnej natury. 

VVV 11. W tym wypadku czyniona jest negacja rzeczy 
istniejącej, a nie nieistniającej. Dla przykładu, [w zdaniu:] 
„nie ma dzbana w domu” czyniona jest negacja istniejącego 
dzbana, a nie nieistniejącego. Tak samo [zdanie:] „nie ma 
własnej natury dharm” wiąże się z negacją istniejącej 
własnej natury, a nie nieistniejącej. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są [twoje] słowa, że wszystkie byty są pozbawione 

vinirmuktasyârthasya sa yuktam upadeṣṭum arthaḥ / sa ca nôpadiṣṭaḥ / tasmād yā kalpanâsti svabhāvo na sa punar dharmāṇām iti sā hīnā / 
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własnej natury. Ponieważ negacja jest właśnie możliwa, 
własna natura nie jest zanegowana.  
Co więcej: 

VV 12. Przypuśćmy, że nie istnieje własna 
natura – cóż zatem jest negowane za pomocą 
owego twojego twierdzenia? Albowiem negacja 
nieistniejącego jest ustanawiana bez 
twierdzenia. 

VVV 12. Przypuśćmy, że nie istnieje własna natura – cóż 
jest przez ciebie negowane za pomocą owego twierdzenia, że 
wszystkie byty są pozbawione własnej natury? Negacja 
nieistniejącego jest ustanowiona bez twierdzenia – jak 
w wypadku zimna ognia czy żaru wody. 30 

 
KOMENTARZ 
 Jak już zostało to wcześniej wyjaśnione, zgodnie z wykładnią 
njaji-wajsiesziki orzekać możemy jedynie o rzeczach realnie 
istniejących. Skoro jednak poznajemy wyłącznie to, co istnieje, jak 
możemy poznać, że dzbana nie ma w domu? Poznanie to jest możliwe, 
albowiem w tym samym procesie poznania postrzegamy dom 
i nieobecność w nim dzbana. Ponieważ postrzeżenie implikuje kontakt 
zmysłowy z przedmiotem, negację danej rzeczy pojmujemy jedynie 
w odniesieniu do locus nieobecności. Mówiąc, że dzbana nie ma w domu 
mamy zatem na myśli, że nieobecność dzbana jest w domu.31  
                                                           
30 kiṃ cânyat / sata eva pratiṣedho nâsti ghaṭo geha ity ayaṃ yasmāt  / dṛṣṭaḥ pratiṣedho ’yaṃ sataḥ svabhāvasya te tasmāt  // iha ca sato ’rthasya pratiṣedhaḥ kriyate nâsataḥ / tad yathā nâsti ghaṭo geha iti sato ghaṭasya pratiṣedhaḥ kriyate nâsataḥ / evam eva nâsti svabhāvo dharmāṇām iti sataḥ svabhāvasya pratiṣedhaḥ prāpnoti nâsataḥ / tatra yad uktaṃ niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā iti tan na / pratiṣedha-saṃbhavād eva sarva-bhāva-svabhāvo ’pratiṣiddhaḥ / kiṃ cânyat / atha nâsti sa svabhāvaḥ kiṃ nu pratiṣidhyate tvayânena  / vacanena-rte vacanāt pratiṣedhaḥ sidhyate hy asataḥ  // atha nâsty eva sa svabhāvo ’nena vacanena niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā iti kiṃ bhavatā pratiṣidhyate / asato hi vacanād vinā siddhaḥ pratiṣedhaḥ, tad yathâgneḥ śaityasya, apām auṣṇyasya / 
31 Por. BALCEROWICZ (2003: 364-367). 
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 Nie możemy jednak stwierdzić, że dzban nie istnieje, tak jak nie 
możemy stwierdzić, że nie istnieje własna natura. Zdania „dzban nie 
jest istniejący” czy „własna natura nie jest istniejąca” są pozbawione 
sensu, gdyż aby orzekać o dzbanie i własnej naturze, musimy przyjąć 
ich istnienie.32 Dla przeciwnika madhjamaki sam fakt negowania 
własnej natury oznacza, że ona istnieje. Negacja nieistniejącego jest zaś 
ustanawiana, jak mówi przeciwnik, bez twierdzenia – np. negacja 
rzeczy nielogicznych, takich jak żar wody. 
 
2.1.7. Siódmy zarzut 
 

Co więcej: 
VV 13. [Mógłbyś rzec:] Tak jak głupcy 
fałszywie postrzegają wodę w fatamorganie, 
podobnie ty fałszywie postrzegałbyś, albowiem 
negowany jest nieistniejący [byt]. 

VVV 13. Mógłbyś sądzić, że tak jak głupcy fałszywie 
w fatamorganie wodę postrzegają, uczony człowiek zaś, 
celem odrzucenia tego postrzeżenia, mówi w tej sytuacji: „ta 
fatamorgana jest bez wody” – tak też celem odrzucenia 
postrzegania przez istoty (sattva) własnej natury w [tym, 
co] jest pozbawione własnej natury mówi się, że wszystkie 
byty pozbawione są własnej natury. Na to odpowiadamy: 

VV 14. Jeśli tak jest, możnaby rzec, że istnieje 
zespół sześciu [następujących rzeczy]: 
postrzeżenie; to, co jest do postrzeżenia; ten, 
który to postrzega; negacja; to, co jest do 
zanegowania; ten, który neguje. 

VVV 14. Skoro tak, wówczas istnieje u istot postrzeżenie, 
istnieje to, co jest do postrzeżenia, istnieją postrzegający ową 
rzecz, istnieje także negacja postrzeżenia fałszywego, istnieje 
to, co jest do zanegowania, tj. fałszywe postrzeżenie i istnieją 
negujący, łącznie z tobą, owo postrzeżenie – taki zespół 

                                                           
32 Por. BALCEROWICZ (2003: 357). 
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sześciu [rzeczy] jest ustanowiony. A ponieważ ustanowiony 
jest ów zespół sześciu [rzeczy], przeto nie [do przyjęcia] są 
[twoje] słowa, że wszystkie byty są puste.33 

KOMENTARZ 
 Pierwsza ze strof składających się na zarzut siódmy zawiera 
możliwą, zdaniem przeciwnika, do przedstawienia przez madhjamikę 
odpowiedź na wcześniejszy zarzut. Posługując się przykładem wody 
w fatamorganie, madhjamika miałby odrzucić błędne postrzeżenie 
własnej natury w bytach, które jest owocem iluzji podobnej do tej, jaka 
pozwala nam przypuszczać, że postrzegamy w fatamorganie 
nieistniejącą przecież wodę. W istocie, chociaż mówimy o wodzie 
w fatamorganie, nie możemy w tym wypadku odnaleźć w świecie 
realnie istniejącego desygnatu nazwy „woda w fatamorganie”. Podobnie 
jest z własną naturą w bytach. 
 Przeciwnik odpowiada na to, że przyjęcie przez madhjamikę 
takiego stanowiska zakłada istnienie: (1) postrzeżenia – albowiem 
niezależnie od faktu, iż padliśmy ofiarą iluzji, postrzegamy 
w fatamorganie wodę; (2) tego, co jest do postrzeżenia – choć woda, 
którą wydaje nam się zobaczyć w pustynnym mirażu w istocie nie 
istnieje, to postrzegamy przecież zjawisko załamania światła 
w różniących się od siebie gęstością warstwach powietrza, który to 
obraz mylnie interpretujemy jako obraz wody; (3) tego, który postrzega 
– czyli tego, który pada ofiarą iluzji spowodowanej przez fatamorganę;
(4) negacji – przedstawionej nam przez osobę, która rozumie zjawisko
                                                         
33 kiṃ cânyat  / bālānām iva mithyā mṛga-tṛṣṇāyāṃ yathā-jala-grāhaḥ  /  evaṃ mithyā-grāhaḥ syāt te pratiṣedhyato hy asataḥ  // syāt te buddhiḥ, yathā bālānāṃ mṛga-tṛṣṇāyāṃ mithyā jalam iti grāho bhavati, nanu nirjalāsā mṛga-tṛṣṇêti tatra paṇḍita-jātīyena puruṣeṇôcyate tasya grāhasya vinivartanârtham, evaṃniḥsvabhāveṣu yaḥ svabhāve grāhaḥ sattvānāṃ tasya vyāvartanârthaṃ niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā ity ucyata iti, atra brūmaḥ / nanv evaṃ saty asti grāho grāhyaṃ ca tad-grahītā ca  / pratiṣedhaḥ pratiṣedhyaṃ pratiṣeddhā cêti ṣaṭkaṃ tat  // yady evaṃ asti tāvat sattvānāṃ grāhaḥ asti grāhyam santi ca tad-grahītāraḥ asti pratiṣedhastasyâpi mithyā-grāhasya asti pratiṣedhyaṃ yad idaṃ mithyā-grāho nāma santi capratiṣeddhāro yuṣmad ādayo ’sya grāhasyêti siddhaṃ ṣaṭkam / tasya ṣaṭkasya prasiddhatvādyad uktaṃ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti tan na/ 
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fatamorgany; (5) tego, co jest do zanegowania – czyli wody, która nie 
znajduje się na pustyni w miejscu, w którym sądziliśmy, że ją 
postrzegamy, to jednak przecież gdzieś na świecie istnieje realnie woda 
– w przeciwnym bowiem razie nie mogłaby być przedmiotem naszego
wyobrażenia34; (6) tego, który neguje – czyli albo osoby, która wyjaśni
nam, że w obserwowanym przez nas miejscu na pustyni
w rzeczywistości nie ma wody, albo nas samych, którzy dotarłszy do
miejsca, gdzie miała znajdować się woda stwierdzamy obecność jedynie
rozgrzanego w słońcu piasku.

Jeśli zatem przedstawiciel szkoły Nagardżuny chce uznać, że 
jego przeciwnik fałszywie postrzega własną naturę bytów, tak jak 
głupcy fałszywie postrzegają wodę w fatamorganie, to musi przyznać, 
że realnie istnieje to, co jest do zanegowania, czyli własna natura – 
w przeciwnym razie iluzja nie miałaby racji bytu. W tej sytuacji teza 
mówiąca o pustce wszystkich bytów traci sens. 

VV 15. Przypuśćmy, że nie istnieje 
postrzeżenie, to, co jest do postrzeżenia 
i postrzegający – czyż nie istnieją [wówczas 
także] negacja, to, co jest do zanegowania 
i negujący? 

VVV 15. Przypuśćmy, że założywszy, iż nie może być takiego 
błędu, nie istnieje postrzeżenie, ani to, co jest do 
postrzeżenia, ani postrzegający – jeśli tak jest, negacja 
postrzeżenia [w zdaniu:] „wszystkie byty są pozbawione 
własnej natury” także nie istnieje, nie ma też tego, co jest do 
zanegowania oraz nie ma negujących. 

VV 16. Jeśli nie istnieją także negacja, to, co 
jest do zanegowania i negujący, wówczas 

34 Jakkolwiek bujna byłaby nasza wyobraźnia, każdy jej produkt musi się składaćz elementów realnie w świecie istniejących i przez nas znanych, których obrazzachował się w naszej pamięci. Możemy wyobrazić sobie nieistniejącego w realnymświecie człowieka z głową ptaka i krokodylim ogonem tylko dlatego, że realnie istniejąznane nam - czy to z widzenia, czy z obrazka w książce - ciała człowieka, ptakai krokodyla. 
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ustanowione są wszystkie byty i ich własna 
natura. 

VVV 16. Jeśli nie istnieją ani negacja, ani to, co jest do 
zanegowania, ani negujący, to istnieją niezanegowane 
wszystkie byty oraz własna natura wszystkich bytów.35 

KOMENTARZ 
Z drugiej strony, jeśli madhjamika głosi, że wszystkie byty są 

puste, to puste (czyli – pamiętając o wcześniej przedstawionej 
interpretacji znaczenia słowa śūnya – nieistniejące) są także 
postrzeżenie, to, co jest do postrzeżenia i ten, który postrzega. Skoro 
nie ma owych trzech spośród wymienionych wyżej sześciu elementów, 
pozostałe, tj. negacja, to, co jest do zanegowania i ten, który neguje nie 
mają racji bytu. Wobec tego nie możemy mówić o odrzuceniu własnej 
natury bytów. 
2.1.8. Ósmy zarzut 

Co więcej: 
VV 17. Nie [ma miejsca] ustanowienie twojej 
racji. Albowiem – ponieważ nie ma własnej 
natury – skąd [brałaby się] twoja racja? Także 
ustanowienie twojej tezy pozbawionej racji jest 
nie do zaakceptowania. 

VVV 17. Nie ma ustanowienia racji dla twojej tezy: 
„wszystkie byty są pozbawione własnej natury”. Dlaczego? 
Albowiem wszystkie byty są puste z powodu braku własnej 

35 atha naîvâsti grāho naîva grāhyaṃ na ca grahītāraḥ  / pratiṣedhaḥ pratiṣedhyaṃ pratiṣeddhāro nanu na santi  // atha mā bhūd eṣa doṣa iti kṛtvā naîva grāho ’sti naîva grāhyaṃ na ca grahītāra ity evaṃ satigrāhasya yaḥ pratiṣedho niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā iti so ’pi nâsti, pratiṣedhyam api nâsti,pratiṣeddhāro ’pi na santi / pratiṣedhaḥ pratiṣedhyaṃ pratiṣeddhāraś ca yady uta na santi  / siddhā hi sarva-bhāvās teṣām eva svabhāvaś ca  // yadi ca na pratiṣedho na pratiṣedhyaṃ na pratiṣeddhāraḥ santy apratiṣiddhāḥ sarva-bhāvāasti ca sarva-bhāvānāṃ svabhāvaḥ / 
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natury – skąd zatem [brałaby się] racja? Jeśli nie istnieje 
racja skąd [brałoby się] ustanowienie pozbawionej racji tezy: 
„wszystkie byty są puste”? W tej sytuacji nie [do przyjęcia] 
są [twoje] słowa, że wszystkie byty są puste.36 

KOMENTARZ 
 Podstawą następnego zarzutu przeciw madhjamace po raz 
kolejny jest interpretacja pustki jako nieistnienia. Teza szkoły 
Nagardżuny mówiąca o braku własnej natury bytów nie jest do 
zaakceptowania przez przeciwnika, albowiem racja (hetu) dla jej 
uzasadnienia jest pusta, tj. nieistniejąca. Wobec braku ustanowienia 
racji nie może być mowy o ustanowieniu tezy. 

Co więcej: 
VV 18. A jeśli dla ciebie ma miejsce 
ustanowienie bez racji twojego odrzucenia 
własnej natury, wówczas dla mnie również bez 
racji ustanowione jest istnienie [zasady] 
posiadania [przez byt] własnej natury. 

VVV 18. Jeśli myślisz, że [ma miejsce] ustanowienie bez racji 
[zasady] nieposiadania przez byty własnej natury, wówczas 
tak jak dla ciebie odrzucenie własnej natury jest 
ustanowione bez racji, tak też dla mnie realne istnienie 
własnej natury jest ustanowione. 

VV 19. Przypuśćmy, że istnieje [zasada] 
nieposiadania przez byty własnej natury – to 
jest nie do zaakceptowania, albowiem nie 
istnieje na świecie żaden byt pozbawiony 
własnej natury. 

36 kiṃ cânyat / hetoś ca te na siddhir naiḥsvābhāvyāt kuto hi te hetuḥ  / nirhetukasya siddhir na côpapannâsya te ’rthasya  // niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā ity etasminn arthe te hetor asiddhiḥ / kiṃ kāraṇam /niḥsvabhāvatvād dhi sarva-bhāvānāṃ śūnyatvāt tato hetuḥ kutaḥ / asati hetaunirhetukasyârthasya śūnyāḥ sarva-bhāvā iti kuta eva prasiddhiḥ / tatra yad uktaṃ śūnyāḥsarva-bhāvā iti tan na / 
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VVV 19. Jeśli, [zakładając, że] istnieje racja, myślisz, że 
wszystkie byty są puste, to jest to nie do zaakceptowania. 
Dlaczego? Albowiem nie istnieje na świecie żaden byt 
pozbawiony własnej natury.37 

 
KOMENTARZ 
 Zdaniem przeciwnika, jeśli madhjamika chce obronić tezę mimo 
nieistnienia racji, musi on uznać, że teza ustanowiona zostaje bez racji. 
Jeśli zaś madhjamika może bez racji ustanowić tezę o nieistnieniu 
własnej natury bytów, wówczas jego przeciwnik może bez przeszkód 
uczynić rzecz podobną i ustanowić bez racji istnienie własnej natury 
bytów. Wobec tego madhjamika musi uznać, że racja istnieje, tzn. nie 
jest pusta i posiada własną naturę. W tej sytuacji przedstawiciel szkoły 
Nagardżuny nie może twierdzić, że wszystkie byty są puste, jeżeli 
z owego zbioru wszystkich bytów zostaje wyłączona racja. Wracamy 
zatem do problemu przedstawionego już przy okazji poprzednich 
zarzutów. Madhjamika nie może ani przyjąć, że istnieje racja, ani też że 
nie istnieje. Jego teza musi zatem zostać porzucona.  
 Ostatecznie, jak podkreśla przeciwnik madhjamaki, wszystkie byty 
nie mogą być puste, gdyż oznaczałoby to, że wszystkie byty są 
nieistniejące. Skoro zaś rzeczywistością nie jest nicość i jakieś byty jednak 
istnieją na świecie, to znaczy, że wszystkie one posiadają własną naturę. 
 
2.1.9. Dziewiąty zarzut 
 

Co więcej: 
VV 20. Nie do zaakceptowania jest, aby 
negacja była wcześniejsza, a to, co jest do 

                                                           
37 kiṃ cânyat / yadi câhetoḥ siddhiḥ svabhāva-vinivartanasya te bhavati  / svābhāvyasyâstitvaṃ mamâpi nirhetukaṃ siddham  // atha manyase nirhetukī siddhir niḥsvabhāvatvasya bhāvānām iti yathā tava svabhāva-vinivartanaṃ nirhetukaṃ siddhaṃ tathā mamâpi svabhāva-sad-bhāvo nirhetukaḥ siddhaḥ / atha hetor astitvaṃ bhāvâsvābhāvyam ity anupapannam  / lokeṣu niḥsvabhāvo na hi kaścana vidyate bhāvaḥ  // yadi hetor astitvaṃ manyase niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā iti tad anupapannam / kiṃ kāraṇam / na hi loke niḥsvabhāvaḥ kaścid bhāvo ’sti / 
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zanegowania późniejsze, albo żeby [negacja] 
była późniejsza lub żeby [powstawała] 
równocześnie [z tym, co jest do zanegowania] – 
dlatego własna natura istnieje. 

VVV 20. Jeśli w tym wypadku negacja jest wcześniejsza, 
a to, co jest do zanegowania późniejsze, to nie jest to do 
zaakceptowania. Albowiem jeśli nie istnieje to, co jest do 
zanegowania, to czego jest negacja? Przypuśćmy, że negacja 
jest późniejsza, a to, co jest do zanegowania wcześniejsze – to 
także nie jest do zaakceptowania. Albowiem jeśli 
ustanowione jest to, co jest do zanegowania, cóż czyni 
negacja? Przypuśćmy, że negacja i to, co jest do zanegowania 
[powstawały] równocześnie – to podobnie negacja nie jest 
przyczyną rzeczy, która jest do zanegowania, ani też to, co 
jest do zanegowania nie jest [przyczyną] negacji, tak jak 
[w wypadku] dwóch zajęczych rogów, które powstały 
równocześnie – ani lewy nie jest przyczyną prawego, ani 
prawy nie jest przyczyną lewego. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są [twoje] słowa, że wszystkie byty są puste.38 
 

KOMENTARZ 
Ostatni z zarzutów wysuwanych pod adresem przedstawiciela 

szkoły Nagardżuny łudząco przypomina wspomniany wcześniej zarzut 
przeciw filozofii njaji przedstawiony w Njajasutrach, w którym 
odrzucone zostają cztery kryteria poznawcze wchodzące z obiektami 
poznania w relacje uprzedniości, następstwa i jednoczesności.39 
                                                           
38 kiṃ cânyat / pūrvaṃ cet pratiṣedhaḥ paścāt pratiṣedhyam ity anupapannam  / paścāc cânupapanno yugapac ca yataḥ svabhāvaḥ san  // iha pūrvaṃ cet pratiṣedhaḥ paścāc ca pratiṣedhyam iti nôpapannam / asati hi pratiṣedhye kasya pratiṣedhaḥ / atha paścāt pratiṣedhaḥ pūrvaṃ pratiṣedhyam iti ca nôpapannam / siddhe hi pratiṣedhye kiṃ pratiṣedhaḥ karoti / atha yugapat pratiṣedha-pratiṣedhya iti tathâpi na pratiṣedhaḥ pratiṣedhyasyârthasya kāraṇam, pratiṣedhyo na pratiṣedhasya ca, yathā yugapad utpannayoḥ śaśa-viṣāṇayor naîva dakṣiṇaṃ savyasya kāraṇaṃ savyaṃ vā dakṣiṇasya kāraṇaṃ bhavatîti / tatra yad uktaṃ niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā iti tan na / 
39 NS 2.1.8-11. Kryteria poznawcze nie mogą istnieć ani przed obiektem poznania, ani po, ani równocześnie. 
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W wypadku zarzutu przeciwnika madhjamaki w VV odrzucona zostaje 
możliwość istnienia negacji w trzech czasach. Zarówno negacja (będąca 
tu aktem postrzeżenia nieobecności), jak i przedmiot negacji rozumiane 
są tu jako zdarzenia umiejscowione w dyskretnych momentach czasu.  
 Przyjmijmy, że zdarzenie, jakim jest przedmiot negacji ma 
miejsce w czasie t, negacja zaś może zajść w czasie t(-1), t(+1) albo t. 
Zdaniem przeciwnika madhjamaki, negacja nie może mieć miejsca 
w czasie t(-1), albowiem byłaby uprzednia względem swojego 
przedmiotu. Nie może również mieć miejsca w czasie t(+1), gdyż byłaby 
względem swojego przedmiotu niejako „spóźniona” – zdarzenie, jakim 
jest przedmiot negacji, miałoby już miejsce, toteż o jego odrzuceniu nie 
mogłoby być mowy. Negacja nie może również zachodzić w tym samym 
czasie t, co przedmiot negacji, albowiem z relacji równoczesności obu 
zdarzeń wynikałby brak relacji kauzalnej między nimi, który 
w wypadku negacji i przedmiotu negacji jest dla adwersarza nie do 
pomyślenia (przyczyna musi być wcześniejsza od skutku). Wspomniane 
w komentarzu rogi zająca (śaśa-viṣāṇa) to często spotykany w indyjskiej 
filozofii przykład bytu niemożliwego.40 
 Wobec tego negacja własnej natury bytów nie może być 
względem własnej natury bytów ani uprzednia, ani równoczesna, ani 
następna, a zatem własna natura istnieje. Koncepcja pustki wszystkich 
bytów zostaje w ten sposób odrzucona. 
 
2.2. Odpowiedzi na zarzuty 
2.2.1. Odpowiedź na pierwszy zarzut 

[Madhjamika:] Wobec tego mówi się: 
Na to, co pan powiedział, że: 

 „Jeśli nie istnieje nigdzie własna natura wszystkich 
bytów, to twoje – pozbawione własnej natury – 

40 Por. niebiański kwiat (gagana-kusuma), niebiański lotos (gagana-nalina), synbezpłodnej kobiety (vandhyā-suta, vandhyā-putra), włosy żółwia (kūrma-roma) i in. 
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twierdzenie nie jest w stanie odrzucić własnej 
natury”, 

my odpowiadamy: 
VV 21. Jeśli moje twierdzenie nie [istnieje] ani 
we współwystępowaniu przyczyny i warunków, 
ani oddzielnie [od przyczyny i warunków], to 
czyż nie jest z powodu nieistnienia własnej 
natury ustanowiona pustka [wszystkich] 
bytów? 

VVV 21. Jeśli moje twierdzenie nie istnieje w przyczynie, ani 
w żywiołach – zebranych lub rozdzielonych, ani 
w warunkach, tj. w pracy piersi, gardła, ust, języka, zębów, 
korzeni [zębów], podniebienia, nosa, głowy itp., ani we 
współwystępowaniu przyczyny i warunków, ani też 
oddzielnie – odrębne od współwystępowania przyczyny 
i warunków, to z tego powodu jest pozbawione własnej 
natury – a ponieważ jest pozbawione własnej natury, jest 
puste. Czyż nie jest ustanowiona pustka owego mojego 
twierdzenia z powodu nieposiadania [przez nie] własnej 
natury? I tak, jak owo moje twierdzenie jest puste, ponieważ 
nie posiada własnej natury, tak też wszystkie byty z powodu 
nieposiadania własnej natury są puste. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są twoje słowa: „z powodu pustki twojego 
twierdzenia nie jest ustanowiona pustka wszystkich 
bytów”.41 

41 atrôcyate / yat tāvad bhavatôktaṃ sarveṣāṃ bhāvānāṃ sarvatra na vidyate svabhāvaś cet  / tvad-vacanam asvabhāvaṃ na nivartayituṃ svabhāvam alam iti  //atra brūmaḥ  / hetu-pratyaya-sāmagryāṃ ca pṛṭhak câpi mad-vaco na yadi  / nanu śūnyatvaṃ siddhaṃ bhāvānām asvabhāvatvāt  // yadi mad-vaco hetau nâsti mahā-bhūteṣu saṃprayukteṣu viprayukteṣu vā, pratyayeṣu nâstyuraḥ-kaṇṭha-uṣṭha-jihvā-danta-mūla-tālu-nāsikā-mūrdha-prabhṛtiṣu yatneṣu, nôbhaya-sāmagryām asti, hetu-pratyaya-sāmagrī-vinirmuktaṃ pṛthag eva ca nâsti, tasmān niḥsvabhāvam, niḥsvabhāvatvāc chūnyam / nanu śūnyatvaṃ siddhaṃ niḥsvabhāvatvād asya 
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KOMENTARZ 
 Odpowiedź na pierwszy zarzut przedstawiciel szkoły 
Nagardżuny rozpoczyna od uznania za słuszne słów przeciwnika 
o nieistnieniu twierdzenia w jego przyczynach, w warunkach, w obu, 
ani oddzielnie od nich. Jeśli bowiem wszystko, co objawia się w świecie 
konstruowanym przez dharmy jest współzależnie powstałe, to 
i twierdzenie o współzależnym powstawaniu jest współzależnie 
powstałe. Skoro zaś jego istnienie jest w istocie uwarunkowaną 
manifestacją zależnych od siebie dharm, to nie może owo twierdzenie 
posiadać własnej natury, która czyniłaby go bytem niezależnym. 
 Brak własnej natury twierdzenia ustanawia pustkę owego 
twierdzenia. Podobnie jest ze wszystkimi innymi bytami. Skoro i one 
nie istnieją w przyczynach, warunkach, w obu, ani odrębnie od nich, to 
także są pozbawione własnej natury i przez to puste. Za terminem 
pustki nie kryje się jednak nieistnienie bytu, co madhjamika tłumaczy 
w kolejnej strofie. 
 

Co więcej: 
VV 22. Pustką określone zostało istnienie 
bytów w zależności, albowiem to, co istnieje 
w zależności charakteryzuje się brakiem 
własnej natury. 

VVV 22. Znaczenia pustki bytów nie pojmując, wysuwa pan 
zarzut, mówiąc: „Ponieważ twoje twierdzenie nie posiada 
własnej natury, nie jest ustanowiona negacja własnej natury 
bytów”. W tym wypadku bowiem to, co jest istnieniem bytów 
w zależności – to jest pustka.  Dlaczego? Z powodu 
nieposiadania własnej natury. Albowiem byty, które są 
współzależnie powstałe, nie są obdarzone własną naturą, 
ponieważ nie istnieje własna natura. Dlaczego? Ze względu 
na bycie zależnym od przyczyn i warunków. Albowiem 
gdyby byty istniały w oparciu o własną naturę, istniałyby 

                                                                                                                                                 madīya-vacasaḥ / yathā caîtan mad-vacanaṃ niḥsvabhāvatvāc chūnyaṃ tathā sarva-bhāvā api niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti / tatra yad-bhavatôktaṃ tvadīya-vacasaḥ śūnyatvāc chūnyatā sarva-bhāvānāṃ nôpapadyata iti tan na / 



62 Stanisław Jan Kania, Metoda dialektyczna Nagardżuny 

 

też po usunięciu przyczyn i warunki. A nie istnieją w ten 
sposób. Z tego powodu mówi się, że [byty] pozbawione są 
własnej natury, a ponieważ są pozbawione własnej natury – 
są puste. Przeto także moje twierdzenie, ponieważ jest 
współzależnie powstałe, jest pozbawione własnej natury – 
a ponieważ jest pozbawione własnej natury, jest puste.  
Dla przykładu wóz, szata, dzban i inne [rzeczy] – choć nie 
mają (są puste względem) własnej natury, ponieważ są 
współzależnie powstałe – pełnią swoje funkcje przewożenia 
drewna, trawy i ziemi, przechowywania miodu, wody 
i mleka, ochrony przed chłodem, wiatrem i upałem itp. 
Podobnie owo moje twierdzenie – choć pozbawione własnej 
natury z powodu współzależnego powstania, uczestniczy 
w ustanowieniu braku własnej natury w bytach. W tej 
sytuacji nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa: „twoje 
twierdzenie jest puste, ponieważ nie posiada własnej natury, 
a ponieważ jest puste, nie jest przez nie ustanowiona negacja 
własnej natury wszystkich bytów”. 42 

 
KOMENTARZ 

Strofa ta (wraz z autokomentarzem) zawiera podstawowy 
argument za odrzuceniem krytyki koncepcji pustki, którą formułowali 
                                                           
42 kiṃ cânyat / yaś ca pratītya-bhāvo bhāvānāṃ śūnyatêti sā proktā  / yaś ca pratītya-bhāvo bhavati hi tasyâsvabhāvatvam  // śūnyatârthaṃ ca bhavān bhāvānām anavasāya pravṛtta upālambhaṃ vaktuṃ tvad-vacanasya niḥsvabhāvatvād bhāvānāṃ svabhāva-pratiṣedho nôpapadyata iti / iha hi yaḥ pratītya-bhāvo bhāvānāṃ sā śūnyatā / kasmāt / niḥsvabhāvatvāt / ye hi pratītya-samutpannā bhāvās te na sasvabhāvā bhavanti svabhāvâbhāvāt / kasmāt / hetu-pratyaya-sāpekṣatvāt / yadi hi svabhāvato bhāvā bhaveyuḥ, pratyākhyāyâpi hetu-pratyayaṃ ca bhaveyuḥ / na caîvaṃ bhavanti / tasmān niḥsvabhāvā niḥsvabhāvatvāc chūnyā ity abhidhīyante / evaṃ madīyam api vacanaṃ pratītya-samutpannatvān niḥsvabhāvaṃ niḥsvabhāvatvāc chūnyam ity upapannam / yathā ca pratītya-samutpannatvāt svabhāva-śūnyā api ratha-paṭa-ghaṭâdayaḥ sveṣu sveṣu kāryeṣu kāṣṭha-tṛṇa-mṛttikā-haraṇe madhûdaka-payasāṃ dhāraṇe śīta-vātā-tapa-paritrāṇa-prabhṛtiṣu vartante, evam idaṃ madīya-vacanaṃ pratītya-samutpannatvān niḥsvabhāvam api niḥsvabhāvatva-prasādhane bhāvānāṃ vartate / tatra yad uktaṃ niḥsvabhāvatvāt tvadīya-vacanasya śūnyatvaṃ, śūnyatvāt tasya ca tena sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedho nôpapanna iti tan na / 
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przeciwnicy szkoły madhjamaki. Jak mówi madhjamika, istnienie bytu 
w relacji zależności jest o k r e ś l o n e  (prokta) m i a n e m  pustki.43 
Pustka nie oznacza zatem nieistnienia bytów, a jedynie wyraża 
względność wszechrzeczy. Byt nie jest uwikłany w relacje kauzalne, lecz 
jest współzależnie powstały, tzn. nie powstaje, a jedynie manifestuje się 
w oparciu o wzajemną zależność dharm. Byt nie może przeto posiadać 
własnej natury, albowiem istniałby sam w sobie, a także bez przyczyny 
i warunku, czyli niezależnie. 
 Pustka twierdzenia przedstawiciela szkoły Nagardżuny nie 
oznacza zatem również – wynikającego z rzekomego nieistnienia 
twierdzenia – braku potencjału twierdzenia do negacji własnej natury 
bytów. Puste twierdzenie jest zdolne do ustanowienia negacji tak, jak 
pusty wóz, pusta szata czy pusty dzban mimo braku własnej natury 
mogą pełnić swoje funkcje transportu, ochrony czy magazynowania. 
 Dla zilustrowania zasady działania negacji własnej natury bytów 
madhjamika przedstawia następujace dwa przykłady: 

 
Co więcej: 

VV 23. Z negacją tą byłoby tak, jak ze 
sztucznym [człowiekiem] powstrzymującym44 
[innego] sztucznego [człowieka] lub 
z iluzorycznym człowiekiem powstrzymującym 
[innego iluzorycznego mężczyznę] stworzonego 
swoją mocą. 

VVV 23. Załóżmy, że sztuczny mężczyzna powstrzymywałby 
zajmującego się czymś innego sztucznego mężczyznę, albo że 
iluzoryczny mężczyzna powstrzymywałby zajmującego się 
czymś innego - stworzonego swoją mocą - iluzorycznego 
mężczyznę. W tej sytuacji powstrzymywany sztuczny 
mężczyzna jest pusty. Ten [sztuczny mężczyzna], który [go] 

                                                           
43 Pustka jest jedynie pojęciem abstrakcyjnym, por.: analiza terminu prajñāptir upadāya we wstępie do pracy.  
44 Nagardżuna używa czasownika pratiṣedhayati utworzonego od pierwiastka sidh z przedrostkiem prati w dwóch znaczeniach – negowania i powstrzymywania. Wieloznaczności tej nie można niestety oddać żadnym czasownikiem w języku polskim. 
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powstrzymuje także jest pusty. Powstrzymywany 
iluzoryczny mężczyzna również jest pusty. Pusty jest także 
ów [iluzoryczny mężczyzna], który [go] powstrzymuje. W ten 
sam sposób moje twierdzenie, choć puste, ustanawia negację 
własnej natury wszystkich bytów. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są twoje słowa: „twoje twierdzenie, ponieważ jest 
puste, nie ustanawia negacji własnej natury wszystkich 
bytów”. Wobec tego sześciopunktowa kontrowersja, którą 
przedstawiłeś, także jest przez owo [moje twierdzenie] 
zanegowana. Albowiem jeśli tak jest, nie jest tak, że moje 
twierdzenie nie wchodzi w skład wszystkich bytów, ani że 
jest niepuste, ani że wszystkie byty są niepuste.45 

 
KOMENTARZ 

Podane tu przykłady są o tyle osobliwe i problematyczne, że nie 
jesteśmy w stanie z całą pewnością orzec, co dokładnie kryje się za 
pojęciami nirmitaka puruṣa i māyā-puruṣa, które tłumaczę tu 
odpowiednio jako „sztuczny mężczyzna” i „iluzoryczny mężczyzna”. 
Zdaniem WESTERHOFFA (2010: 49) oba terminy mogą desygnować 
pewnego rodzaju widmo stworzone przez iluzjonistę albo też – 
w wypadku jednego z terminów lub obu – automat stworzony bez 
użycia szeroko pojętej magii. Badacz podkreśla, że konkretna 
identyfikacja desygnatów obu pojęć jest niemożliwa, z jego słów jednak 
wynika, że oba terminy m o g ą  desygnować podobne przedmioty, co 
jest nie do przyjęcia. W podanych przez madhjamikę przykładach 
                                                           
45 kiṃ cânyat / nirmitako nirmitakaṃ māyā-puruṣaḥ sva-māyayā sṛṣṭam  / pratiṣedhayeta yadvat pratiṣedho ’yaṃ tathaîva syāt  // yathā nirmitakaḥ puruṣo ’nyaṃ nirmitakaṃ puruṣaṃ kasmiṃścid arthe vartamānaṃ pratiṣedhayet, māyā-kāreṇa vā sṛṣṭo māyā-puruṣo ’nyaṃ māyā-puruṣaṃ sva-māyayā sṛṣṭaṃ kasmiṃścid arthe vartamānaṃ pratiṣedhayet, tatra yo nirmitakaḥ puruṣaḥ pratiṣidhyate so ’pi śūnyaḥ / yaḥ pratiṣedhayati so ’pi śūnyaḥ / yo māyā-puruṣaḥ pratiṣidhyate so ’pi śūnyaḥ / yaḥ pratiṣedhayati so ’pi śūnyaḥ / evam eva mad-vacanena śūnyenâpi sarva-bhāvānāṃ svabhāva-pratiṣedha upapannaḥ / tatra yad bhavatôktaṃ śūnyatvāt tvad-vacanasya sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedho nôpapanna iti tan na / tatra yo bhavatā ṣaṭkoṭiko vāda uktaḥ so ‘pi tenaîva pratiṣiddhaḥ / naîva hy evaṃ sati na sarva-bhāvântargataṃ mad-vacanaṃ, nâsty aśūnyam, nâpi sarva-bhāvā aśūnyāḥ / 
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sztuczny mężczyzna różni się od iluzorycznego nie tylko nazwą, ale też 
charakterem podejmowanego przezeń działania, co zostanie dalej 
wyjaśnione. Zarówno charakter działań obu istot, jak i sam fakt, że 
Nagardżuna rozróżnia jedną od drugiej, świadczy o tym, że mamy tu do 
czynienia z istotami dwóch różnych klas.46 

Westerhoff dopuszcza możliwość identyfikacji māyā-puruṣa 
z yantra.47 Termin ten stosowany jest m.in. na określenie różnego 
rodzaju mechanizmów, takich jak sarvatobhadra (umieszczone na murze 
koło, które kręcąc się wyrzuca w kierunku wrogich wojsk kamienie) czy 
udaka-yantra, czyli pewnego rodzaju gaśnicę wodną.48 Z drugiej strony, 
w siódmym rozdziale traktatu Catuḥśataka (Czterysta [strof]) uczeń 
Nagardżuny Arjadewa (Āryadeva) odróżnia yantra od māyā-puruṣa, 
pisząc, że najwyższy stan umysłu osiąga ten, który widzi świat jako 
skonstruowany li tylko z yantra i māyā-puruṣa.49  

Od strony językowej złożenie māyā-puruṣa znaczy tyle co 
„człowiek z iluzji (māyā)”, termin nirmitaka zaś pochodzi od pierwiastka 
mā z przedrostkiem nir - formować, produkować, kreować, budować – 
którego formę odczasownikową nirmāṇa Conze tłumaczy w swoim 
protosłowniku literatury pradżniaparamity jako kreowanie o odcieniu 
magicznym (ang. magical creation), nirmitaka zaś jako stworzenie 
fikcyjne (ang. fictitious creature) lub magiczną kreację (ang. magical 
creation).50  

W przykładach zawartych w przedstawionym wyżej fragmencie 
VV iluzoryczny mężczyzna tworzy za pomocą swojej mocy czy też iluzji 
46 Sam Nagardżuna korzysta z terminu nirmitaka (puruṣa) także w dwóch innychswoich dziełach - w MMK (17.31-32) i w Vaidalya-prakaraṇa (40-42). W obu tekstach Nagardżuna przytacza przykład Buddy, który tworzy za pomocą cudownej mocy 
(ṛddhi) sztucznego mężczyznę (nirmitaka), ten zaś tworzy innego sztucznego 
mężczyznę (nirmitaka). Obaj sztuczni mężczyźni są jednakowo puści, choć jeden jestpodmiotem działania, drugi zaś efektem działania. Użycie tego terminu w obudziełach nie rzuca jednak światła na problem identyfikacji desygnatów nirmitakai māyā-puruṣa. 
47 WESTERHOFF (2010: 49). 
48 Wiele z pojawiających się w staroindyjskiej literaturze mechanizmów (yantra)wylicza i opisuje RAGHAVAN (1952). 
49 Catuḥśataka 7.24: gang gis ’gro ba ’khrul ’khor gyi / tshogs ’dra sgyu ma’i skyes bu ltar / mthong bar gyur pa de dag ches / gsal bar go ’phang dam par ’gro / 
50 CONZE (1973: 229). 
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(sva-māyā) innego iluzorycznego mężczyznę. Mamy tutaj zatem do 
czynienia z iluzją w iluzji. Iluzorycznego mężczyznę możemy tu 
przyrównać do bohatera książki (pisanej przez prawdziwego 
człowieka), który to bohater sam pisze opowieść z drugim iluzorycznym 
bohaterem w roli głównej. W wypadku sztucznego mężczyzny, nie 
można z całą pewnością stwierdzić, czy jest to byt iluzoryczny, czy też 
pewnego rodzaju mechanizm lub konstrukcja funkcjonująca na tym 
samym poziomie ontologicznym, co jej twórca – niezależnie od tego, 
czy konstrukcja ta powstała przy użyciu narzędzi, drewna i metalu, czy 
też przy użyciu nadprzyrodzonej mocy. Sztuczny mężczyzna może być 
zatem istotą równie nierealną, co iluzoryczny mężczyzna, albo też 
przypominać stworzonego przy użyciu gliny i mistycznej mocy golema 
z tradycji żydowskiej, który jest równie realny, co jego stwórca. Ów 
pierwszy sztuczny mężczyzna z przykładu madhjamiki nie różni się od 
drugiego (którego powstrzymuje od nieokreślonej w tekście czynności) 
statusem ontologicznym, przez co przykład ten wyraźnie różni się od 
przykładu iluzorycznego mężczyzny. 

Elementy obu przykładów można przedstawić na trzech 
poziomach czy płaszczyznach ontologicznych, przy czym każda kolejna 
będzie mniej realna od poprzedniej. W wypadku przykładu 
o iluzorycznym mężczyźnie, na pierwszej płaszczyźnie znajduje się
iluzjonista, na drugiej pierwszy iluzoryczny mężczyzna, na trzeciej
iluzoryczny mężczyzna stworzony przez iluzorycznego mężczyznę.
Kwestią problematyczną jest natomiast stwierdzenie, czy sztuczni
mężczyźni z drugiego przykładu znajdują się na płaszczyźnie pierwszej
czy drugiej, tj. czy są mniej realni od ich stwórcy, czy też równie realni,
tak jak humanoidalny robot skonstruowany przez japońskich
inżynierów czy wspomniany golem. Być może Nagardżuna kładzie tu
nacisk na „sztuczność” obu mężczyzn, tak jak sztuczny – choć realny –
jest japoński robot. Robot ów nie jest jednak p r a w d z i w y m
człowiekiem.51 Zdaniem WESTERHOFFA (2010: 50) sztuczni mężczyźni
51 Problem utrudnia dodatkowo fakt, że w literaturze indyjskiej o realnychi „prawdziwych” istotach można powiedzieć, że są nirmita – przykład stanowiKumbhakarna (Kumbhakarṇa), rakszasa (rākṣasa) z epickiej Ramajany (Rāmâyaṇa), 
któremu Bóg Brahma (Brahmā) mówi w szóstej księdze: „Zaprawdę stworzony zostałeś 
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należą do drugiej płaszczyzny ontologicznej, z czym jednak nie mogę 
się zgodzić, gdyż w VV 27. Nagardżuna podaje przykład, w którym 
sztuczny mężczyzna oddziałuje na prawdziwego człowieka – gdyby 
sztuczny mężczyzna znajdował się na niższej płaszczyźnie 
ontologicznej, jego działania nakierowane na prawdziwego mężczyznę 
byłyby nie do przyjęcia.52 

Nagardżuna konstruuje przykłady sztucznego mężczyzny 
powstrzymującego innego sztucznego mężczyznę i iluzorycznego 
mężczyznę powstrzymującego swoją iluzję, by przejść następnie od razu 
do wniosków, pomijając objaśnienie przykładów. Wnioski są z punktu 
widzenia madhjamiki oczywiste – wszystkie elementy obu przykładów 
są puste, tak jak pusta jest negacja, której metaforę stanowić mają owe 
przykłady. Pusta negacja neguje zatem puste twierdzenie. Negacja owa 
ma działać podobnie do sztucznego mężczyzny i iluzorycznego 
mężczyzny. Charakter działania sztucznego mężczyzny 
(powstrzymywanie rzeczy o tym samym statusie ontologicznym) jest 
jednak inny od charakteru działania iluzorycznego mężczyzny 
(elementy przykładu różnią się statusem ontologicznym, oddziaływanie 
może funkcjonować tylko w jedną stronę). Możliwości rozwiązania tego 
problemu są dwie – albo Nagardżuna źle skonstruował swoje przykłady 
(czego wszak nie możemy wykluczyć), albo za pomocą dwóch dość 
różnych od siebie przykładów chce wskazać na dwie różne kwestie 
dotyczące funkcjonowania negacji. 

Przyjmując, że Nagardżuna jednak poprawnie skonstruował oba 
przykłady możemy pokusić się o następującą propozycję interpretacji. 
Sztuczny mężczyzna może działać na drugiego sztucznego mężczyznę 
i odwrotnie, ponieważ znajdują się oni na tej samej płaszczyźnie 
ontologicznej. Podobnie twierdzenie madhjamiki o pustce i twierdzenie 
przeciwnika szkoły madhjamaki o istnieniu własnej natury mogą na 
                                                                                                                                                 
przez Paulastję (Paulastya) na zgubę świata” (R 6.49.23a: dhruvaṃ loka-vināśāya paulastyenâsi nirmitaḥ). Paulastja jest ojcem Kumbhakarny, nirmita znaczy więc tu tyle, co „stworzony” w sensie „spłodzony”.  
52 WESTERHOFF (2010: 57) przyznaje, że nie rozumie w jaki sposób ów sztuczny 
mężczyzna może oddziaływać na prawdziwego. Problem w jego interpretacji tkwi 
w błędnym przypisaniu sztucznego mężczyzny do drugiej płaszczyzny ontologicznej. 
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siebie oddziaływać w ten sposób, że jedna może odrzucić drugą. 
Dlaczego ludzie w przykładzie są sztuczni? Dlatego, że zarówno 
twierdzenie madhjamiki, jak i twierdzenie jego przeciwnika nie są 
w istocie prawdziwymi bytami. Ich realizacja dźwiękowa czy też 
realizacja na liściu palmowym (realny atrament formujący litery) są 
wprawdzie bytami, ale same twierdzenia – w rozumieniu myśli 
powstałych w naszych umysłach – są abstrakcyjne. Sztuczni mężczyźni 
w przykładzie są realni, ale nie są to ludzie  p r a w d z i w i.  

Rozwiązania problemu przykładu iluzorycznych mężczyzn są 
dwa. Nagardżuna może tu odwoływać się do samej struktury 
rzeczywistości – na poziomie prawdy ostatecznej istnienie człowieka 
jest iluzją, nie jest on autonomicznym, realnie istniejącym bytem. 
Mężczyzna ów jest jedynie iluzorycznym bytem, który nie rozumiejąc 
struktury rzeczywistości tworzy koncepcję istnienia bytów w oparciu 
o własną naturę. Owa własna natura jest właśnie iluzją w iluzji, 
reprezentowaną w przykładzie przez drugiego iluzorycznego 
mężczyznę. Negacja madhjamiki działa zaś w ten sposób, że odrzuca 
ona to, co w istocie jest li tylko iluzją. Z drugiej strony, przykład 
iluzorycznego mężczyzny powstrzymującego drugiego iluzorycznego 
mężczyznę może stanowić metaforę metajęzykowości. Zagadnienie to 
omawiam w kolejnym rozdziale niniejszej pracy. 

 
Na to, co pan następnie powiedział: 

 „Przypuśćmy, że owo stwierdzenie posiada własną 
naturę – twoja wcześniejsza teza zostaje obalona. 
[Zachodzi] niekonsekwencja i racja dla 
rozróżnienia powinna być dla niej wypowiedziana” 

my odpowiadamy: 
VV 24. Owo twierdzenie nie posiada własnej 
natury. Dlatego też nie ma w moim wypadku 
porzucenia stanowiska. Nie ma też 
niekonsekwencji i nie ma potrzeby wygłoszenia 
racji dla rozróżnienia. 

VVV 24. Ponieważ moje twierdzenie jest współzależnie 
powstałe, nie jest ustanowione w oparciu o własną naturę. 
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Jak już było wcześniej powiedziane, ponieważ nie jest [owo 
twierdzenie] ustanowione w oparciu o własną naturę, jest 
[ono] puste. A ponieważ owo moje twierdzenie jest puste 
i puste są też wszystkie inne byty, to nie zachodzi 
niekonsekwencja. Albowiem niekonsekwencja miałaby 
miejsce wtedy, gdybyśmy mówili: „to twierdzenie jest 
niepuste, a wszystkie inne byty są puste”. A w tym wypadku 
tak nie jest. Z tego powodu nie ma niekonsekwencji. 
A ponieważ nie zachodzi niekonsekwencja, że owo 
twierdzenie jest niepuste, a z kolei wszystkie inne byty są 
puste, to nie musi być wypowiedziana przez nas racja dla 
rozróżnienia, zgodnie z którą twierdzenie to [byłoby] 
niepuste, a wszystkie byty z kolei puste. W tej sytuacji nie 
[do przyjęcia] są [twoje] słowa: „porzucenie stanowiska ma 
miejsce w twoim wypadku. [Zachodzi] niekonsekwencja 
i racja dla rozróżnienia musi być przez ciebie 
wypowiedziana”. 53 

KOMENTARZ 
 W poprzednich strofach przedstawiciel szkoły Nagardżuny 
odrzucił zarzut, że puste (interpretowane przez przeciwnika jako 
nieistniejące) twierdzenie o pustce pozbawionych własnej natury 
wszystkich bytów nie jest w stanie ustanowić pustki. Wobec tego 
alternatywa zaproponowana przez przeciwnika, mówiąca o wyłączeniu 
53 yat punar bhavatôktaṃ atha sasvabhāvam etad vākyaṃ pūrvā hatā pratijñā te /vaiṣamikatvaṃ tasmin viśeṣa-hetuś ca vaktavya iti // atrâpi brūmaḥ / na svābhāvikam etad vākyaṃ tasmān na vāda-hānir me  /nâsti ca vaiṣamikatvaṃ viśeṣa-hetuś ca na nigadyaḥ  // na tāvan mamaîtad vacanaṃ pratītya-samutpannatvāt svabhāvôpapannam / yathā pūrvamuktaṃ svabhāvânupapannatvāc chūnyam iti / yasmāc cêdam api mad-vacanaṃ śūnyaṃ śeṣāapi sarva-bhāvāḥ śūnyāḥ, tasmān nâsti vaiṣamikatvam / yadi hi vayaṃ brūma idaṃ vacanamaśūnyaṃ śeṣāḥ sarva-bhāvāḥ śūnyā iti tato vaiṣamikatvaṃ syāt / na caîted evam / tasmān navaiṣamikatvam / yasmāc ca vaiṣamikatvaṃ na saṃbhavatîdaṃ vacanam aśūnyaṃ śeṣāḥpunaḥ sarva-bhāvāḥ śūnyā iti, tasmād asmābhir viśeṣa-hetur na vaktavyo ‘nena hetunêdaṃvacanam aśūnyaṃ sarva-bhāvāḥ punaḥ śūnyā iti / tatra yad bhavatôktaṃ vāda-hānis tevaiṣamikatvaṃ ca viśeṣa-hetuś ca tvayā vaktavya iti tan na / 
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twierdzenia ze zbioru wszystkich bytów i uznania je za niepuste 
w oczywisty sposób zostaje odrzucona.  
 W powyższej strofie madhjamika przyznaje, że gdyby jego 
twierdzenie posiadało własną naturę, zachodziłaby niekonsekwencja, 
o której mówi przeciwnik, a która powinna być uzasadniona racją dla 
rozróżnienia. Twierdzenie jednak nie posiada własnej natury, co już 
zostało wcześniej wytłumaczone. Co więcej, madhjamika nie próbuje 
wyodrębnić swojego twierdzenia ze zbioru wszystkich bytów, gdyż nie 
musi tego robić. Nawet jeżeli twierdzenie wchodzi w zakres zbioru 
wszystkich bytów, którego elementy są bez wyjątku pozbawione 
własnej natury i przez to puste, to i tak posiada potencjał negacji 
własnej natury, co madhjamika objaśnił, przedstawiając poprawną 
interpretację terminu „pusty” i zilustrował przykładami sztucznego 
i iluzorycznego człowieka. 
 

Na to, co pan następnie powiedział: 
 „Mógłbyś sądzić, że to jest jak »nie wydawaj 
dźwięku« - to nie jest do zaakceptowania, albowiem 
za pomocą dźwięku miałoby tu miejsce jego 
powstrzymanie”, 

my odpowiadamy: 
VV 25. Zdanie: „nie wydawaj dźwięku”, które 
przytoczyłeś nie jest [odpowiednim] 
przykładem. Jest to powstrzymanie dźwięku za 
pomocą dźwięku, a w tym wypadku tak nie jest. 

VVV 25. To nie jest nasz przykład. Owo puste twierdzenie 
nie neguje pustki, jak w wypadku kogoś, kto czyni dźwięk 
i neguje dźwięk, mówiąc: „nie czyń dźwięku”. Dlaczego? 
Albowiem w tym przykładzie czynione jest powstrzymanie 
dźwięku za pomocą dźwięku. A w tym wypadku tak nie jest. 
My mówimy, że wszystkie byty są pozbawione własnej 
natury, a ponieważ są pozbawione własnej natury, są puste. 
Dlaczego? 

VV 26. Albowiem gdyby miało miejsce 
odrzucenie [bytów] nieposiadających własnej 



2. Przekład traktatu Vigraha-vyāvartanī 71 
natury przez [twierdzenie] nieposiadające 
własnej natury, wówczas wobec odrzucenia 
[zasady] nieposiadania [przez byty] własnej 
natury ustanowiona byłaby [zasada] 
posiadania [przez byty] własnej natury.  

VVV 26. Tak jak dźwięk: „nie czyń dźwięku” czyni 
powstrzymanie [innego] dźwięku, tak samo jeśli twierdzenie 
pozbawione własnej natury czyniłoby odrzucenie bytów 
pozbawionych własnej natury, to przykład ten byłby do 
zaakceptowania. W tym wypadku jednak za pomocą 
twierdzenia pozbawionego własnej natury czyniona jest 
negacja własnej natury. Gdyby za pomocą twierdzenia 
pozbawionego własnej natury czyniona była negacja 
[zasady] posiadania [przez byty] własnej natury, to 
ponieważ zanegowana zostałaby [zasada] posiadania [przez 
byty] własnej natury, [wszystkie] byty istniałyby w oparciu 
o własną naturę. A ponieważ istniałyby w oparciu o własną
naturę, byłyby niepuste. My zaś głosimy pustkę bytów, nie
niepustkę. To nie jest [poprawny] przykład.54

54 yat punar bhavatôktaṃ mā śabda-vad ity etat syāt te buddhir na caîtad upapannam /śabdena hy atra satā bhaviṣyato vāraṇaṃ tasyêti // atra brūmaḥ / mā śabda-vad iti nâyaṃ dṛṣṭānto yas tvayā samārabdhaḥ  /śabdena tac ca śabdasya vāraṇaṃ naîvam evaîtat  // nâpy ayam asmākaṃ dṛṣṭāntaḥ / yathā kaścin mā śabdaṃ kārṣīr iti bruvan śabdam eva karotiśabdaṃ ca pratiṣedhayati, tadvat tac chūnyaṃ vacanaṃ na śūnyatāṃ pratiṣedhayati / kiṃkāraṇam / atra hi dṛṣṭānte śabdena śabdasya vyāvartanaṃ kriyate / na caîtad evam / vayaṃbrūmo niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā niḥsvabhāvatvāc chūnyā iti / kiṃ kāraṇam / naiḥsvābhāvyānāṃ cen naiḥsvābhāvyena vāraṇaṃ yadi hi  / naiḥsvābhāvya-nivṛttau svābhāvyaṃ hi prasiddhaṃ syāt  // yathā mā śabdaṃ kārṣīr iti śabdena śabdasya vyāvartanaṃ kriyate, evaṃ yadinaiḥsvābhāvyena vacanena naiḥsvābhāvyānāṃ bhāvānāṃ vyāvartanaṃ kriyate tato ’yaṃdṛṣṭānta upapannaḥ syāt / iha tu naiḥsvābhāvyena vacanena bhāvānāṃ svabhāva-pratiṣedhaḥ kriyate / yadi naiḥsvābhāvyena vacanena bhāvānāṃ naiḥsvābhāvya-pratiṣedhaḥkriyate naiḥsvābhāvya-pratiṣiddhatvād eva bhāvāḥ sasvabhāvā bhaveyuḥ / sasvabhāvatvādaśūnyāḥ syuḥ / śūnyatāṃ ca vayaṃ bhāvānām ācakṣmahe nâśūnyatām ity adṛṣṭānta evâyamiti / 
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KOMENTARZ 

Madhjamika kontynuuje krytykę zarzutu przeciwnika, 
odrzucając zaproponowany przez niego przykład dźwięku 
powstrzymującego przyszły dźwięk, którym przedstawiciel szkoły 
Nagardżuny rzekomo miałby się posłużyć dla zilustrowania działania 
swojego pustego twierdzenia. Dla madhjamiki przykład ów również jest 
źle skonstruowany, jednakże z innych powodów od tych, które 
przedstawia adwersarz.  

Mianowicie, jak zauważył przeciwnik, istniejący dźwięk 
ustanawia nieistnienie dźwięku przyszłego, neguje zaś istniejący 
w przyszłości dźwięk. Parafrazując, istnienie ustanawia nieistnienie 
(odmienny status ontologiczny), a neguje istnienie (ten sam status 
ontologiczny). Twierdzenie madhjamiki zaś jest puste, czyli – zgodnie 
z interpretacją przeciwnika – nieistniejące. W tym wypadku 
nieistniejące twierdzenie ustanawia nieistnienie własnej natury, neguje 
zaś istnienie własnej natury w bytach. Parafrazując, nieistnienie 
ustanawia nieistnienie (ten sam status ontologiczny), a neguje istnienie 
(odmienny status ontologiczny). Madhjamika z kolei nie może przystać 
na taką interpretację po pierwsze dlatego, że pusty nie znaczy tyle, co 
nieistniejący, ile pozbawiony własnej natury. Nie znaczy to jednak, że 
istniejące twierdzenie ustanawia coś o odmiennym statusie 
ontologicznym, a neguje coś o tym samym statusie ontologicznym 
i przykład dźwięku jest przez to poprawnie skonstruowany. W tej 
sytuacji p u s t e twierdzenie madhjamiki, aby negować coś o tym 
samym statusie ontologicznym musiałoby negować puste byty, a po to, 
żeby ustanowić coś o odmiennym statusie ontologicznym musiałoby 
ustanowić byty posiadające własną naturę. 

A zatem, czy interpretujemy pustkę bytu jako jego nieistnienie, 
czy jako nieposiadanie przezeń własnej natury, to przykład dźwięku 
powstrzymującego przyszły dźwięk nie jest poprawnie skonstruowany 
dla zilustrowania działania twierdzenia o pustce pozbawionych własnej 
natury bytów. Madhjamika odrzuca przytoczony przez przeciwnika 
przykład, by następnie przedstawić swój własny: 
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VV 27. Przypuśćmy raczej, że sztuczny 
[mężczyzna] niszczyłby czyjeś nierealne 
postrzeżenie: „oto kobieta” o sztucznej kobiecie 
– tak mogłoby być w tym wypadku.

VVV 27. Przypuśćmy raczej, że jakiś mężczyzna miałby 
nierealne postrzeżenie: „w rzeczywistości to kobieta” 
o sztucznej kobiecie i w ten sposób przez owo nierealne
[postrzeżenie] zrodziłaby się [jego] namiętność do niej.
[Wówczas] przez Tathagatę lub ucznia Tathagaty
wykreowany zostałby sztuczny [człowiek]. On zaś mocą
Tathagaty lub mocą ucznia Tathagaty owo postrzeżenie tego
[mężczyzny] odrzuciłby. W ten sam sposób, za pomocą
mojego podobnego do sztucznego [człowieka] pustego
twierdzenia, odrzucone zostaje postrzeżenie własnej natury
w pozbawionych własnej natury wszystkich bytach – jak
w wypadku sztucznej kobiety. Dlatego też przykład ten
możliwy jest do przyjęcia jako ustanowienie pustki, a nie ów
inny.55

KOMENTARZ 
Konstruując powyższy przykład, Nagardżuna powraca do 

wykorzystanej wcześniej metafory sztucznego człowieka (nirmitaka). 
Tym razem mamy do czynienia ze sztuczną kobietą (nirmitakā strī), 
o której prawdziwy mężczyzna (puruṣa) myśli, że jest równie
prawdziwa, jak on sam. Owo błędne postrzeżenie prowadzi w rezultacie
do powstania uczucia prawdziwego mężczyzny do sztucznej kobiety,
odrzucić je ma natomiast stworzony przez Tathagatę, tj. Buddę, lub jego
ucznia sztuczny człowiek (nirmitaka).
                                                           
55 athavā nirmitakāyāṃ yathā striyāṃ strīyam ity asad-grāham  /nirmitakaḥ pratihanyāt kasyacid evaṃ bhaved etat  // athavā yathā kasyacit puruṣasya nirmitakāyāṃ striyāṃ svabhāva-śūnyāyāṃ paramârthataḥstrīyam ity asad-grāhaḥ syāt, evaṃ tasyāṃ tenâsad-grāheṇa sa rāgam utpādayet /tathāgatena vā tathāgata-śrāvakeṇa vā nirmitako nirmitaḥ syāt / tathāgatâdhiṣṭhānena vātathāgata-śrāvakâdhiṣṭhānena vā sa tasya tam asad-grāhaṃ vinivartayet / evam evanirmitakôpamena śūnyena mad-vacanena nirmitaka-strī-sadṛśeṣu sarva-bhāveṣuniḥsvabhāveṣu yo ’yaṃ svabhāva-grāhaḥ sa nivartayate / tasmād ayam atra dṛṣṭāntaḥśūnyatā-prasādhanaṃ pratyupapadyamāno nêtaraḥ / 
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Ów sztuczny człowiek symbolizuje puste twierdzenie 
madhjamiki odrzucające wyobrażenie istnienia własnej natury bytów 
symbolizowanej przez sztuczną kobietę. Prawdziwy mężczyzna zaś to 
przeciętny użytkownik języka konwencji, postulujący swoją własną 
podmiotowość, doszukujący się własnej natury w bytach 
i nierozumiejący prawdziwej struktury rzeczywistości. Sztuczny 
człowiek, którego tworzy Budda bądź jego uczeń to nic innego, jak 
nauczanie o współzależnym powstawaniu, względności wszechrzeczy 
i pustce wszystkich bytów. Owo nauczanie przedstawione 
prawdziwemu mężczyźnie eliminuje jego błędne postrzeżenie sztucznej 
kobiety, tj. własnej natury – postulowanej jako realnie istniejącej. 
Dlaczego prawdziwy mężczyzna osobiście nie eliminuje błędnego 
postrzeżenia? Dlatego, że musi to uczynić za pomocą twierdzenia, które 
jest takim samym konstruktem myślowym, co koncepcja 
reprezentowana przez sztuczną kobietę. 

 
VV 28. Przypuśćmy z kolei, że przykład 
(hetu)56 jest taki sam, jak teza do 
udowodnienia, albowiem nie ma żadnego 
dźwięku o realnej egzystencji. My jednak nie 
wypowiadamy się, nie uwzględniając prawdy 
konwencjonalnej. 

VVV 28. Przykład: „nie wydawaj dźwięku” jest taki sam, jak 
teza do udowodnienia. Dlaczego? Ponieważ nie jest różny od 
nieposiadania własnej natury przez wszystkie byty. 
Albowiem żaden dźwięk nie ma realnej egzystencji w oparciu 
o własną naturę, ponieważ jest współzależnie powstały. 
Ponieważ nie ma jego realnej egzystencji, podważone są 
[twoje] słowa: „albowiem za pomocą dźwięku miałoby tu 
miejsce jego powstrzymanie”. My zaś nie mówimy: 
„wszystkie byty są puste” bez uwzględnienia prawdy 
konwencjonalnej, negując wprost prawdę konwencjonalną. 

                                                           
56 Hetu nie oznacza tu racji, lecz przykład (dṛṣṭānta). Por.: BHATTACHARYA ET AL. (1978: 112), WESTERHOFF (2010: 58), MATILAL (1974: 222). 
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Albowiem, nie odwołując się do prawdy konwencjonalnej nie 
można dokonać pouczenia o dharmie. 
Jak zostało powiedziane: 

 „Nie poucza się o prawdzie absolutnej, nie 
opierając się na prawdzie konwencjonalnej. Nie 
odwołując się do prawdy absolutnej, nie osiąga się 
stanu nirwany”.57 

Z tego powodu wszystkie byty są puste – jak moje 
twierdzenie – i nieposiadanie przez wszystkie byty własnej 
natury jest ustanawiane na oba sposoby.58 

KOMENTARZ 
W kolejnej strofie madhjamika kontynuuje krytykę przykładu 

„nie wydawaj dźwięku” przytoczonego przez jego przeciwnika. 
Zdaniem przedstawiciela madhjamaki, przykład dźwięku 
powstrzymującego dźwięk nie jest różny od tezy o pustce 
pozbawionych własnej natury wszystkich bytów. Nagardżuna używa 
zarówno w strofie, jak i w autokomentarzu terminu sādhya-sama – 
oddanego w przekładzie przez „taki sam, jak teza do udowodnienia” – 
na określenie błędu logicznego, który ma miejsce w wypadku przykładu 
dźwięku. Termin ów, wymieniany przez najjajików jako jeden z błędów 
we wnioskowaniu, badacze zwykli identyfikować z błędem petitio 

57 Nagardżuna przytacza tu wers MMK 24.10, który cytuję – wraz z podaniem tekstusanskryckiego – we wstępie do tej pracy (s. 13). 
58  athavā sādhya-samo ’yaṃ hetur na hi vidyate dhvaneḥ sattā  /saṃvyavahāraṃ ca vayaṃ nânabhyupagamya kathayāmaḥ  // mā śabda-vad iti sādhya-sama evâyaṃ hetuḥ / kasmāt / sarva-bhāvānāṃ naiḥsvabhāvyenâviśiṣṭatvāt / na hi tasya dhvaneḥ pratītya-samutpannatvāt svabhāva-sattāvidyate / tasyāḥ svabhāva-sattāyā avidyamānatvād yad uktaṃ śabdena hy atra satābhaviṣyato vāraṇaṃ tasyêti tad vyāhanyate / api ca na vayaṃ vyavahāra-satyamanabhyupagamya vyavahāra-satyaṃ pratyākhyāya kathayāmaḥ śūnyāḥ sarva-bhāvā iti / nahi vyavahāra-satyam anāgamya śakyā dharma-deśanā kartum / yathôktaṃ vyavahāram anāśritya paramârtho na deśyate  / paramârtham anāgamya nirvāṇaṃ nâdhigamyata iti  // tasmān mad-vacanavac chūnyāḥ sarva-bhāvāḥ sarva-bhāvānāṃ ca niḥsvabhāvatvamubhayathôpapadyamānam iti/ 
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principii.59 W wypadku jednak powyższego fragmentu VV oczywiste jest, 
że teza madhjamiki i przykład „nie wydawaj dźwięku” nie stanowią 
jednej i tej samej rzeczy. Są one jednak „takie same” w sensie 
podobnym do wyrażonego w zdaniu: „Człowiek jest taki sam, jak 
trzcina”, gdzie nie zakłada się, że człowiek jest rośliną o wysokiej 
łodydze rosnącej na mokradłach, lecz że ma charakter lub naturę 
podobną naturze trzciny – i jedno, i drugie jest tworem kruchym. Kiedy 
madhjamika mówi, że teza do udowodnienia i przykład są takie same, 
ma zatem na myśli tożsamość natury obu.   

Mianowicie, przeciwnik madhjamaki przyjął, że dźwięk 
istniejący powstrzymuje dźwięk, który jeszcze nie zaistniał, a zatem 
neguje rzecz o odmiennym statusie ontologicznym. Twierdzenie szkoły 
Nagardżuny o pustce wszystkich bytów nie może jednak, zdaniem 
przeciwnika, zanegować posiadania przez byty własnej natury czy też, 
inaczej, ustanowić nieposiadanie przez byty własnej natury, albowiem 
jest puste i przez to niezdolne do negowania czy ustanawiania 
czegokolwiek. Madhjamika tymczasem zauważa, że przykład dźwięku 
jest taki sam, jak teza o pustce, gdyż dźwięk powstrzymujący inny 
dźwięk jest tak samo pusty, jak teza o pustce. 

W istocie, skoro wszystko jest ostatecznie puste, to pusty dźwięk 
czyni puste powstrzymanie nieistniejącego dźwięku, a puste 
twierdzenie czyni pustą negację nieistniejącej własnej natury. Dlaczego 
więc madhjamika odrzucił przykład „nie wydawaj dźwięku”? Dlatego, 
że – jak pisze wyżej – nie mówi o pustce wszystkich bytów bez 
uwzględnienia prawdy konwencjonalnej. Madhjamika chce przez to 
powiedzieć, że na poziomie prawdy ostatecznej, gdzie odrzucone 
zostają konstrukty myślowe, a wszystko ani istnieje, ani nie istnieje, 
lecz jest współzależnie powstałe, żaden filozoficzny spór nie może mieć 
miejsca. Wszelka dyskusja – choćby na temat przykładu „nie wydawaj 

                                                           
59 MATILAL (1974: 211-212). Błąd petitio principii (dosł. żądanie racji) zakłada przyjęcie za 
przesłankę wnioskowania zdania wymagającego uzasadnienia. Identyfikacji sādhya-sama z petitio principii – przynajmniej w literaturze wczesnej madhjamaki – sprzeciwiają się m.in. MATILAL (1974) i RUEGG (1981: 22). 
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dźwięku” i twierdzenia madhjamiki o pustce wszystkich bytów – musi 
się zatem toczyć na poziomie prawdy konwencjonalnej.60 

Madhjamika konkluduje autokomentarz do strofy stwierdzając, 
że nieposiadanie przez byty własnej natury zostaje ustanowione na 
„oba sposoby” (ubhayathā), tj. na poziomie prawdy konwencjonalnej – 
na którym toczy się filozoficzna debata – i na poziomie prawdy 
ostatecznej – gdzie zniszczeniu ulegają konstrukty myślowe, a struktura 
rzeczywistości widziana jest taką, jaka w istocie jest. 

Na to, co pan następnie powiedział: 
 „Można myśleć, że podobnie jest z negacją negacji 
– to nieprawda. To twoja teza krytykowana jest
z powodu cechy szczególnej – nie moja”,

my odpowiadamy: 
VV 29. Gdybym miał jakąś tezę, wówczas błąd 
byłby po mojej stronie. Ale nie mam [żadnej] 
tezy, dlatego też nie ma po mojej stronie błędu. 

VVV 29. Gdybym miał jakąś tezę, wówczas przedstawiony 
przez ciebie wcześniej błąd byłby po mojej stronie, ponieważ 
moje [twierdzenie] osiągnęłoby cechę szczególną. Ja jednak 
nie mam żadnej tezy. Z tego powodu, podczas gdy wszystkie 
byty są puste, całkowicie wyciszone i wolne z natury, skąd 
[wzięłaby się] teza? Skąd [wzięłoby się] osiągnięcie cechy 
szczególnej? Skąd wziąłby się błąd osiągnięcia cechy 
szczególnej? W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są twoje słowa: 
„ponieważ twoja teza osiąga cechę szczególną, błąd leży po 
twojej stronie”.61 

60 W powyższej strofie i autokomentarzu do niej Nagardżuna po raz pierwszy w VV przenosi dyskusję z poziomu prawdy konwencjonalnej na poziom prawdy ostatecznej. 
61 yat punar bhavatôktaṃ pratiṣedha-pratiṣedho ’py evam iti mataṃ bhavet tad asad eva /evaṃ tava pratijñā lakṣaṇato dūṣyate na mamêti // atra brūmaḥ / yadi kācana pratijñā syān me tata eṣa me bhaved doṣaḥ  / nâsti ca mama pratijñā tasmād naîvâsti me doṣaḥ  // yadi ca kācin mama pratijñā syāt tato mama pratijñā-lakṣaṇa-prāptatvāt pūrvako doṣo yathā tvayôktas tathā mama syāt / na mama kācid asti pratijñā / tasmāt sarva-bhāveṣu śūnyeṣv 



78 Stanisław Jan Kania, Metoda dialektyczna Nagardżuny 
KOMENTARZ 
 Powyższa strofa wraz z komentarzem stanowi bodaj najbardziej 
problematyczny fragment VV. Przedstawiciel madhjamaki przyznaje, 
że w istocie madhjamikowie nie posiadają żadnej tezy, co z uwagi na 
oczywisty filozoficzny charakter dzieł Nagardżuny (i jego 
kontynuatorów) jest stwierdzeniem zaskakującym i zagadkowym. Próby 
dosłownej interpretacji powyższego fragmentu VV nie są 
satysfakcjonujące, gdyż z wniosków z nich wypływających wynikałoby, 
iż Nagardżuna błędnie rozumuje i wygłasza nonsensy. Jak bowiem 
możliwe jest, ażeby filozof twierdził, iż niczego nie twierdzi? 
 Załóżmy, że powyższy fragment powinniśmy traktować 
dosłownie i madhjamika z traktatu Nagardżuny naprawdę wychodzi 
z założenia, iż nie posiada żadnej tezy. Pustka wszystkich bytów 
pozostaje jednak dla nas tezą. Być może, że dla Nagardżuny pustka jest 
tak oczywista, jak podstawowe prawa fizyki czy ruch Ziemi wokół 
Słońca i w istocie twierdzenie o pustce nie wymaga poparcia dowodami, 
wobec czego nie jest w oczach madhjamików tezą. Jednakże nawet 
teoria heliocentryczna, choć bezsprzecznie dla nas prawdziwa 
i odnajdująca potwierdzenie w rzeczywistości, była i jest tezą, którą 
astronomowie musieli poprzeć dowodami. Gdyby Nagardżuna traktował 
tezę o pustce bytów jako li tylko stwierdzenie niepodważalnej 
i podstawowej prawdy (która wszak nawet z definicji jest tezą 
dowiedzioną naukowo bądź empirycznie), to wówczas żadna teza nie 
potrzebowałaby poparcia dowodami i teza filozofów bramińskich 
o istnieniu atmana czy teza materialistów o nieistnieniu żadnego
rodzaju podmiotu pokroju duszy nie byłyby traktowane jako tezy, czego
z pewnością Nagardżuna byłby świadom.

Z drugiej strony, Nagardżuna może tu podkreślać, że jego szkoła 
jedynie reinterpretuje myśl buddyjskią, odrzucając doktrynalne 
„innowacje” rozmaitych szkół i przedstawiając – w swoim mniemaniu – 
jedynie pierwotną doktrynę Buddy. Wówczas Nagardżuna i inni 
madhjamikowie w istocie nie tyle nie posiadaliby, ile nie mogliby 
aty-antôpaśānteṣu prakṛti-vivikteṣu kutaḥ pratijñā / kutaḥ pratijñā-lakṣaṇa-prāptiḥ / kutaḥpratijñā-lakṣaṇa-prāpti-kṛto doṣaḥ / tatra yad bhavatôktaṃ tava pratijñā-lakṣaṇa-prāptatvāttavaîva doṣa iti tan na / 
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posiadać żadnej tezy (która stanowiłaby kolejną „innowację”), a jedynie 
posiłkowaliby się tezą Buddy. Taka interpretacja jest również nie do 
przyjęcia, gdyż wówczas błąd, o którym wspomina się w powyższym 
fragmencie VV, należałby do Buddy. 
 Nie możemy rzecz jasna wykluczyć możliwości, że Nagardżuna 
konstruuje słabą czy wręcz pozbawioną sensu odpowiedź madhjamiki 
na zarzut jego przeciwnika. Z drugiej strony, jak zauważa Westerhoff, 
tak radykalnego stanowiska, jakim jest pogląd o nieposiadaniu tezy, 
Nagardżuna nie musi formułować – aby odrzucić krytykę przeciwnika 
madhjamaki wyrażoną w pierwszych czterech strofach VV wystarczy 
zarzucić przeciwnikowi błędną interpretację „pustki” jako 
„nieistnienia”.62 
 Problem poglądu o braku tezy jest jednak o wiele bardziej 
złożony niż wynikałoby to z wyżej przedstawionych interpretacji 
dosłownych. Ów problem stanowi także część szerszego zagadnienia, 
które omawiam w dalszej części niniejszej pracy – pozostawiam go 
zatem w tym miejscu bez rozwiązania i powracam do niego w kolejnym 
rozdziale. 
 
2.2.2. Odpowiedź na drugi zarzut 
 
 W drugim zarzucie przeciwnik szkoły Nagardżuny zadaje 
madhjamice fundamentalne pytanie: jeśli wszystko jest puste, tj. 
nieistniejące, to skąd o tym wiesz? Jeśli kryteria poznawcze są puste, tj. 
nieistniejące, to twierdzenie o pustce wszystkich bytów jest całkowicie 
bezpodstawne. Zarzut ten opiera się, podobnie jak pierwszy, na błędnej 
interpretacji pustki jako nieistnienia bytów i wynikającego z niego 
braku potencjału bytów do działania. Nagardżuna nie decyduje się 
jednak na przedstawienie, zdawałoby się, oczywistego kontrargumentu 
madhjamiki: „pusty” nie znaczy „nieistniejący” i „niedziałający”. 
Zamiast tego obszerna odpowiedź na drugi zarzut przybiera w istocie 
formę krytyki teorii poznania. 
 
                                                           
62 WESTERHOFF (2009b: 27). 
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Na to, co pan następnie powiedział: 
„Dalej - jeśli pojąwszy [coś] za pomocą percepcji, 
odrzucasz [to], to [znaczy, że] nie istnieje percepcja, 
za pomocą której pojmowane są byty”; 
 „Wnioskowanie, tradycja i rozumowanie przez 
analogię zostały obalone [razem] z percepcją – 
podobnie te rzeczy, które są do udowodnienia za 
pomocą wnioskowania, tradycji i rozumowania 
przez analogię”, 

my odpowiadamy: 
VV 30. Gdybym ujął coś za pomocą percepcji 
itd., przyjąłbym [to] lub odrzucił. [Ale] 
ponieważ owe [kryteria poznawcze] nie istnieją, 
nie ma względem mnie zarzutu. 

VVV 30. Gdybym ujął jakąś rzecz za pomocą czterech 
kryteriów poznawczych, tj. percepcji, wnioskowania, tradycji 
i rozumowania przez analogię, albo za pomocą jednego 
z czterech kryteriów poznawczych, to [ową rzecz] albo 
przyjąłbym, albo odrzucił. Ale ponieważ nie ujmuję żadnej 
rzeczy, to ani [niczego] nie przyjmuję, ani nie odrzucam. 
W tej sytuacji, skoro tak jest, przedstawiasz zarzut: „jeśli 
odrzucasz [rzecz] pojętą za pomocą jednego z kryteriów 
poznawczych, tj. percepcji itd., to czyż nie istnieją kryteria 
poznawcze i nie istnieją przedmioty, które są do 
uświadomienia sobie za pomocą kryteriów poznawczych?”. 
Dla mnie to żaden zarzut. Co więcej: 

VV 31. A jeśli dla ciebie ma miejsce 
ustanowienie takich i takich rzeczy za pomocą 
kryteriów poznawczych, to powiedz, jak 
ustanowione są według ciebie kryteria 
poznawcze. 

VVV 31. A jeśli myślisz, że takie i takie przedmioty poznania 
są ustanowione za pomocą kryteriów poznawczych, tak jak 
to, co mierzalne [ustanowione jest] za pomocą miar, to 
znowuż skąd bierze się ustanowienie czterech kryteriów 
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poznawczych, tj. percepcji, wnioskowania, tradycji 
i rozumowania przez analogię? Jeśli miałoby miejsce 
ustanowienie kryteriów poznawczych bez kryteriów 
poznawczych, to porzucona zostaje teza, że ustanowienie 
rzeczy ma miejsce za pomocą kryteriów poznawczych.63 

KOMENTARZ 
Madhjamika nie decyduje się na bezpośrednie odparcie zarzutu 

najjajiki opartego na błędnej interpretacji pojęcia pustki. Zamiast tego 
oznajmia on, że nie pojmuje w istocie żadnej rzeczy (arthaṃ evâhaṃ 
kaṃcin nôpalabhe), ponieważ nie istnieją kryteria poznawcze. 
Przeszkodę w akceptacji kryteriów poznawczych stanowi dla 
madhjamiki problem ich uzasadnienia. Stanowisko madhjamiki 
przypomina tu pozycję sceptyków, którzy pytali, skąd można cokolwiek 
wiedzieć, jeśli wszelkie dowodzenie wymaga przyjęcia kryteriów 
poprawności dowodów, które same wymagają udowodnienia, co 
wymaga przyjęcia kolejnych kryteriów itd.64 W przeciwieństwie do 
sceptyków, celem madhjamiki z traktatu Nagardżuny nie jest jednak 
63 yat punar bhavatôktaṃ pratyakṣeṇa hi tāvad yady upalabhya vinivartayasi bhāvān  /tan nâsti pratyakṣaṃ bhāvā yenôpalabhyante  // anumānaṃ pratyuktaṃ pratyakṣeṇâgamôpamāne ca  / anumānâgama-sādhyā ye ’rthā dṛṣṭānta-sādhyāś ceti  //atra vayaṃ brūmaḥ  / yadi kiṃcid upalabheyaṃ pravartayeyaṃ nivartayeyaṃ vā  /pratyakṣâdibhir arthais tad-abhāvān me ’nupālambhaḥ  // yady ahaṃ kaṃcid artham upalabheyaṃ pratyakṣânumānôpamānâgamaiś caturbhiḥpramāṇaiś caturṇāṃ vā pramāṇānām anyatamena, ata eva pravartayeyaṃ vā nivartayeyaṃvā / yathârtham evâhaṃ kaṃcin nôpalabhe tasmān na pravartayāmi na nivartayāmi /tatraîvaṃ sati yo bhavatôpālambha ukto yadi pratyakṣâdīnāṃ pramāṇānāanyatamenôpalabhya bhāvān vinivartayasi nanu tāni pramāṇāni na santi taiś ca pramāṇairapi gamyā arthā na santîti sa me bhavaty evânupālambhaḥ / kiṃ cânyat / yadi ca pramāṇatas te teṣāṃ teṣāṃ prasiddhir arthānām  / teṣāṃ punaḥ prasiddhiṃ brūhi kathaṃ te pramāṇānām  // yadi ca pramāṇatas teṣāṃ teṣām arthānāṃ prameyāṇāṃ prasiddhiṃ manyase yathā mānairmeyānām, teṣām idānīṃ pratyakṣânumānôpamānâgamānāṃ caturṇāṃ pramāṇānāṃ kutaḥprasiddhiḥ / yadi tāvan niṣpramāṇānāṃ pramāṇānāṃ syāt prasiddhiḥ, pramāṇato ’rthānāṃprasiddhir iti hīyate pratijñā / 
64 Jako sceptyka (w szerokim znaczeniu) Nagardżunę klasyfikuje m.in. MATILAL (1986: 50). 



82 Stanisław Jan Kania, Metoda dialektyczna Nagardżuny 
wykazanie, że wątpieniu może podlegać wszystko. Madhjamika 
występuje tu jedynie przeciwko realizmowi ontologicznemu, do którego 
prowadzi teoria kryteriów poznawczych (pramāṇa-vāda).65 

Jednym z podstawowych założeń realizmu ontologicznego jest 
istnienie rzeczywistości obiektywnej względem podmiotu poznającego 
ową rzeczywistość. Dla madhjamiki tymczasem, byty nie posiadają 
własnej natury i wszelkie „istnienie” jest względne, zaś taki, a nie inny 
obraz rzeczywistości, który t w o r z y m y zależny jest od naszych 
konstruktów myślowych (prapañca). Szkoła Nagardżuny akceptuje 
możliwość tworzenia twierdzeń wewnątrz systemu języka 
i konstruktów myślowych – twierdzeń, które nie mogą być jednak poza 
granicami konwencji obiektywnie prawdziwe. Z kolei najjajika 
formułujący drugi zarzut w VV i występujący z pozycji realisty 
ontologicznego, uznaje za możliwe poznanie obiektywne (za pomocą 
kryteriów poznawczych).  

W kolejnych strofach madhjamika rozważa możliwe drogi 
ustanowienia kryteriów poznawczych: 

1. kryteria poznawcze ustanawiane są przez inne kryteria
poznawcze (VV 32.),

2. nie potrzebują ustanowienia (VV 33.),
3. samoustanawiają się (VV 34-41.),
4. ustanawiane są w zależności od przedmiotów poznania (VV

42-5.),
5. ustanawiane są w zależności od przedmiotów poznania i vice

versa (VV 46-50.).
Każda z pięciu metod, jak wykazuje madhjamika, obciążona jest błędem 
regressus ad infinitum, petitio principii albo circulus vitiosus66, które to 
błędy mają dyskwalifikować kryteria poznawcze jako źródła 
p r a w d z i w e g o poznania. 

65 SIDERITS (1988: 311). 
66 Por. trylemat Agryppy. 
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Podobnie: 
VV 32ab. Jeśli za pomocą innych kryteriów 
poznawczych miałoby miejsce ustanowienie 
[owych czterech] kryteriów poznawczych, to 
otrzymujemy regres do nieskończoności. 

VVV 32ab. Jeśli znowuż myślisz, że przedmioty poznania są 
ustanowione za pomocą kryteriów poznawczych, a te 
kryteria poznawcze są ustanowione za pomocą innych 
kryteriów poznawczych, to daje to niepożądaną 
konsekwencję w postaci regresu do nieskończoności. Jaki 
błąd [powstaje] wobec niepożądanej konsekwencji w postaci 
regresu do nieskończoności? 

VV 32cd. W tej sytuacji nie ma ustanowienia 
ani początku, ani środka, ani końca. 

VVV 32cd. Wobec niepożądanej konsekwencji w postaci 
regresu do nieskończoności nie ma ustanowienia początku. 
Dlaczego? Albowiem jedne kryteria poznawcze ustanowione 
są za pomocą innych kryteriów poznawczych, a te za pomocą 
jeszcze innych – nie ma przeto początku. Ponieważ nie 
istnieje początek, skąd brałby się środek i skąd koniec? 
Z tego powodu nie do zaakceptowania są [twoje słowa], że te 
[cztery] kryteria poznawcze są ustanowione za pomocą 
innych kryteriów poznawczych.67 

 
KOMENTARZ 

Madhjamika rozważa pierwszą z możliwych dróg ustanowienia 
kryteriów poznawczych – przez inne kryteria poznawcze. Oznacza to, 
że kryteria poznawcze, na których opieramy naszą wiedzę 
                                                           
67 tathâpi / anyair yadi pramāṇaiḥ pramāṇa-siddhir bhavet tad anavasthā  / yadi punar manyase pramāṇaiḥ prameyāṇāṃ prasiddhis teṣāṃ pramāṇānām anyaiḥ pramāṇaiḥ prasiddhir evam anavasthā-prasaṅgaḥ / anavasthā-prasaṅge ko doṣaḥ / nâdeḥ siddhis tatrâsti naîva madhyasya nântasya  // anavasthā-prasaṅga ādeḥ siddhir nâsti / kiṃ kāraṇam / teṣām api hi pramāṇānām anyaiḥ pramāṇaiḥ prasiddhis teṣām anyair iti nâsty ādiḥ / āder asad-bhāvāt kuto madhyaṃ kuto ’ntaḥ / tasmāt teṣāṃ pramāṇānām anyaiḥ pramāṇaiḥ prasiddhir iti yad uktaṃ tan nôpapadyata iti / 
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o otaczającym nas świecie, same wymagają uzasadnienia, którego
dostarczają inne kryteria poznawcze. Te ostatnie jednak również
wymagają uzasadnienia i tak ad infinitum.

Potrzeby życia codziennego zatrzymują, rzecz jasna, ów regres 
po uzasadnieniu jednego bądź kilku kolejnych kryteriów poznawczych, 
w teorii jednak nigdy nie dojdziemy do „ostatecznego” kryterium, które 
oddali raz zasianą wątpliwość w prawdziwość naszego poznania. Jeżeli 
natomiast ciąg uzasadniania spróbujemy zakończyć wskazaniem 
kryterium, które nie będzie potrzebowało uzasadnienia za pomocą 
innego kryterium poznawczego, napotkamy błąd, o którym 
madhjamika mówi w kolejnych strofach: 

VV 33. Przypuśćmy, że owe [kryteria 
poznawcze] są ustanowione bez kryteriów 
poznawczych – twoje stanowisko zostaje 
porzucone. [Zachodzi] niekonsekwencja i racja 
dla rozróżnienia powinna być dla niej 
wypowiedziana. 

VVV 33. Jeśli myślisz, że owe kryteria poznawcze są 
ustanowione bez kryteriów poznawczych, z kolei za pomocą 
kryteriów poznawczych ustanowione są przedmioty 
poznania, to jeśli tak jest, porzucone zostaje twoje 
stanowisko, że [wszystkie] rzeczy ustanowione są za pomocą 
kryteriów poznawczych. Zachodzi niekonsekwencja – pewne 
rzeczy są ustanowione za pomocą kryteriów poznawczych, 
a pewne nie. Racja dla rozróżnienia powinna być 
wypowiedziana, dlaczego pewne rzeczy są ustanowione za 
pomocą kryteriów poznawczych, a pewne nie. A nie została 
ona wskazana. Z tego powodu spekulacja ta nie jest 
akceptowana.68 

68 teṣām atha pramāṇair vinā prasiddhir vihīyate vādaḥ  /vaiṣamikatvaṃ tasmin viśeṣa-hetuś ca vaktavyaḥ  // atha manyase teṣāṃ pramāṇānāṃ vinā pramāṇaiḥ prasiddhiḥ, prameyāṇāṃ punar arthānāṃpramāṇaiḥ prasiddhir iti, evaṃ sati yas te vādaḥ pramāṇaiḥ prasiddhir arthānām iti sa hīyate / vaiṣamikatvaṃ ca bhavati keṣāṃcid arthānāṃ pramāṇaiḥ prasiddhiḥ keṣāṃcin nêti / viśeṣa-
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KOMENTARZ 

Próbą zatrzymania regresu do nieskończoności jest 
fundamentyzm69, który zakłada, że wszelkie rozumowanie ma za 
podstawę uniwersalne zasady, które nie poddają się uzasadnieniu czy 
wręcz nie wymagają uzasadnienia70. Proces uzasadniania (które ma 
strukturę hierarchiczną) kończy się więc na owych uniwersalnych 
zasadach czy też fundamentach. Kryteria poznawcze, które są w tym 
wypadku fundamentami prawdziwego poznania, nie wymagają w myśl 
fundamentyzmu uzasadnienia i są ustanowione bez pomocy kryteriów 
poznawczych. 

Dla madhjamiki fundamentyzm jest nie do przyjęcia z prostej 
przyczyny – niekonsekwencji: pewne rzeczy (przedmioty poznania) są 
ustanowione za pomocą kryteriów poznawczych, a inne (kryteria 
poznawcze funkcjonujące jako niewymagające uzasadnienia 
fundamenty poznania) nie. Brak racji dla rozróżnienia (viśeṣa-hetu), 
o której mówi madhjamika, a która miałaby usprawiedliwiać pojawienie
się wspomnianej niekonsekwencji, obarcza fundamentyzm błędem
niedostatecznego uzasadnienia (petitio principii). Dlaczego bowiem
mielibyśmy zaakceptować kryteria poznawcze jako niewymagające
uzasadnienia? Rozstrzygnięcie dogmatyczne jest tu dla madhjamiki nie
do przyjęcia.

Obie wymienione do tej pory drogi ustanowienia kryteriów 
poznawczych nie są jednak propozycjami najjajików. W Njajasutrach 
czytamy, że kryteria poznawcze są raczej ustanowione na podobieństwo 
światła lampy71. Porównanie to madhjamika przywołuje w kolejnych 
strofach: 

hetuś ca vaktavyo yena hetunā keṣāṃcid arthānāṃ pramāṇaiḥ prasiddhiḥ keṣāṃcin neti / sa ca nôpadiṣṭaḥ / tasmād iyam api kalpanā nôpapanneti / 
69 Względnie fundamentalizm. Obie próby oddania angielskiego terminu „foundationalism” nie są do końca satysfakcjonujące, preferuję jednak mniej popularny w literaturze naukowej neologizm od terminu nasuwającego oczywiste(i niepożądane w pracy takiej, jak ta) skojarzenia z religijną ortodoksją. 
70 Por. idee wrodzone Kartezjusza. 
71 NS 2.1.20: (…) pradīpa-prakāśa-vat tat-siddhiḥ // 
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[Przeciwnik:] wobec tego mówimy:  
Kryteria poznawcze ustanawiają zarówno siebie, jak i inne 
rzeczy.  
Jak powiada się: 

 „Tak jak ogień rzuca światło na siebie i inne 
rzeczy, podobnie kryteria poznawcze ustanawiają 
siebie i inne rzeczy”. 

I tak jak ogień oświetla siebie i inne rzeczy, tak samo 
kryteria poznawcze ustanawiają siebie i inne rzeczy. 
[Madhjamika:] wobec tego mówi się: 

VV 34. To jest ułomny sąd logiczny, gdyż ogień 
siebie nie oświetla. Albowiem nieujmowanie go 
nie przypomina w istocie [nieujmowania] 
garnca w ciemności. 

VVV 34. Ułomny jest sąd logiczny, że kryteria poznawcze 
ustanawiają siebie i inne rzeczy, tak jak ogień [oświetla 
siebie i inne rzeczy]. Albowiem ogień siebie nie oświetla. 
Garniec pierwotnie nieoświetlony przez ogień nie jest 
pojmowany w ciemności – dopiero później, będąc 
oświetlonym przez ogień jest pojmowany. Tak samo, jeśli 
pierwotnie nieoświetlony ogień nie byłby [pojmowany] 
w ciemności, a później miałoby miejsce oświetlenie ognia, 
wówczas oświetlałby siebie. A tak nie jest. Z tego powodu nie 
akceptuje się tej spekulacji.72 

72 atrâha / pramāṇāny eva svâtmānaṃ parâtmānaṃ ca prasādhayanti / yathôktaṃ dyotayati svâtmānaṃ yathā hutāśas tathā parātmānam /sva-parâtmānāv evaṃ prasādhayanti pramāṇānîti // yathâgniḥ svâtmānaṃ parâtmānaṃ ca prakāśayati tathaîva pramāṇāni prasādhayantisvâtmānaṃ parâtmānaṃ cêti / atrôcyate / viṣamôpanyāso ’yaṃ na hy ātmānaṃ prakāśayaty agniḥ  / na hi tasyânupalabdhir dṛṣṭā tamasîva kumbhasya  // viṣama evôpanyāso ’gni-vat pramāṇāni svâtmānaṃ ca prasādhayanti parâtmānaṃ caprasādhayantīti / na hy agnir ātmānaṃ prakāśayati / yathā prāg evâgninâprakāśitas tamasikumbho nôpalabhyate ’thôttara-kālam upalabhyate ’gninā prakāśitaḥ san, evam eva yadyaprakāśitaḥ prāg agnis tamasi syād uttara-kālam agneḥ prakāśanaṃ syāt, ataḥ svâtmānaṃprakāśayet / na caîtad evam / tasmād iyam api kalpanā nôpapadyata iti / 
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KOMENTARZ 

Metafora ognia (względnie lampy) oświetlającego zarówno inne 
byty, jak i siebie jest popularną metaforą możliwości podejmowania 
przez byt działania wobec siebie.73 Zgodnie z wykładnią njaji, tak 
właśnie działają kryteria poznawcze – ustanawiają zarówno przedmioty 
poznania, jak i siebie. Zdaniem madhjamiki, takie stanowisko oparte 
jest na ułomnym sądzie logicznym (viṣamôpanyāsa), gdyż ogień w istocie 
nie może siebie oświetlać. 

Przedstawiciel szkoły Nagardżuny rozpoczyna krytykę 
stanowiska najjajiki od analizy zjawiska, jakim jest oświetlanie. 
Załóżmy, że w pogrążonym w ciemności miejscu znajdujemy się my 
oraz pewien garniec. Dopóki nie skorzystamy z jakiegoś źródła światła, 
na przykład płonącej pochodni, nie będziemy mogli zobaczyć garnca. 
Gdy rozpalimy pochodnię, światło padnie na garniec i wydobędzie go 
z ciemności, umożliwiając nam jego obserwację wzrokową, która polega 
właśnie na percepcji światła. Jeśli garniec nie będzie w żadnym stopniu 
oświetlony, nie zobaczymy go gołym okiem.  

Wobec tego, gdy mówimy o oświetlaniu przedmiotu, w praktyce 
chodzi nam o wydobycie owego przedmiotu z ciemności i udostępnienie 
go naszej obserwacji wzrokowej. Tymczasem ogień, o którym mówi 
najjajika, nigdy nie znajduje się w ciemności, gdyż jest źródłem światła. 
73 Nagardżuna wielokrotnie przywołuje w swoich dziełach w różnych kontekstachmetaforę ognia (lampy), np. w rozdziale siódmym MMK, w którym odnajdujemykrytykę poglądu, jakoby powstanie (utpāda) powoływałoby do istnienia zarównosiebie, jak i inne rzeczy. Nagardżuna odpowiada na to:   „Nie ma mroku w świetle lampy, ani tam, gdzie jest ono umieszczone. Cóżoświetla światło lampy? Światło w istocie niszczy ciemność. W jaki sposób powstająceświatło lampy niszczy ciemność, kiedy, w istocie, nie styka się z nią? A jeśli niszczonajest ciemność przez światło lampy, które się nawet z nią nie styka, obecne tu światłozniszczyłoby ciemność na całym świecie. Jeśli światło oświetla siebie i inne [rzeczy],takoż ciemność bez wątpienia siebie i inne [rzeczy] zaciemnia.” (MMK 7.9-12. pradīpe nāndhakāro ’sti yatra cāsau pratiṣṭhitaḥ / kiṃ prakāśayati dīpaḥ prakāśo hi tamovadhaḥ // katham utpadyamānena pradīpena tamo hataṃ / notpadyamāno hi tamaḥ pradīpaḥ prāpnute yadā //aprāpyaiva pradīpena yadi vā nihataṃ tamaḥ / ihasthaḥ sarvalokasthaṃ sa tamo nihaniṣyati // pradīpaḥ svaparātmānau saṃprakāśayate yadi / tamo ’pi svaparātmānau chādayiṣyatyasaṃśayaṃ // ) 
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Jak zatem mógłby siebie wydobyć z ciemności, czyli, mówiąc w skrócie, 
oświetlić? 

Co więcej: 
VV 35. A jeśli – zgodnie z twoimi słowami – 
ogień rozświetla siebie, tak jak rozświetla inną 
rzecz, to czyż ogień siebie również nie paliłby? 

VVV 35. Jeśli – zgodnie z twoimi słowami – tak jak ogień 
rozświetla inną rzecz, tak i siebie rozświetla, to czyż nie 
paliłby siebie, tak jak pali inne rzeczy? A tak nie jest. Wobec 
tego nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że ogień rozświetla 
siebie, tak jak rozświetla inne rzeczy. Co więcej: 

VV 36. I jeśli ogień – zgodnie z twoimi słowami 
– pali siebie i inne rzeczy, to podobnie do ognia
ciemność przykrywa siebie i inne rzeczy.

VVV 36. I jeśli twoim zdaniem ogień rozświetla siebie i inne 
rzeczy, to czyż będąca jego przeciwieństwem ciemność także 
nie przykrywałaby siebie i inne rzeczy? A to w istocie nie ma 
miejsca. W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że 
ogień rozświetla siebie i inne rzeczy.74 

KOMENTARZ 
W kolejnych dwóch strofach madhjamika próbuje wykazać 

absurdalność założenia, że ogień może oświetlać siebie.  

74 kiṃ cânyat / yadi ca svâtmānam ayaṃ tvad-vacanena prakāśayaty agniḥ  / param iva nanv ātmānaṃ paridhakṣyaty api hutāśaḥ  // yadi ca tvad-vacanena yathā parâtmānaṃ prakāśayaty agnir evam eva svâtmānam apiprakāśayati, nanu yathā parâtmānaṃ dahaty evam eva svâtmānam api dhakṣyati / na caîtadevam / tatra yad uktaṃ parâtmānam iva svâtmānam api prakāśayaty agnir iti tan na / kiṃcânyat / yadi ca sva-parâtmānau tvad-vacanena prakāśayaty agniḥ  / pracchādayiṣyati tamaḥ sva-parâtmānau hutāśa iva  // yadi ca bhavato matena sva-parâtmānau prakāśayaty agniḥ, nanv idānīṃ tat-pratipakṣa-bhūtaṃ tamo ’pi sva-parâtmānau chādayet / na caîtad dṛṣṭam / tatra yad uktaṃ sva-parâtmānau prakāśayaty agnir iti tan na / 
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Po pierwsze, jeśli ogień byłby w stanie oświetlać siebie, tak jak 

inne przedmioty, to równie dobrze mógłby oddziaływać na siebie 
w inny sposób, tj. paląc samego siebie, tak jak pali inne przedmioty. 
Oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, że ogień w istocie pożerałby samego 
siebie i to od momentu swojego powstania.  

Po drugie, jeśli ogień oświetlałby siebie, to ciemność 
przykrywałaby czy też zaciemniała samą siebie. Ten przykład 
madhjamiki na absurdalność porównania najjajiki obarczony jest 
jednak dwoma poważnymi problemami.  

Pierwszym z nich jest błędna identyfikacja ciemności jako 
przeciwieństwa ognia. W swoich dziełach Nagardżuna chętnie zestawia 
pary (jego zdaniem) przeciwieństw, przypisując jednemu 
z przedmiotów tworzących daną parę działania o naturze wprost 
przeciwnej do natury działań drugiego przedmiotu (por. przypis 153). 
Jeśli przeciwieństwem ognia jest ciemność, to skoro ogień oświetla, 
ciemność musi w istocie zaciemniać. Tymczasem nawet jeżeli 
w opozycji ogień-ciemność zamienimy ogień na światło, którego ogień 
jest zaledwie jednym ze źródeł, to i tak nie możemy zaakceptować 
ciemności jako przeciwieństwa światła75. O ile światło jest zjawiskiem, 
ciemność stanowi jedynie brak zjawiska, jakim jest światło. Nawet jeżeli 
zidentyfikujemy ciemność jako oznaczającą li tylko brak światła, to i tak 
przeciwieństwem braku światła nie jest światło, lecz jedynie obecność 
światła.76  

Drugim problemem jest fakt, iż szkoła njaji interpretuje 
ciemność w wyżej przedstawiony sposób – jako brak (abhāva) światła,77 
nie zaś jako substancję (dravya), której ponadto przeciwieństwiem 
miałoby być światło. Przykład ciemności zaciemniającej siebie i inne 
rzeczy wydaje się zatem nie być satysfakcjonujący. 

Madhjamika kontynuuje krytykę stanowiska najjajiki: 

75 Samo wskazanie przeciwieństwa zjawiska, jakim jest światło, jest niemożliwe. 
76 Tak jak przeciwieństwem braku Nagardżuny w danym miejscu, jest obecnośćNagardżuny w owym miejscu, nie zaś sama postać filozofa. Podobnie nie możemyuznać ciszy za przeciwieństwo dźwięku, lecz jedynie za przeciwieństwo obecnościdźwięku. 
77 HIRIYANNA (1995: 131). 
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Co więcej: 
VV 37. Nie ma ciemności w ogniu, ani w innej 
rzeczy tam, gdzie jest ogień. Jak więc [ogień] 
może czynić światło? Albowiem światło jest 
zniszczeniem mroku. 

VVV 37. Tu, gdzie jest ogień, nie ma ciemności, a gdzie 
ognia nie ma, tam jest ciemność. Ogień stanowi w istocie 
odparcie ciemności. A ponieważ tam, gdzie jest ogień, nie ma 
ciemności, a gdzie ognia nie ma, tam jest ciemność, to wobec 
tego jakiej ciemności odparcie czyni ogień, przez której to 
odparcie ogień rozświetla siebie i inne rzeczy?78 

 
KOMENTARZ 

Madhjamika podkreśla wyraźnie, że oświetlanie polega na 
wydobyciu rzeczy z ciemności, tj. na usunięciu ciemności. Jeśli zatem 
ogień miałby oświetlać siebie, oznaczałoby to, iż usuwa ciemność, którą 
jest okryty. Nie do pomyślenia jest jednak, aby ogień znajdował się 
w ciemności, gdyż tam, gdzie jest ogień, jest i światło, a gdzie jest 
światło, tam nie ma ciemności. 

Przedstawiciel szkoły Nagardżuny zadaje jednocześnie 
zaskakujące pytanie: pamiętając o wszystkim, co zostało powiedziane 
w kontekście ognia, oświetlania i ciemności, jak to możliwe, ażeby ogień 
czynił światło, które jest ni mniej, ni więcej, jak tylko zniszczeniem 
ciemności? Przeciwnik madhjamaki odpowiada na to: 
 

[Przeciwnik:] wobec tego mówimy: 
Czyż nie jest tak, że ogień rozświetla siebie i inne rzeczy, 
ponieważ tam, gdzie nie ma ognia, jest ciemność, a gdzie jest 
ogień, tam ciemności nie ma? Albowiem to powstający ogień 
odpiera ciemność. Dlatego też gdzie nie ma ognia, tam jest 

                                                           
78 kiṃ cânyat / nâsti tamaś ca jvalane yatra ca tiṣṭhati parâtmani jvalanaḥ  / kurute kathaṃ prakāśaṃ sa hi prakāśo ’ndhakāra-vadhaḥ  // iha câgnau nâsti tamo nâpi ca yatrâgnis tatrâsti tamaḥ / prakāśaś ca nāma tamasaḥ pratighātaḥ / yasmāc câgnau nâsti tamo nâpi ca yatrâgnis tatrâsti tamaḥ, tatra kasya tamasaḥ pratighātam agniḥ karoti yasya pratighātād agniḥ sva-parâtmānau prakāśayatīti / 



2. Przekład traktatu Vigraha-vyāvartanī 91 
ciemność, a gdzie jest ogień, tam ciemności nie ma – 
ponieważ to powstający ogień rozświetla siebie i inne rzeczy. 
 [Madhjamika:] wobec tego mówi się: 

VV 38. Stanowisko: „powstający ogień 
rozświetla [siebie i inne rzeczy]” jest nierealne. 
Albowiem powstający ogień nie styka się 
z ciemnością. 

VVV 38. Nie jest akceptowane stanowisko, że to powstający 
ogień rozświetla siebie i inne rzeczy. Dlaczego? Albowiem 
powstający ogień nie dociera do ciemności, a ponieważ nie 
dociera do ciemności, nie niszczy jej – i dlatego, że jej nie 
niszczy, nie ma światła. Co więcej: 

VV 39. A jeśli ogień niszczyłby mrok, mimo że 
doń nie dociera, znajdujący się tu ogień 
zniszczyłby ciemność we wszystkich światach. 

VVV 39. A jeśli myślisz, że ogień, mimo że nie dociera do 
mroku, niszczy go, to czyż teraz znajdujący się tu ogień 
podobnie nie zniszczyłby istniejącej we wszystkich światach 
ciemności, do której nie dociera? A tak w istocie nie jest. 
Dlatego nie [do przyjęcia] jest twój postulat, że ogień nie 
docierając do ciemności niszczy ją. 79 

79 atrâha / nanu yasmād evaṃ nâgnau tamo ’sti nâpi yatrâgnis tatra tamo ’sti, tasmād eva sva-parâtmānau na prakāśayaty agniḥ kutaḥ / tena hy utpadyamānenaîvâgninā tamasaḥpratighātaḥ / tasmān nâgnau tamo ’sti nâpi yatrâgnis tatra tamo ’sti, yasmād utpadyamānaevôbhayaṃ prakāśayaty agniḥ svâtmānaṃ parâtmānaṃ cêti / atrôcyate / utpadyamāna eva prakāśayaty agnir ity asad-vādaḥ  /utpadyamāna eva prāpnoti tamo na hi hutāśaḥ  // ayam agnir utpadyamāna eva prakāśayati svâtmānaṃ parâtmānaṃ cêti nâyam upapadyatevādaḥ / kasmāt / na hy utpadyamāna evâgnis tamaḥ prāpnoti, aprāptatvān naîvôpahantitamasaś cânupaghātān nâsti prakāśaḥ / kiṃ cânyat  / aprāpto ’pi jvalano yadi vā punar andhakāram upahanyāt  /sarveṣu loka-dhātuṣu tamo ‘yam iha saṃsthito hānyat  // athâpi manyase ’prāpto ‘py agnir andhakāram upahantîti nanv idānīm iha saṃsthito ’gniḥsarva-loka-dhātu-stham upahaniṣyati tamas tulyam ayam aprāptaḥ / na caîtad evaṃ dṛṣṭaṃ/ tasmād aprāpyaîvâgnir andhakāram upahantîti yad iṣṭaṃ tan na / 
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KOMENTARZ 

Przeciwnik madhjamiki zgadza się, że ogień nie mógłby się 
znajdować w ciemności, tzn. że ogień i ciemność nie mogłyby 
współistnieć w jednym miejscu w tym samym czasie. Wyjątek od tej 
reguły, jak mówi przeciwnik, stanowi jednak moment pojawienia się 
ognia (ryc. 1.). Przyjmijmy, że w punkcie b, miejscu spowitym 
ciemnością w czasie t-1, powstaje w czasie t ogień. A zatem w punkcie 
b w czasie t-1 ciemność trwa, w czasie t ustaje, ogień zaś powstaje, 
w czasie t+1 ogień zaś trwa, a ciemność nie spowija już punktu b. 
Oznacza to, że w czasie t ustająca ciemność i powstający ogień 
współistnieją w punkcie b. Obecność zarówno ognia, jak i ciemności 
w jednym dyskretnym momencie czasu pozwala przeciwnikowi 
stwierdzić, że powstający ogień oświetla siebie, tak jak oświetla inne 
rzeczy. 

Dla madhjamiki przedstawione wyżej stanowisko jest nie do 
przyjęcia, gdyż możliwość współistnienia ognia (czy to powstającego, 
czy trwającego) i ciemności w jednym miejscu w tym samym czasie 
oznacza, że ogień nie usuwa ciemności w tym właśnie jednym 
dyskretnym momencie czasu. A skoro tak, dlaczego miałby później 
przestać współistnieć z ciemnością? Jak podkreśla SIDERITS (1980: 314), 
nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy zakładać, że byt 
niezdolny w momencie swojego powstania do oświetlenia siebie 
i innych bytów, miałby kiedykolwiek po swoim powstaniu cokolwiek 
oświetlić bez niczyjej pomocy. Teza o samoustanowieniu kryteriów 
poznania zostaje zatem przez madhjamikę odrzucona. 

Co więcej: 
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VV 40. Jeśli kryteria poznawcze są 
ustanowione same przez siebie, to przedmioty 
poznania są dla ciebie ustanowione niezależnie 
od kryteriów poznawczych – samoustanowienie 
nie jest [bowiem] zależne od czegoś innego. 

VVV 40. Jeśli myślisz, że kryteria poznawcze są same przez 
siebie ustanowione, tak jak ogień, to przedmioty poznania 
byłyby ustanowione niezależnie od kryteriów poznawczych. 
Dlaczego? Albowiem samoustanowienie [z zasady] nie jest 
zależne od [niczego] innego. Przypuśćmy więc, że 
samoustanowienie nie jest zależne.  
[Przeciwnik:] wobec tego mówimy: 
Jeśli kryteria poznawcze nie są zależne od przedmiotów 
prawdziwego poznania, to jaki miałby miejsce błąd? 
[Madhjamika:] wobec tego mówi się: 

VV 41. Albowiem jeśli według ciebie kryteria 
poznawcze są ustanowione niezależnie od 
przedmiotów poznania, to nie byłyby to 
kryteria poznawcze czegokolwiek. 

VVV 41. Jeśli ustanowienie kryteriów poznawczych jest 
niezależne od przedmiotów poznania, to nie byłyby to 
kryteria poznawcze dla czegokolwiek. W ten sposób 
[powstaje] błąd. Przypuśćmy, że są to kryteria poznawcze dla 
czegoś konkretnego – wówczas kryteria poznawcze nie są 
niezależne od przedmiotów poznania.80 

80 kiṃ cânyat / yadi svataś ca pramāṇa-siddhir anapekṣya tava prameyāṇi  / bhavati pramāṇa-siddhir na parâpekṣā svataḥ siddhiḥ  // yadi câgni-vat svataḥ pramāṇa-siddhir iti manyase, anapekṣyâpi prameyān arthānpramāṇānāṃ prasiddhir bhaviṣyati / kiṃ kāraṇaṃ / na hi svataḥ siddhiḥ param apekṣate /athâpekṣate na svataḥ siddhiḥ / atrâha yadi nâpekṣante prameyān arthān pramāṇāni ko doṣobhaviṣyatîti / atrôcyate / anapekṣya hi prameyān arthān yadi te pramāṇa-siddhir iti  / na bhavanti kasyacid evam imāni tāni pramāṇāni  // yadi prameyān arthān anapekṣya prasiddhir bhavati pramāṇānām ity evaṃ tānîmānipramāṇāni na kasyacit pramāṇāni bhavanti / evaṃ doṣaḥ / atha kasyacid bhavantipramāṇāni naîvêdānīm anapekṣya prameyān arthān pramāṇāni bhavanti / 
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KOMENTARZ 

W powyższych strofach madhjamika zwraca uwagę na poważny 
problem, który napotykamy, akceptując samoustanowienie kryteriów 
poznawczych. Mianowicie, jeśli obiekty poznania nie uczestniczą 
w ustanowieniu kryteriów poznawczych, to oznacza, że te ostatnie są 
od tych pierwszych niezależne. A skoro są niezależne, dlaczego 
mielibyśmy je uznać za źródła prawdziwego poznania? Jeśli percepcja 
jest ustanawiana niezależnie od przedmiotów percepcji, dlaczego 
właśnie ta percepcja miałaby prowadzić do prawdziwego poznania 
owych przedmiotów?  

Ten sam problem pojawia się, gdy akceptujemy to, że kryteria 
poznawcze ustanawiane są przez inne kryteria poznawcze, lub że 
kryteria poznawcze nie potrzebują ustanowienia. W takim wypadku 
musimy rozważyć możliwość zależnego od przedmiotów poznania 
ustanowienia kryteriów poznawczych. 

VV 42. Dopuśćmy myśl, że ustanowienie tych 
[kryteriów poznawczych] jest zależne. Jaki 
pojawia się wobec tego błąd? Miałoby miejsce 
ustanawianie ustanowionego, albowiem to, co 
nieustanowione nie jest zależne od czegoś 
innego.  

VVV 42. Dopuśćmy także myśl, że zachodzi ustanowienie 
kryteriów poznawczych zależnie od przedmiotów 
prawdziwego poznania – wówczas ustanawiane są już 
ustanowione cztery kryteria poznawcze. Dlaczego? Albowiem 
nie istnieje zależność nieustanowionej rzeczy. Nierealny 
Dewadatta nie jest bowiem zależny od żadnej rzeczy. Nie 
aprobuje się ustanawiania czegoś [już] ustanowionego, [tak 
jak] nie jest możliwe zrobienie czegoś [już] zrobionego.81 

81  atha matam apekṣya siddhis teṣām ity atra bhavati ko doṣaḥ  /siddhasya sādhanaṃ syān nâsiddho ’pekṣate hy anyat  // athâpi matam apekṣya prameyān arthān pramāṇānāṃ siddhir bhavatîti, evaṃ siddhasyapramāṇa-catuṣṭayasya sādhanaṃ bhavati / kiṃ kāraṇam / na hy
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KOMENTARZ 

Madhjamika rozważa możliwość ustanowienia kryteriów 
poznawczych w zależności od przedmiotów poznania, które są niejako 
uprzednie względem kryteriów. Supozycja ta jest jednak nielogiczna, 
gdyż implikuje nabytą już przez nas wiedzę na temat natury 
przedmiotów poznania, która to wiedza prowadzi do uzasadnienia 
takich, a nie innych kryteriów poznawczych, bez których nie 
moglibyśmy prawdziwie poznać owych przedmiotów. Innymi słowy, 
przedmioty poznania są już z jednej strony ustanowione, a z drugiej 
strony mają uczestniczyć w ustanowieniu kryteriów poznawczych, bez 
których jednak nie posiadalibyśmy wspomnianej wyżej wiedzy 
o przedmiotach poznania. Madhjamika podkreśla jednocześnie, że jeśli
chcemy mówić o zależności kryteriów poznawczych od przedmiotów
poznania, to kryteria poznawcze muszą być już ustanowione. Albowiem
nieustanowione kryterium poznawcze nie potrzebuje być zależne od
czegokolwiek, aby być nieustanowione. Mamy tu zatem do czynienia
z błędem zwanym siddha-sādhana, tj. ustanowieniem ustanowionego.82

Co więcej: 
VV 43. Jeśli kryteria poznawcze ustanawiane 
są w każdym wypadku zależnie od przedmiotów 
poznania, to przedmioty poznania nie są 
ustanawiane zależnie od kryteriów 
poznawczych. 

VVV 43. Jeśli kryteria poznawcze ustanawiane są zależnie 
od przedmiotów poznania, to znowuż przedmioty poznania 
nie są ustanawiane zależnie od kryteriów poznawczych. 
Dlaczego? Albowiem to, co jest do ustanowienia nie 
ustanawia instrumentu ustanowienia, a o kryteriach 
poznawczych mówi się, że są instrumentami ustanowienia 
przedmiotów poznania.83 

asiddhasyârthasyâpekṣaṇaṃ bhavati / na hy asiddho devadattaḥ kaṃcid artham apekṣate / na ca siddhasya sādhanam iṣṭaṃ kṛtasya karaṇânupapatter iti / 
82 SIDERITS (1980: 315). 
83 kiṃ cânyat / 
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KOMENTARZ 

Aby uniknąć błędu przedstawionego w VV 42., musimy przyjąć, 
że nasza wiedza o przedmiotach poznania w sytuacji, gdy nie są jeszcze 
ustanowione kryteria poznawcze, nie została przez nas nabyta przy 
pomocy kryteriów poznawczych. Jak zauważa madhjamika, przedmiot 
poznania służyłby tak czy owak do ustanowienia i n s t r u m e n t u, za 
pomocą którego sam miałby zostać później ustanowiony, co jest nie do 
przyjęcia. Jeśli bowiem chcemy zweryfikować przyjęty dany instrument 
służący np. do pomiaru długości przedmiotów, nie możemy do owej 
weryfikacji poprawności czynionego przezeń pomiaru posłużyć się 
przedmiotem, który dopiero za pomocą wspomnianego instrumentu 
chcemy zmierzyć. 

Co więcej: 
VV 44. A jeśli przedmioty poznania są 
ustanowione niezależnie od kryteriów 
poznawczych, to co dla ciebie wynika 
z ustanowienia kryteriów poznawczych, [gdy] 
cel ich [dociekań] jest [już] ustanowiony? 

VVV 44. A jeśli myślisz, że niezależnie od kryteriów 
poznawczych ustanowione są przedmioty poznania, to co 
znowuż dla ciebie wynika z dociekanego ustanowienia 
kryteriów poznawczych? Dlaczego? Albowiem przedmioty 
działania, które są celem dociekania owych kryteriów 
poznawczych, są dla ciebie ustanowione bez kryteriów 
poznawczych. W tej sytuacji cóż mają czynić kryteria 
poznawcze? 

VV 45. Przypuśćmy jednak, że dla ciebie 
zachodzi ustanowienie kryteriów poznawczych 
w zależności od przedmiotów poznania. Jeśli tak 

sidhyanti hi prameyāṇy apekṣya yadi sarvathā pramāṇāni  /bhavati prameya-siddhir nâpekṣyaîva pramāṇāni  // yadi prameyāṇy apekṣya pramāṇāni sidhyanti nêdānīṃ pramāṇāny apekṣya prameyāṇisidhyanti / kiṃ kāraṇam / na hi sādhyaṃ sādhanaṃ sādhayati sādhanāni ca kilaprameyāṇāṃ pramāṇāni /  
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jest, z pewnością następuje dla ciebie 
przestawienie kryteriów poznawczych 
i przedmiotów poznania. 

VVV 45. A jeśli myślisz, że kryteria poznawcze powstają 
zależnie od przedmiotów poznania, to – założywszy, że 
wspomniany wcześniej błąd nie musi mieć miejsca – jeśli tak 
według ciebie jest, ma miejsce przestawienie kryteriów 
poznawczych i przedmiotów poznania. Przedmioty poznania 
stają się dla ciebie kryteriami poznawczymi, ponieważ są 
ustanowione za pomocą przedmiotów poznania. [Z kolei] 
kryteria poznawcze stają się dla ciebie przedmiotami 
poznania, ponieważ ustanawiają kryteria poznawcze.84 

KOMENTARZ 
Ostatecznie, jak madhjamika zauważa w VV 44., teza o zależnym 

od przedmiotów poznania ustanowieniu kryteriów poznawczych 
zostaje sprowadzona do absurdu, gdyż celem uniknięcia błędu siddha-
sādhana musimy przyjąć, że przedmioty poznania ustanowione są 
niezależnie od kryteriów poznawczych. Wobec tego ustanowienie 
kryteriów poznawczych jest zbyteczne. 

Ponadto, w zależnym od przedmiotów poznania ustanowieniu 
kryteriów poznawczych role przedmiotów i kryteriów zostają 
odwrócone. Skoro przedmioty poznania mają służyć ustanowieniu 
kryteriów poznawczych, to kryteria są tu przedmiotami poznania, 
a przedmioty poznania funkcjonują jako kryteria poznawcze. 
84kiṃ cânyat / yadi ca prameya-siddhir nâpekṣyaîva bhavati pramāṇāni  / kiṃ te pramāṇa-siddhyā tāni yad-arthaṃ prasiddhaṃ tat  // yadi ca manyase ’napekṣyaîva pramāṇāni prameyāṇāṃ prasiddhir bhavatîti kim idānīṃ tepramāṇa-siddhyā paryanviṣṭayā / kiṃ kāraṇam / yad-arthaṃ hi tāni pramāṇāniparyanviṣyeran te prameyā arthā vinâpi pramāṇaiḥ siddhāḥ / tatra kiṃ pramāṇaiḥ kṛtyam /   atha tu pramāṇa-siddhir bhavaty apekṣyaîva te prameyāṇi  / vyatyaya evaṃ sati te dhruvaṃ pramāṇa-prameyāṇām  // athâpi manyase ’pekṣyaîva prameyān arthān pramāṇāni bhavantîti mā bhūt pūrvôkta-doṣa itikṛtvā, evaṃ te sati vyatyayaḥ pramāṇa-prameyāṇāṃ bhavati / pramāṇāni te prameyāṇibhavanti prameyaiḥ sādhitatvāt / prameyāṇi te pramāṇāni bhavanti pramāṇānāṃsādhakatvāt / 



98 Stanisław Jan Kania, Metoda dialektyczna Nagardżuny 
Madhjamika odrzuca zatem przedstawioną wyżej tezę, 

pozostawiając do rozważenia ostatnią już z możliwych dróg do 
ustanowienia kryteriów poznawczych: 

VV 46. Przypuśćmy, że według ciebie poprzez 
ustanowienie kryteriów poznawczych następuje 
ustanowienie przedmiotów poznania, a poprzez 
ustanowienie przedmiotów poznania zachodzi 
ustanowienie kryteriów poznawczych. Nie ma 
[wówczas] dla ciebie ustanowienia ani jednych, 
ani drugich. 

VVV 46. Jeśli myślisz, że [po pierwsze] poprzez ustanowienie 
kryteriów poznawczych następuje ustanowienie 
przedmiotów poznania, ponieważ [te drugie] są zależne od 
kryteriów poznawczych, a [po drugie] poprzez ustanowienie 
przedmiotów poznania następuje ustanowienie kryteriów 
poznawczych, ponieważ [te drugie] są zależne od 
przedmiotów poznania, to jeśli tak jest, nie zachodzi 
ustanowienie ani jednych, ani drugich. Dlaczego? 

VV 47. Albowiem jeśli przedmioty poznania są 
ustanawiane przez kryteria poznawcze, a one 
są do ustanowienia przez przedmioty poznania, 
to jak [kryteria] miałyby ustanowić 
[przedmioty]? 

VVV 47. Albowiem jeśli przedmioty poznania ustanawiane 
są przez kryteria poznawcze, zaś kryteria poznawcze są do 
ustanowienia przez przedmioty poznania, to czyż nie jest tak, 
że gdy nieustanowione są przedmioty poznania, nie są 
[także] ustanowione [kryteria poznawcze], ponieważ nie jest 
ustanowiona ich przyczyna? Jak [zatem kryteria poznawcze] 
ustanowią przedmioty poznania? 

VV 48. A jeśli kryteria poznawcze są 
ustanawiane przez przedmioty poznania, a one 
są do ustanowienia przez kryteria poznawcze, 



2. Przekład traktatu Vigraha-vyāvartanī 99 

 

to jak [przedmioty] miałyby ustanowić 
[kryteria]? 

VVV 48. A jeśli kryteria poznawcze ustanawiane są przez 
przedmioty poznania, zaś przedmioty poznania są do 
ustanowienia przez kryteria poznawcze, to czyż nie jest tak, 
że gdy nieustanowione są kryteria poznawcze, nie są [także] 
ustanowione [przedmioty poznania], ponieważ nie jest 
ustanowiona ich przyczyna? Jak [zatem przedmioty 
poznania] ustanowią kryteria poznawcze?85 

 
KOMENTARZ 

Piąta i ostatnia z podanych przez madhjamikę propozycji 
ustanowienia kryteriów poznawczych zakłada wzajemne ustanawianie 
się kryteriów poznawczych i przedmiotów poznania. Oznacza to, że 
wiedza o naturze przedmiotów poznania pozwala nam określić takie, 
a nie inne kryteria poznawcze jako właściwe źródła prawdziwego 
poznania, a jednocześnie kryteria poznawcze dostarczają nam wiedzy 
o naturze przedmiotów poznania. Jeśli jednak przedmiot x służy 
ustanowieniu przedmiotu y, a y służy ustanowieniu x, to propozycja ta 
obarczona jest oczywistym błędem błędnego koła. Jak wykazuje 
madhjamika, jeśli kryteria poznawcze ustanawiają przedmioty 
poznania, to ustanawiają coś, co nie jest jeszcze ustanowione. Wobec 
tego nieustanowione przedmioty poznania nie mogą ustanowić 
                                                           
85  atha te pramāṇa-siddhyā prameya-siddhiḥ prameya-siddhyā ca  / bhavati pramāṇa-siddhir nâsty ubhayasyâpi te siddhiḥ  // atha manyase pramāṇa-siddhyā prameya-siddhir bhavati pramāṇâpekṣatvāt prameya-siddhyā ca pramāṇa-siddhir bhavati prameyâpekṣatvād iti, evaṃ te saty ubhayasyâpi siddhir na bhavati / kiṃ kāraṇam / sidhyanti hi pramāṇair yadi prameyāṇi tāni tair eva  / sādhyāni ca prameyais tāni kathaṃ sādhayiṣyanti  // yadi hi pramāṇaiḥ prameyāṇi sidhyanti tāni ca pramāṇāni tair eva prameyaiḥ sādhayitavyāni nanv asiddheṣu prameyeṣu kāraṇasyâsiddhatvād asiddhāni kathaṃ sādhayiṣyanti prameyāṇi /  sidhyanti ca prameyair yadi pramāṇāni tāni tair eva  / sādhyāni ca pramāṇais tāni kathaṃ sādhayiṣyanti  // yadi ca prameyaiḥ pramāṇāni sidhyanti tāni ca prameyāṇi tair eva pramāṇaiḥ sādhayitavyāni nanv asiddheṣu pramāṇeṣu kāraṇasyâsiddhatvād asiddhāni kathaṃ sādhayiṣyanti pramāṇāni / 
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kryteriów poznania, które muszą w tej sytuacji pozostać 
nieustanowione. I jedne, i drugie nie mają zatem przyczyny swojego 
ustanowienia. 

VV 49. Jeśli syna powołać do istnienia ma 
ojciec i jeśli ojca tego powołać do istnienia ma 
ów syn, powiedz kto kogo wobec tego powołuje 
do istnienia? 

VVV 49. Ktoś rzekłby, że syna do istnienia powołać ma 
ojciec, ojca tego zaś do istnienia ma powołać ów syn. Powiedz 
wobec tego, kto kogo do istnienia ma powołać. Podobnie ty 
mówisz, że przedmioty poznania są do ustanowienia przez 
kryteria poznawcze, z kolei kryteria poznawcze [są do 
ustanowienia] przez przedmioty poznania – w tej sytuacji 
które z nich przez które inne są dla ciebie do ustanowienia?86 

KOMENTARZ 
Madhjamika ilustruje wzajemne ustanawianie się kryteriów 

poznawczych i przedmiotów poznania za pomocą przykładu relacji 
współzależności ojca i syna. Mianowicie, ojciec powołuje do istnienia 
syna, syn zaś powołuje do istnienia ojca, skutkiem czego jest błędne 
koło – kto kogo powołuje do istnienia?87 

Nie należy, rzecz jasna, rozumieć tego przykładu jako 
podważającego możliwość spłodzenia przez dojrzałego mężczyznę 
męskiego potomka. Pewien człowiek x płodzi człowieka y, tj. x tworzy y 
86 pitrā yady utpādyaḥ putro yadi tena caîva putreṇa  / utpādyaḥ sa yadi pitā vada tatrôtpādayati kaḥ kam  //  yathâpi nāma kaścid brūyāt pitrā putra utpādanīyaḥ sa ca pitā tenaîva putreṇôtpādanīya iti,tatrêdānīṃ brūhi kena ka utpādayitavya iti / tathaîva khalu bhavān bravîti pramāṇaiḥprameyāṇi sādhayitavyāni tāny eva ca punaḥ pramāṇāni tair eva prameyair iti, tatrêdānīṃ tekatamaiḥ katamāni sādhayitavyāni / 
87 Przykładem ojca i syna Nagardżuna posługuje się także w Śūnyatā-saptati, gdzie stwierdza: „Ojciec nie jest synem, ani syn ojcem. Nie ma obu bez [ich] wzajemnej zależności (anyonya). Nie są też równocześni (yugapat). Podobnie jest z dwunastomaogniwami [współzależnego powstawania].” (ŚS 13. pitā putro na putro ’pi pitā ’nyonyaṁ na tau vinā / tathā na yugapat tau hi dvādaśâṅgaṁ tathaîva ca // ) 
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i nie do pomyślenia byłoby podważać sens tej procedury. Madhjamika 
z traktatu Nagardżuny gra tu jedynie pojęciami. Mówiąc, że ojciec jest 
powoływany do istnienia (utpādanīya88) przez syna, ma tu na myśli, że 
o pewnym bycie x mówi się, że jest ojcem w kontekście posiadania syna.
Z kolei o pewnym bycie y mówi się, że jest synem w kontekście
posiadania ojca. Podobnie, o pewnym przedmiocie x możemy
powiedzieć, że jest wysoki, cienki lub stary, ponieważ o innym
przedmiocie y z nim zestawionym mówimy, że jest niski, gruby lub
młody (i odwrotnie). Przedmiot jest „wysoki” tylko w kontekście
niskich przedmiotów – w kontekście o wiele wyższych przedmiotów
zostanie on sklasyfikowany jako niski (podobnie ojciec w kontekście
własnego ojca sam będzie sklasyfikowany jako syn). W przykładzie ojca
i syna madhjamika zwraca jednak uwagę na dwa różne aspekty relacji
ojciec-syn.

Mianowice, ojciec i syn są wzajemnie od siebie zależni w tym 
sensie, że bez syna byt x nie byłby ojcem, a bez ojca byt y nie byłby 
synem. Relacja nie działa jednak tak samo w obie strony, gdyż byt x 
może nie posiadać syna, byt y z kolei bez ojca nie mógłby powstać. 
X (ojciec) tworzy zatem y (syn), y zaś definiuje x. Podobnie jest 
z kryteriami poznawczymi i przedmiotami poznania. Choć są od siebie 
zależne, zależność jednych od drugich jest różna. Kryteria poznawcze 
są zależne w swym istnieniu od przedmiotów poznania, tak jak syn 
zależny jest w swym istnieniu od ojca. Bez przedmiotów poznania nie 
byłoby kryteriów poznawczych. Z kolei przedmioty poznania zależne są 
od kryteriów poznawczych w tym sensie, że są one przedmiotami 
poznania dzięki kryteriom poznawczych – bez nich byłyby po prostu 
przedmiotami. 

Madhjamika pyta następnie swojego przeciwnika: 
VV 50. Powiedz mi, który spośród nich jest 
ojcem, a który synem. Obaj oni noszą cechy ojca 
i syna, stąd też nasza wątpliwość. 

88 Forma gerundiwum utworzona od pierwiastka pad z przedrostkiem ud, dosł.: [będący] do powołania do istnienia. 
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VVV 50. Ze wskazanej wcześniej pary: ojciec i syn, który to 
syn, a który ojciec? Ponieważ powołują do istnienia, obaj oni 
noszą cechy ojca, a ponieważ są powoływani do istnienia, 
noszą też cechy syna. Mamy wobec tego wątpliwość – który 
z nich to ojciec, a który to syn? Podobnie jest z owymi twoimi 
kryteriami poznawczymi i przedmiotami poznania – które 
z nich to kryteria poznawcze, a które przedmioty poznania? 
Albowiem i jedne, i drugie są zarówno kryteriami 
poznawczymi, ponieważ ustanawiają, jak i przedmiotami 
poznania, ponieważ są do ustanowienia. Mamy wobec tego 
wątpliwość – które z nich są tu kryteriami poznawczymi, 
a które przedmiotami poznania?89 

KOMENTARZ 
Ojciec, jak tłumaczy madhjamika, posiada z jednej strony cechy 

ojca, ponieważ powołuje do istnienia syna, a z drugiej strony posiada 
cechy syna, ponieważ ojcem tworzy go właśnie syn. Tak samo syn 
posiada jednocześnie cechy ojca i syna. A zatem ojciec ustanawia syna, 
syn zaś ustanawia ojca. Podobnie jest z kryteriami poznawczymi 
i przedmiotami poznania. Kryteria poznawcze ustanawiają przedmioty 
poznania, ale jednocześnie są przez nie ustanawiane. Jeśli nie 
rozróżnimy relacji zachodzących między ojcem a synem, nie 
stwierdzimy jednak, czy ojciec jest wcześniejszy od syna, czy syn od 
ojca. Podobnie, jeśli nie rozróżnimy relacji zachodzących między 
kryteriami poznawczymi a przedmiotami poznania, nie stwierdzimy, 
które z nich są wcześniejsze od drugich.  

Założywszy wzajemną zależność kryteriów poznawczych 
i przedmiotów poznania opartą na dokładnie tych samych relacjach 
89 kaś ca pitā kaḥ putras tatra tvaṃ brūhi tāv ubhāv api ca  / pitṛ-putra-lakṣaṇa-dharau yato bhavati no ’tra saṃdehaḥ  // tayoś ca pūrvôpadiṣṭayoḥ pitṛ-putrayoḥ kataraḥ putraḥ kataraḥ pitā / ubhāv api tāvutpādakatvāt pitṛ-lakṣaṇa-dharāv utpādyatvāc ca putra-lakṣaṇa-dharau / atra naḥ saṃdehobhavati kataras tatra pitā kataraḥ putra iti / evam eva yāny etāni bhavataḥ pramāṇa-prameyāṇi tatra katarāṇi pramāṇāni katarāṇi prameyāṇi / ubhayāny api hy etānisādhakatvāt pramāṇāni sādhyatvāt prameyāṇi / atra naḥ saṃdeho bhavati katarāṇy atrapramāṇāni katarāṇi prameyāṇîti / 
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popadniemy w błędne koło ustanawiania kryteriów przez przedmioty 
i przedmiotów przez kryteria. Jeśli zaś zidentyfikujemy relacje 
zachodzące między kryteriami poznawczymi a przedmiotami poznania 
(bez przedmiotów nie mogą istnieć kryteria, bez kryteriów mogą istnieć 
przedmioty, których jednak nie klasyfikujemy jako przedmioty 
poznania) i zidentyfikujemy przedmioty poznania jako wcześniejsze 
względem kryteriów, wrócimy do propozycji przedstawionej w VV 42-
5., tj. do absurdalnej sytuacji, w której przedmioty poznania służyłyby 
do ustanowienia kryteriów poznawczych, czyli instrumentów, za 
pomocą których same miałyby zostać później ustanowione.   

VV 51. Kryteria poznawcze nie są ustanowione 
same przez siebie, ani jedno przez drugie, ani 
przez inne kryteria poznawcze, ani przez 
przedmioty poznania, ani też bez przyczyny. 

VVV 51. Nie jest ustanowiona percepcja przez tę samą 
percepcję, wnioskowanie przez to samo wnioskowanie, 
rozumowanie przez analogię przez to samo rozumowanie 
przez analogię i tradycja przez tę samą tradycję. Nie są też 
[one ustanowione] jedno przez drugie, tj. percepcja przez 
wnioskowanie, rozumowanie przez analogię albo tradycję; 
wnioskowanie przez percepcję, rozumowanie przez analogię 
albo tradycję; rozumowanie przez analogię przez percepcję, 
wnioskowanie albo tradycję; tradycja przez percepcję, 
wnioskowanie albo rozumowanie przez analogię. Nie są też 
percepcja, wnioskowanie, rozumowanie przez analogię 
i tradycja [ustanowione] odpowiednio przez inną percepcję, 
inne wnioskowanie, inne rozumowanie przez analogię i inną 
tradycję. Nie są też [ustanowione] przez przedmioty 
poznania - zebrane lub pojedyncze, wchodzące w zakres tej 
samej domeny lub innej. Nie są też [ustanowione] bez 
przyczyny. Ani też przez zbiór dwudziestu, trzydziestu, 
czterdziestu czy dwudziestu sześciu spośród wymienionych 
wcześniej przyczyn. W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są 
słowa, że ponieważ byty, które są do uświadomienia sobie, są 
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pojmowane za pomocą kryteriów poznawczych, to owe byty 
istnieją tak, jak i kryteria poznawcze, przez które to kryteria 
byty te są pojmowane.90 

 
KOMENTARZ 

W powyższej strofie i autokomentarzu do niej madhjamika 
podsumowuje swoje stanowisko wobec teorii kryteriów poznawczych: 

1. Kryteria poznawcze, co zostało wykazane przy analizie 
metafory ognia (VV 34-39.), nie mogą się samoustanawiać; 

2. Nie może być również kryterium poznawcze danego rodzaju 
ustanowione przez kryterium innego rodzaju – w ten sposób 
zadanie uprawomocnienia kryterium przenosimy jedynie na 
inne kryterium, mając zaś określoną liczbę rodzajów 
kryteriów zamykamy się w błędnym kole; 

3. Kryterium poznawcze nie może być też ustanowione przez 
kryterium tego samego rodzaju – ustanawianie kryteriów 
poznawczych w ten sposób nie miałoby końca; 

4. Przedmioty poznania nie mogą ustanawiać kryteriów 
poznawczych, gdyż ustanawiałyby wówczas instrument 
własnego ustanowienia; 

5. Kryteria nie mogą również nie podlegać ustanowieniu („bez 
przyczyny”, dosł. „znikąd”, akasmāt) – stanowisko takie jest 
bezpodstawne; 

6. Nie są też kryteria poznawcze ustanowione przez zbiór 20, 30, 
40 lub 26 przyczyn. Nie jest jasne, co kryje się poszczególnymi 
zbiorami, o których mówi madhjamika, szczególnie, że mówi 

                                                           
90  naîva svataḥ prasiddhir na parasparataḥ para-pramāṇair vā  / na bhavati na ca prameyair na câpy akasmāt pramāṇānām  // na svataḥ prasiddhiḥ pratyakṣasya tenaîva pratyakṣeṇa, anumānasya tenaîvânumānena, upamānasya tenaîvôpamānena, āgamasya tenaîvâgamena / nâpi parasparataḥ pratyakṣasyânumānôpamānâgamaiḥ, anumānasya pratyakṣôpamānâgamaiḥ, upamānasya pratyakṣânumānâgamaiḥ, āgamasya pratyakṣânumānôpamānaiḥ / nâpi pratyakṣânumānôpamānâgamānām anyaiḥ pratyakṣânumānôpamānâgamair yathā-svam / nâpi prameyaiḥ samastavyastaiḥ sva-viṣaya-para-viṣaya-saṃgṛhītaiḥ / nâpy akasmāt / nâpi samuccayenaîteṣāṃ kāraṇānāṃ pūrvôddiṣṭānāṃ viṃśat-triṃśac-catvāriṃśat-ṣaṭviṃśater vā / tatra yad uktaṃ pramāṇâdhigamyatvāt prameyāṇāṃ bhāvānāṃ santi ca te prameyā bhāvās tāni ca pramāṇāni yais te pramāṇaiḥ prameyā bhāvāḥ samadhigatā iti tan na / 
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on o „wymienionych wcześniej” (pūrvôddiṣṭa) przyczynach, 
podczas gdy w traktacie Nagardżuny nie odnajdujemy nigdzie 
zbioru 20, 30, 40 lub 26 przyczyn.91  

Fundamentalne pytanie, jakie należy zadać w tym miejscu brzmi: 
co madhjamika osiąga poprzez odrzucenie kryteriów poznawczych? 
Dlaczego wzajemne ustanawianie się kryteriów poznawczych 
i przedmiotów poznania jest nie do przyjęcia przez relatywistę, jakim 
jest madhjamika? 

Zdaniem Sideritsa, odpowiedź na drugi zarzut skupia się na 
zagadnieniach teorii poznania, a konkretnie na próbie odpowiedzi na 
pytanie, czy istnieją prawomocne źródła poznania; dysputa 
ontologiczna z kolei nie jest bezpośrednio obecna w madhjamiki 
krytyce epistemologii.92 Moim zdaniem, weryfikacja prawomocności 
kryteriów poznania w obszernej odpowiedzi madhjamiki nie jest jednak 
celem Nagardżuny.  

Choć odpowiedź na drugi zarzut skupia się na zagadnieniach 
teorii poznania, to sam zarzut najjajiki koncentruje się na krytyce 
koncepcji pustki. Odpowiedź madhjamiki stanowi zatem przede 
wszystkim obronę tej koncepcji. Przeciwnik szkoły madhjamaki próbuje 
wykazać niezgodność koncepcji pustki wszystkich bytów 
z epistemologią opartą na niepodważalnej dlań teorii kryteriów 
poznawczych. Jedyne, co madhjamika z traktatu Nagardżuny czyni 
w swej odpowiedzi, to wykorzystuje przeciwko najjajice jego własną 
broń (teorię kryteriów poznawczych) – możnaby rzec, odwraca zarzut. 
91 Bhattacharya sugeruje emendację w VVV 51.: ṣaṭviṃśati (dwadzieścia sześć)  śataviṃśati (sto razy dwadzieścia) (BHATTACHARYA ET AL. (1978: 124-125). Sugestia ta jest o tyle ciekawa, że porządkuje przywołane przez madhjamikę zbiory wedługwzrastającej liczby elementów. TUCCI (1929: 40) z kolei identyfikuje podane przezmadhjamikę liczby z numerami strof VV. W strofie VV 20. nie odnajdujemy jednakżadnych przyczyn ustanowienia kryteriów poznawczych – strofa ta nie porusza nawetzagadnień teorii poznania. Problem zbiorów przyczyn komplikuje dodatkowo fakt, żetłumaczenia chińskie i tybetańskie podają inne liczby elementów poszczególnychzbiorów (TUCCI 1929: 54). Np. Yonezawa(T) czyta „20, 30, 40, 36” (nyi shu ’am / sum cu
’am / bzhi bcu ’am / sum cu rtsa drug). Listę dwudziestu przyczyn wymienia traktatAsangi (Asaṅga) Abhidharma-samuccaya, dwadzieścia cztery przyczyny wylicza z kolei
księga Paṭṭhāna wchodząca w skład Kosza Abhidhammy kanonu palijskiego(KALUPAHANA 1975: 64). 
92 SIDERITS (1980: 308-9). 
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Sam Nagardżuna nie miałby przeszkód w uznaniu wzajemnego 
ustanawiania kryteriów poznawczych i przedmiotów poznania, które 
jest wręcz w duchu głoszonej przez madhjamików względności 
wszechrzeczy. W sensie absolutnym, nie istnieją ani kryteria 
poznawcze, ani przedmioty poznania, na poziomie prawdy 
konwencjonalnej możemy jednak swobodnie posługiwać się owymi 
pojęciami.93 Nagardżuna może zatem zaakceptować wzajemnie 
ustanowione kryteria poznawcze i przedmioty poznania jako elementy 
konwencji. Co istotne, nie może tego jednak zrobić najjajika, gdyż 
kolistość struktury uzasadniania nie idzie w parze z postulatem 
substancjalnego istnienia bytów. Madhjamika z traktatu Nagardżuny 
nie stara się udowodnić, że poznanie nie jest możliwe. Krytyka 
epistemologii służy jedynie odrzuceniu własnej natury bytów poprzez 
wykazanie, że kryteria poznawcze nie są kryteriami poznawczymi 
z natury.  

Do kwestii charakteru krytyki epistemologii w odpowiedzi na 
drugi zarzut wracam i szerzej ją omawiam w kolejnym rozdziale tej 
pracy. 

 
2.2.3. Odpowiedź na trzeci zarzut 

 
Na to, co pan następnie powiedział: 

 „Znawcy stanu dharm uważają, że pomyślne 
dharmy mają pomyślną naturę. Tę klasyfikację 
[stosuje się] także odnośnie pozostałych [dharm]”, 

my odpowiadamy: 
VV 52. Jeśli znawcy stanu dharm uważają, że 
pomyślne dharmy mają pomyślną naturę, to 
powinno to być szczegółowo wyłożone. 

                                                           
93 Z typologii czterech kryteriów poznawczych szkoły njaji korzysta chętnie Czandrakirti, akceptując podstawy epistemologii najjajików na potrzeby życia codziennego, tj. na poziomie prawdy konwencjonalnej - w duchu madhjamaki odrzuca jednak metafizyczne konsekwencje założeń njaji. Kryteria poznawcze pozostają więc jedynie elementem konwencji (DREYFUS 1997: 453-454). 
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VVV 52. Znawcy stanu dharm uważają, że pomyślne 
dharmy mają pomyślną naturę. Ona zaś powinna być przez 
ciebie dokładnie wskazana: „To jest pomyślna dharma”, „to 
są pomyślne dharmy”, „to jest pomyślne poznanie”, „to jest 
własna naura pomyślnego poznania” – podobnie wszystko 
[inne powinno być wskazane]. A tak w istocie nie jest. Z tego 
powodu nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że własna natura 
dharm została odpowiednio wskazana.94 

KOMENTARZ 
W trzecim zarzucie przeciwnik madhjamiki zauważył, że skoro 

buddyści powszechnie uważają pewne dharmy za pomyślne, to 
pomyślność owa musi być cechą immanentną tych dharm, tzn. pewne 
dharmy muszą być pomyślne z natury. A skoro tak, dharmy muszą 
posiadać własną naturę, z której wynikają takie, a nie inne ich 
właściwości (np. pomyślność). 

Madhjamika odpowiada na to, że aby stwierdzić, iż pewne 
dharmy są pomyślne z natury, należy wskazać każdą z owych dharm 
i udowodnić, że ich pomyślność musi koniecznie pochodzić z ich 
własnej natury, a nie być zależna od innych rzeczy. Tego jednak 
przeciwnik madhjamiki nie robi.  

Przedstawiciel szkoły Nagardżuny chce przez to powiedzieć, że 
pewne dharmy buddyści u z n a j ą za pomyślne, gdyż wynika to 
z całego systemu poglądów przyjętych przez buddystów. Dla buddysty 
mądrość (prajñā) jest w tym sensie pomyślna, że przybliża go do 
oświecenia, uwolnienia się od kręgu wcieleń, itd. Dla europejskich 
egzystencjalistów mądrość będzie natomiast przyczyną ich cierpienia, 
94 yat punar bhavatôktam / kuśalānāṃ dharmāṇāṃ dharmâvasthā-vidaś ca manyate /kuśalaṃ janāḥ svabhāvaṃ śeṣeṣv apy eṣa viniyoga iti  // atra brūmaḥ  / kuśalānām dharmāṇāṃ dharmâvasthā-vido bruvanti yadi  /kuśalaṃ svabhāvam evaṃ pravibhāgenâbhidheyaḥ syāt  // kuśalānāṃ dharmāṇāṃ dharmâvasthā-vidaḥ kuśalaṃ svabhāvaṃ manyate / sa ca bhavatāpravibhāgenôpadeṣṭavyaḥ syāt / ayaṃ sa kuśalaḥ svabhāvaḥ / ime te kuśalā dharmāḥ / idaṃtat kuśalaṃ vijñānam / ayaṃ sa kuśala-vijñāna-svabhāvaḥ / evaṃ sarveṣām / na caîtad evaṃdṛṣṭam / tasmād yad uktaṃ yathā-svam upadiṣṭaḥ svabhāvo dharmāṇām iti tan na / 
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niewiedza zaś błogosławieństwem. Pomyślność danych elementów 
struktury rzeczywistości – czy to podstawowych, czy bardziej 
złożonych – jest zatem całkowicie subiektywna i wynika jedynie 
z przyjętej przez nas konwencji. Np. tlen dla człowieka i innych 
oksybiontów będzie pomyślny, dla roślin będzie jedynie produktem 
przemiany materii, z kolei dla np. pirytu będzie niepomyślny95 – 
podobnie jest z bardziej złożonymi elementami struktury 
rzeczywistości (np. wędka będzie pomyślna dla rybaka, niepomyślna zaś 
dla ryby). Pomyślność jakiejkolwiek rzeczy nie wynika z jej natury, lecz 
zostaje owej rzeczy przez nas przypisana, podobnie jak pewnym 
przedmiotom przypisywane są przez nas takie cechy subiektywne, jak 
np. piękno czy przeznaczenie danego przedmiotu (grafit w ołówku 
służy nam do pisania lub rysowania, jednak bycie narzędziem do 
wykonywania tych czynności nie jest cechą immanentną grafitu). 

Co więcej: 
VV 53. A jeśli pomyślna własna natura 
powstaje współzależnie, to pomyślne dharmy 
mają obcą naturę – jak wobec tego może istnieć 
własna natura? 

VVV 53. A jeśli własna natura pomyślnych dharm powstaje 
współzależnie względem współwystępowania przyczyn 
i warunków, to jak może istnieć własna natura pomyślnych 
dharm powstała z obcej natury? Podobnie jest 
z niepomyślnymi dharmami itp. W tej sytuacji nie [do 
przyjęcia] są [twoje] słowa, że wskazana została pomyślna 
własna natura pomyślnych dharm, podobnie jak 
niepomyślna [własna natura] niepomyślnych [dharm], itp. 
Co więcej: 

VV 54. Przypuśćmy, że owa własna natura 
pomyślnych dharm nie powstaje zależnie od 

95 Piryt, minerał znany powszechnie jako „złoto głupców”, w kontakcie z tlenem i wilgocią wietrzeje. 
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czegoś – gdyby tak było, nie istniałyby praktyki 
religijne. 

VVV 54. Jeśli myślisz, że pomyślna własna natura 
pomyślnych dharm nie powstaje zależnie od czegoś – 
podobnie niepomyślna [własna natura] niepomyślnych 
dharm, neutralna [własna natura] neutralnych dharm itp. – 
to jeśli tak jest, nie ma religijnych praktyk. Dlaczego? 
Albowiem jeśli tak jest, zachodzi usunięcie współzależnego 
powstawania, [zaś] z powodu usunięcia współzależnego 
powstawania, ma miejsce usunięcie ujrzenia współzależnego 
powstawania. Albowiem ujrzenie nieistniejącego 
współzależnego powstawania nie jest akceptowane. Jeśli nie 
ma ujrzenia współzależnego powstania, nie ma ujrzenia 
Dharmy. Albowiem rzekł Błogosławiony: „O, mnisi, w istocie, 
kto widzi współzależne powstanie, ten widzi Dharmę.” 
[A] ponieważ nie ma ujrzenia Dharmy, nie ma praktyk
religijnych.
Może być też tak, że z powodu usunięcia współzależnego
powstawania ma miejsce usunięcie powstania cierpienia.
Albowiem współzależne powstawanie oznacza powstanie
cierpienia. Z powodu usunięcia powstania cierpienia, ma
miejsce usunięcie cierpienia. Albowiem jeśli nie ma
powstania [cierpienia], skąd wzięłoby się cierpienie?
Z powodu usunięcia cierpienia i [jego] powstania ma miejsce
usunięcie ustania cierpienia. Albowiem jeśli nie ma
powstania cierpienia, to przez zniszczenie czego będzie miało
miejsce [jego] ustanie? [Z powodu usunięcia ustania
cierpienia, ma miejsce usunięcie (ośmiostopniowej) ścieżki].
Albowiem jeśli nie ma ustania cierpienia, dla osiągnięcia
czego będzie ścieżka prowadząca do ustania cierpienia?
Wobec tego nie ma Czterech Szlachetnych Prawd. Ponieważ
nie ma Ich, nie ma owoców ascezy. Albowiem owoce ascezy
zbiera się dzięki ujrzeniu [owych] Prawd. [Wobec tego],
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ponieważ nie ma owoców ascezy, nie ma praktyk 
religijnych.96 

KOMENTARZ 
Madhjamika wysuwa w VV 53. jeden z podstawowych zarzutów 

pod adresem koncepcji własnej natury. Mianowicie, jeśli dharmy są 
uwarunkowane, nie mogą posiadać niezbywalnej esencji w postaci 
własnej natury, która również musi być uwikłana w sieć relacji 
kauzalnych. Jeśli np. żar jest immanentną cechą ognia, to musi mu 
towarzyszyć bezwarunkowo – a przecież zależny jest w swej 
manifestacji od takich czynników, jak obecność tlenu czy paliwa. Skoro 
więc natura danej dharmy jest zależna od innych rzeczy, nie jest to 
własna natura owej dharmy, lecz parabhāva, „obca natura” (dosł. inny 
byt) – rozumiana jako względność wszechrzeczy.97 
96 kiṃ cânyat / yadi ca pratītya kuśalaḥ svabhāva utpadyate sa kuśalānām  /   dharmāṇāṃ para-bhāvaḥ svabhāva evaṃ kathaṃ bhavati  // yadi ca kuśalānāṃ dharmānāṃ svabhāvo hetu-pratyaya-sāmagrīṃ pratītyôtpadyate saparabhāvād utpannaḥ kuśalānāṃ dharmāṇāṃ kathaṃ svabhāvo bhavati / evam evâkuśala-prabhṛtīnām / tatra yad uktaṃ kuśalānām dharmāṇāṃ kuśalaḥ svabhāvo ‘py upadiṣṭaḥ, evamakuśalâdīnāṃ câkuśalâdir iti tan na / kiṃ cânyat / atha na pratītya kiṃcit svabhāva utpadyate sa kuśalānām  / dharmāṇām evaṃ syād vāso na brahma-caryasya  // atha manyase na kiṃcit pratītya kuśalānāṃ dharmāṇāṃ kuśalaḥ svabhāva utpadyate, evamakuśalānāṃ dharmāṇām akuśalaḥ, avyākṛtānām avyākṛta iti, evam saty abrahma-carya-vāsobhavati / kiṃ kāraṇam / pratītya-samutpādasya hy evaṃ sati pratyākhyānaṃ bhavati /pratītya-samutpādasya pratyākhyānāt pratītya-samutpāda-darśana-pratyākhyānaṃ bhavati/ na hy avidyamānasya pratītya-samutpādasya darśanam upapadyamānaṃ bhavati / asatipratītya-samutpāda-darśane dharma-darśanaṃ na bhavati / uktaṃ hi bhagavatā yo hibhikṣavaḥ pratītya-samutpādaṃ paśyati sa dharmaṃ paśyatîti / dharma-darśanâbhāvādbrahma-carya-vāsâbhāvaḥ / athavā pratītya-samutpāda-pratyākhyānād duḥkha-samudaya-pratyākhyānaṃ bhavati /pratītya-samutpādo hi duḥkhasya samudayaḥ / duḥkha-samudayasya pratyākhyānādduḥkha-pratyākhyānaṃ bhavati / asati hi samudaye tat kuto duḥkhaṃ samudeṣyati /duḥkha-pratyākhyānāt samudaya-pratyākhyānāc ca duḥkha-nirodhasya pratyākhyānaṃ bhavati / asati hi duḥkha-samudaye kasya prahāṇān nirodho bhaviṣyati / [duḥkha-nirodha-pratyākhyānān mārgasya pratyākhyānaṃ bhavati] / asati hi duḥkha-nirodhe kasya prāptayemārge bhaviṣyati duḥkha-nirodha-gāmī / evaṃ caturṇām ārya-satyānām abhāvaḥ / teṣāmabhāvāc chrāmaṇya-phalâbhāvaḥ / satya-darśanāc chrāmaṇya-phalāni hi samadhigamyante/ śrāmaṇya-phalānām abhāvād abrahma-carya-vāsa iti / 
97 STCHERBATSKY (1989: 38). 
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Jeśli jednak przeciwnik twierdziłby, że własna natura nie jest od 
niczego zależna, wówczas nie byłoby praktyk religijnych (brahma-
carya). Madhjamika argumentuje: 

1. Pewne dharmy są pomyślne z własnej natury. 
2. Własna natura dharm nie jest od niczego zależna. 
3. Wobec tego nie istnieje współzależne powstawanie. 
4. Skoro współzależne powstawanie nie istnieje, nie można go 

ujrzeć. 
5. Bez ujrzenia współzależnego powstawania, nie ma ujrzenia 

Dharmy. 
6. Wobec tego nie ma praktyk religijnych. 

Z drugiej strony, madhjamika może argumentować: 
1. Pewne dharmy są pomyślne z własnej natury. 
2. Własna natura dharm nie jest od niczego zależna. 
3. Wobec tego nie istnieje współzależne powstawanie. 
4. Współzależne powstawanie oznacza powstanie cierpienia. 
5. Jeśli nie ma współzależnego powstawania, to nie ma 

cierpienia. 
6. Wobec tego ośmiostopniowa ścieżka nie może prowadzić do 

cierpienia. 
7. Nie ma ośmiostopniowej ścieżki. 
8. Wobec tego, nie ma Czterech Szlachetnych Prawd. 
9. Jeśli nie ma Czterech Szlachetnych Prawd, nie ma ujrzenia 

Czterech Szlachetnych Prawd. 
10. Jeśli nie ma ujrzenia Czterech Szlachetnych Prawd, nie ma 

owoców ascezy. 
11. Wobec tego nie ma praktyk religijnych. 
Postulowanie przez przeciwnika istnienia własnej natury dharm 

jest zatem sprzeczne z podstawami buddyjskiej nauki. 
Nagardżuna podejmuje w tym miejscu rozważania podobne do 

tych zawartych w dwudziestym czwartym rozdziale MMK, dotyczącym 
analizy Czterech Szlachetnych Prawd (ārya-satya-parīkṣā). Rozdział ów 
rozpoczyna się od zarzutu przeciwnika madhjamaki, który twierdzi, że 
jeśli wszystko jest puste, to nic nie powstaje i nic nie ustaje, wobec 
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czego nie istnieją Cztery Szlachetne Prawdy.98 W odpowiedzi 
Nagardżuna objaśnia znaczenie koncepcji pustki, a następnie 
przystępuje do krytyki postulatu substancjalnego istnienia bytów, który 
– jak wykazuje – sam nie tyle pozbawiony jest sensu (np. jeśli niewiedza
ma własną naturę, to nie może być wiedzy, albowiem o własnej naturze
mówi się, że jest trwała99), ile podważa sens nauk Buddy. Jeśli bowiem
istnieje własna natura, to świat jest niezmienny – bez początku i bez
końca.100 Wobec tego nie może być mowy o powstaniu cierpienia czy
o ścieżce prowadzącej do jego ustania.

Co więcej: 
VV 55. Nie byłoby nieprawości, ani prawości, 
ani ziemskich konwencji. [Byty], które 
posiadałyby własną naturę, byłyby wieczne, 
a ponieważ byłyby wieczne, nie miałyby 
przyczyny. 

VVV 55. Jeśli tak jest, jaki błąd wynika dla ciebie 
z zaprzeczania współzależnego powstawania? [Otóż] nie 
istnieje prawość, nie istnieje nieprawość i nie istnieją 
ziemskie konwencje. Dlaczego? Albowiem wszystko jest 
współzależnie powstałe – jeśli [zaś] nie ma współzależnego 
powstawania, skąd [to wszystko] by się wzięło? Ponadto, 
[byt] posiadający własną naturę, niewspółzależnie powstały 
i niemający przyczyny byłby wieczny. Dlaczego? Albowiem 
byty niemające przyczyny są wieczne. To skutkowałoby 
brakiem religijnych praktyk i sprzecznością z twoim 
systemem. Dlaczego? Albowiem Błogosłowiony ujawnił, że 
żadne uwarunkowane rzeczy nie są wieczne, a dla ciebie (te) 
są [one] wieczne, ponieważ mają wieczną własną naturę. 101 

98 MMK 24.1. yadi śūnyam idaṃ sarvam udayo nâsti na vyayaḥ /caturṇām ārya-satyānām abhāvas te prasajyate // 
99 MMK 24.26. svabhāvenâparijñānaṃ yadi tasya punaḥ kathaṃ / parijñānaṃ nanu kila svabhāvaḥ samavasthitaḥ // 
100 MMK 24.38. ajātam aniruddhaṃ ca kūtasthaṃ ca bhaviṣyati (…) jagat // 
101 kiṃ cânyat / nâdharmo dharmo vā saṃvyavahārāś ca laukikā na syuḥ / 
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KOMENTARZ 
Madhjamika kontynuuje krytykę koncepcji własnej natury 

wykazując, że jeśli byty posiadają własną naturę, to muszą być wieczne, 
a więc nie mogą posiadać przyczyny. Jeśli żaden byt nie posiada 
przyczyny, nie ma wówczas miejsca dla nieprawości, prawości 
i ziemskich konwencji. Co należy przez to rozumieć? 

Przyjmijmy, że istnieje wśród ludzi zawiść. Jeśli zawiść jest 
wieczna z powodu posiadania własnej natury, to: 

1. Nieprawość nie może być przyczyną zawiści, gdyż zawiść nie 
posiada przyczyny. 

2. Prawość nie może wyeliminować zawiści, gdyż zawiść jest 
wieczna. 

3. Ziemskie konwencje, które regulują m.in. normy 
behawioralne, nie mogą odnosić się do zawiści, ponieważ 
bazują one na kategoriach prawości i nieprawości, które nie 
mają z zawiścią nic wspólnego. 

Tak jak zawiść, tak i wszystko inne, co istnieje jest wieczne i nie posiada 
przyczyny. Z tego względu, w świecie całkowitej inercji nie mającym ani 
początku, ani końca nie ma miejsca na prawość, nieprawość i ziemskie 
konwencje, gdyż jedynym stosunkiem do wszechrzeczy i jednocześnie 
jedynym działaniem możliwym do podjęcia jest stwierdzenie stanu 
rzeczy. Taki świat sprawiałby w istocie wrażenie zatrzymanego 
w czasie. A skoro świat jest niezmienny, niewiedzy nie może usunąć 
wiedza, cierpienie nie może ustać itp. – zatem wszelkie praktyki 
religijne są pozbawione sensu. Co więcej, naruszone zostają podstawy 
myśli buddyjskiej, albowiem koncepcja własnej natury, implikując 
wieczne istnienie bytów kłóci się z doktryną o nietrwałości (anitya) 
wszechrzeczy. 
  
                                                                                                                                                 nityāś ca sasvabhāvāḥ syur nityatvād ahetumataḥ // evaṃ sati pratītya-samutpādaṃ pratyācakṣāṇasya bhavataḥ ko doṣaḥ prasajyate / dharmo na bhavati / adharmo na bhavati / saṃvyavahārāś ca laukikā na bhavanti / kiṃ kāraṇam / pratītya-samutpannaṃ hy etat sarvam asati pratītya-samutpāde kuto bhaviṣyati / api ca sasvabhāvo ’pratītya-samutpanno nirhetuko nityaḥ syāt / kiṃ kāraṇam / nirhetukā hi bhāvā nityāḥ / sa eva câbrahma-carya-vāsaḥ prasajyeta / sva-siddhānta-virodhaś ca / kiṃ kāraṇam / anityā hi bhagavatā sarve saṃskārā nirdiṣṭāḥ / te sasvabhāva-nityatvān nityā hi bhavanti  / 
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VV 56. Ten sam błąd [występuje] w kontekście 
[dharm] niepomyślnych, neutralnych 
i sprzyjających wyzwoleniu. Z tego powodu 
wszystko, co jest uwarunkowane, dla ciebie 
staje się nieuwarunkowane. 

VVV 56. Ta metoda, która odnosi się do dharm pomyślnych, 
odnosi się także do [dharm] niepomyślnych, neutralnych 
i sprzyjających wyzwoleniu. Z tego powodu wszystko, co jest 
uwarunkowane staje się dla ciebie nieuwarunkowane. 
Dlaczego? Albowiem jeśli nie ma przyczyny, [to] nie ma 
powstania, trwania i rozpadu. A gdyby nie było powstania, 
trwania i rozpadu, to z powodu braku cech uwarunkowania, 
wszystko, co uwarunkowane stałoby się nieuwarunkowane. 
W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są [twoje] słowa, że 
z powodu realnego istnienia własnej natury pomyślnych 
dharm wszystkie byty są niepuste.102 

KOMENTARZ 
Madhjamika podkreśla, że zasada wieczności dharm, która jest 

skutkiem akceptacji realnego istnienia własnej natury, odnosi się do 
wszystkich dharm, nie tylko pomyślnych. 

Przedstawiciel szkoły madhjamaki podsumowuje następnie 
odpowiedź na trzeci zarzut, stwierdzając, że jeśli istnieje własna natura 
dharm, to wszystko, co manifestuje się na świecie, nie jest 
uwarunkowane, gdyż nie istnieją przyczyny, powstanie, trwanie 
i rozpad. Koncepcja własnej natury jest zatem nie do przyjęcia.  

102 evam akuśaleṣv avyākṛteṣu nairyāṇikâdiṣu ca doṣaḥ  / tasmāt sarvaṃ saṃskṛtam asaṃskṛtaṃ te bhavaty eva  // yaś caîṣa kuśaleṣu dharmeṣu nirdiṣṭaḥ kalpaḥ sa evâkuśaleṣu, sa evâvyākṛteṣu, sa evanairyāṇika-prabhṛtiṣu / tasmāt te sarvam idaṃ saṃskṛtam asaṃskṛtaṃ saṃpadyate / kiṃkāraṇam / hetau hy asaty utpāda-sthiti-bhaṅgā na bhavanti / utpāda-sthiti-bhaṅgeṣv asatsusaṃskṛta-lakṣaṇâbhāvāt sarvaṃ saṃskṛtam asaṃskṛtaṃ saṃpadyate / tatra yad uktaṃkuśalâdīnāṃ bhāvānāṃ svabhāva-sadbhāvād aśūnyāḥ sarva-bhāvā iti tan na / 
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2.2.4. Odpowiedź na czwarty zarzut 
 

Na to, co pan następnie powiedział: 
 „Jeśli nie istniałaby własna natura dharm, 
wówczas nie byłoby także nazwy: »brak własnej 
natury«. Albowiem nie istnieje nazwa bez 
desygnatu”, 

my odpowiadamy: 
VV 57. Temu, kto mówiłby, że nazwa realnie 
istnieje, mógłbyś odpowiedzieć, że istnieje 
własna natura. A my tak nie mówimy. 

VVV 57. Temu, kto mówiłby o nazwie, że jest realnie 
istniejąca, odpowiedziałbyś: „Istnieje własna natura. Owa 
własna natura, która ma realnie istniejącą nazwę, musi 
z tego względu również być realnie istniejąca. Albowiem nie 
ma realnie istniejącej nazwy nieistniającej realnie własnej 
natury.” My jednak nie mówimy, że nazwa realnie istnieje. 
Albowiem z powodu nieistnienia własnej natury 
[wszystkich] bytów, nazwa także pozbawiona jest własnej 
natury i dlatego jest pusta, z powodu pustki zaś nie jest 
realnie istniejąca. W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są twoje 
słowa, że własna natura jest realnie istniejąca, ponieważ 
realnie istnieje [jej] nazwa.103 

 

                                                           
103 yat punar bhavatôktaṃ yadi ca na bhavet svabhāvo dharmāṇāṃ niḥsvabhāva ity eva  /  nāmâpi bhaven naîvaṃ nāma hi nirvastukaṃ nâstîti  // atra brūmaḥ  / yaḥ sad-bhūtaṃ nāmâtra brūyāt sasvabhāva ity evam  / bhavatā prativaktavyo nāma brūmaś ca na vayaṃ tat  // yo nāmâtra sad-bhūtaṃ brūyāt sasvabhāva iti sa bhavatā prativaktavyaḥ syāt / yasya sad-bhūtaṃ nāma svabhāvasya tasmāt tenâpi svabhāvena sad-bhūtena bhavitavyam / na hy asad-bhūtasya svabhāvasya sad-bhūtaṃ nāma bhavatîti / na punar vayaṃ nāma sad-bhūtaṃ brūmaḥ / tad api hi bhāva-svabhāvasyâbhāvān nāma niḥsvabhāvam, tasmāc chūnyam, śūnyatvād asad-bhūtam / tatra yad bhavatôktaṃ nāma-sad-bhāvāt sad-bhūtaḥ svabhāva iti tan na / 
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KOMENTARZ 
W czwartym zarzucie (VV 9.) przeciwnik madhjamaki, 

posiłkujący się ontologicznymi rozważaniami njaji-wajsiesziki, 
stwierdził, że madhjamika, mówiąc o braku własnej natury w istocie 
przyznaje, że własna natura istnieje. Albowiem mówiąc o braku, 
mówimy jedynie o nieobecności w danym miejscu, z kolei istnienie 
nazwy „własna natura” dowodzi istnienia własnej natury, albowiem nie 
istnieją nazwy bezprzedmiotowe. 

Madhjamika odrzuca powyższy zarzut z prostej przyczyny 
przyjęcia innej ontologii i innej teorii języka. Na poziomie ontologii 
szkoła Nagardżuny odrzuca realne istnienie nazw w myśl koncepcji 
pustki wszechrzeczy. Na poziomie teorii języka pusta (śūnya) nazwa 
może być pusta (tj. bezprzedmiotowa).104 Madhjamika może zatem 
mówić o własnej naturze, nie akceptując jednocześnie jej realnego 
istnienia. 
 

Co więcej: 
VV 58. Czy nazwa „nieistniejący” odnosi się do 
czegoś istniejącego czy też do nieistniejącego? 
Czy się odnosi do istniejącego, czy do 
nieistniejącego, w obu przypadkach twoje 
stanowisko jest porzucone. 

VVV 58. A czy nazwa „nieistniejący” odnosi się do czegoś 
istniejącego czy nieistniejącego? Czy się nazwa ta odnosi do 
czegoś istniejącego, czy do nieistniejącego, w obydwu 
przypadkach [twoja] teza jest porzucona. Jeśli nazwa 
„nieistniejący” odnosi się w tej sytuacji do czegoś 
istniejącego, to teza ta zostaje porzucona. Albowiem rzecz nie 

                                                           
104 Choć pozornie wydawałoby się to zgodne z wykładnią madhjamaki, nie możemy stwierdzić, że Nagardżuna przedstawia stanowisko wprost odwrotne do stanowiska njaji-wajsiesziki, a mianowice, że wszystkie nazwy są semantycznie puste. Stwierdzenie to byłoby obarczone błędem pomieszania poziomów potocznego i absolutnego. Nazwy funkcjonują bowiem na zasadzie konwencji – na poziomie prawdy potocznej – gdzie posiadają lub nie desygnaty „istniejące” lub „nieistniejące” również na zasadzie konwencji. Na poziomie prawdy ostatecznej nie istnieją realnie żadne desygnaty, ale odrzucone są także wszelkie nazwy. 
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może teraz [jednocześnie] istnieć i nie istnieć. Przypuśćmy, 
że nazwa „nieistniejący” odnosi się do nieistniejącego – 
wówczas nie ma nazwy czegoś, co realnie nie istnieje. Z tego 
powodu porzucona zostaje [twoja] teza, że nazwa posiada 
realnie istniejącą własną naturę.105 

KOMENTARZ 
W kolejnej strofie madhjamika wysuwa zarzut pod adresem 

realisty, jakim jest tu jego przeciwnik: jeśli każda nazwa posiada realnie 
istniejący desygnat, to czy zasada ta odnosi się także do nazwy 
„nieistniejący”? Zarówno przecząca odpowiedź przeciwnika, jak 
i odpowiedź twierdząca obala stanowisko realisty. Jeśli bowiem nazwa 
„nieistniejący” odnosi się do nieistniejącego, to zasada nieistnienia 
semantycznie pustych nazw zostaje porzucona. Jeśli jednak 
zastosujemy się do owej zasady, to nazwa „nieistniejący” musi odnosić 
się do czegoś istniejącego, co jest absurdem.106 

Co więcej: 
VV 59. Pustka wszystkich bytów została już 
wcześniej [przez nas] wyłożona. Z tego powodu 
zarzut ten dotyczy czegoś, co nie należy do tezy. 

VVV 59. Już wcześniej została tu przez nas szczegółowo 
wyłożona pustka wszystkich bytów. Wobec tego pustka 
nazwy również została wcześniej wyjaśniona. Przyjąwszy 
niepustkę [wszystkich bytów] zwrócił się pan [z zarzutem], 
że gdyby nie było własnej natury [wszystkich] bytów, to nie 
byłoby również nazwy „nieposiadający własnej natury”. Ów 

105 kiṃ cânyat  / nāmâsad iti yad idaṃ tat kiṃ nu sato bhavaty utâpy asataḥ  /  yadi hi sato yady asato dvidhâpi te hīyate vādaḥ  //  yac caîtan nāmâsad iti tat kiṃ sato ’sato vā / yadi hi satas tan nāma yady asata ubhayathâpipratijñā hīyate / tatra yadi tāvat sato nāmâsad iti pratijñā hīyate / na hîdānīṃ tad asadidānīṃ sat / athâsato ’sad iti nāma, asad-bhūtasya nāma na bhavati / tasmād yā pratijñānāmnaḥ sad-bhūtaḥ svabhāva iti sā hinā / 
106 Możliwe próby uniknięcia błędu przedstawionego przez madhjamikę przedstawiam w dalszej części tej pracy. 
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zarzut twój odnosi się zatem do czegoś, co nie jest tezą. 
Albowiem my nie mówimy, że nazwa jest realnie 
istniejąca.107 

 
KOMENTARZ 

Madhjamika raz jeszcze podkreśla, że zarzut jego przeciwnika 
byłby trafny, gdyby przedstawiciel szkoły Nagardżuny zgadzał się 
z założeniami realizmu njaji-wajsiesziki. Tego jednak nie czyni, gdyż 
głosi on pustkę wszystkich bytów, a zatem błąd, o którym mówi 
przeciwnik (odrzucenie istnienia desygnatu nazwy „własna natura” 
mimo, że każda nazwa ma realnie istniejący desygnat) nie należy do 
niego.  

Spór o realne istnienie desygnatów nazw jest tu całkowicie 
pozbawiony sensu, gdyż obie strony reprezentują stanowiska 
skonstruowane w dwóch w istocie różnych językach. Nagardżuna 
dobitnie podkreśla w tym miejscu, że mamy tu do czynienia jedynie 
z niewspółmiernością interteoretyczną, o której – co zostanie 
wyjaśnione w kolejnym rozdziale niniejszej pracy – traktuje w istocie 
całe dzieło założyciela madhjamaki. 

 
2.2.5. Odpowiedź na piąty zarzut 

 
Na to, co pan następnie powiedział: 

„Przypuśćmy, że istnieje własna natura, ale nie 
istnieje w dharmach. Wobec tego własna natura 
istnieje bez dharm  - należy wskazać czyja ona 
jest”, 

my odpowiadamy: 
                                                           
107 kiṃ cânyat / sarveṣāṃ bhāvānāṃ śūnyatvaṃ côpapāditaṃ pūrvam  / sa upālambhas tasmād bhavaty ayaṃ câpritajñāyāḥ  //  iha câsmābhiḥ pūrvam eva sarveṣāṃ bhāvānāṃ vistarataḥ śūnyatvam upapāditam / tatra prāṅ nāmno ‘pi śūnyatvam uktam / sa bhavān aśūnyatvaṃ parigṛhya parivṛtto vaktuṃ yadi bhāvānāṃ svabhāvo na syād asvabhāva iti nāmâpîdaṃ na syād iti tasmād apratijñôpālambho ’yaṃ bhavataḥ saṃpadyate / na hi vayaṃ nāma sad-bhūtam iti brūmaḥ / 
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VV 60. Wątpliwość, która została [przez ciebie] 
wyrażona słowami: „przypuśćmy, że istnieje 
własna natura, ale nie istnieje w dharmach”, 
nie jest [dla nas] wątpliwością. 

VVV 60. My w istocie nie negujemy własnej natury dharm, 
ani nie akceptujemy własnej natury jakiejś rzeczy odrębnej 
od dharm. Skoro tak jest, to czyż nie jest stanowczo 
odrzucony twój zarzut: „Jeśli dharmy nie posiadają własnej 
natury, to należy wskazać jaka inna, odrębna od dharm, 
rzecz ma własną naturę”?108 

 
KOMENTARZ 

W zarzucie piątym przeciwnik madhjamaki założył, że 
madhjamika będzie musiał przyjąć zasadę istnienia desygnatów 
wszystkich nazw i zlokalizować własną naturę poza dharmami. 
Madhjamika jednak, co zostało wykazane w odpowiedzi na poprzedni 
zarzut, nie musi przyjąć wspomnianej zasady, gdyż może mówić o własnej 
naturze, nie akceptując jej realnego istnienia. Ponadto, buddyjska teoria 
dharm wyklucza możliwość odnalezienia w świecie czegokolwiek, co 
znajdowałoby się poza dharmami. Zarzut zostaje zatem odrzucony. 

 
2.2.6. Odpowiedź na szósty zarzut 

 
Na to, co pan następnie powiedział: 

„Ponieważ rozumie się, że negacja: „nie ma dzbana 
w domu” dotyczy tylko [rzeczy] istniejącej, to twoja 
negacja dotyczy istniejącej własnej natury”, 

                                                           
108 yat punar bhavatôktam atha vidyate svabhāvaḥ sa ca dharmāṇāṃ na vidyate tasmāt  / dharmair vinā svabhāvaḥ sa yasya tad yuktam upadeṣṭum iti  // atra brūmaḥ  / atha vidyate svabhāvaḥ sa ca dharmāṇāṃ na vidyata itîdam  / āśaṅkitaṃ yad uktaṃ bhavaty anāśaṅkitaṃ tac ca  // na hi vayaṃ dharmāṇāṃ svabhāvaṃ pratiṣedhayāmo dharma-vinirmuktasya vā kasyacid arthasya svabhāvam abhyupagacchāmaḥ / nanv evaṃ sati ya upālambho bhavato yadi dharmā niḥsvabhāvāḥ kasya khalv idānīm anyasyârthasya dharma-vinirmuktasya svabhāvo bhavati sa yuktam upadeṣṭum iti dūrâpakṛṣṭam evaîtad bhavati, upālambho na bhavati / 
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my odpowiadamy: 
VV 61. Jeśli negacja dotyczy tylko [rzeczy] 
istniejącej, to czyż nie jest ustanowiona 
pustka? Albowiem negujesz nieposiadanie przez 
byty własnej natury. 

VVV 61. Jeśli negacja dotyczy tylko [rzeczy] istniejącej, nie 
zaś nieistniejącej, a pan neguje nieposiadanie przez 
wszystkie byty własnej natury, to czyż nie jest ustanowiona 
[zasada] nieposiadania przez wszystkie byty własnej natury? 
Skoro negacja – zgodnie z twoim twierdzeniem – istnieje 
realnie, to ponieważ neguje się nieposiadanie przez wszystkie 
byty własnej natury, pustka [wszystkich bytów] jest 
ustanowiona.109 

 
KOMENTARZ 

Szósty zarzut opiera się na podobnych wnioskach, co zarzut 
czwarty. Mianowicie, tak jak mówiąc o jakimś przedmiocie akceptujemy 
jego istnienie, tak też negując przedmiot, mówimy co najwyżej o jego 
nieobecności w danym miejscu, nie zaś o jego bezwzględnym 
nieistnieniu.  

Tezę zawartą w szóstym zarzucie madhjamika sprowadza jednak 
z łatwością do absurdu. Jeśli bowiem negując przedmiot x akceptujemy, 
że x istnieje, to negując nieistnienie przedmiotu x akceptujemy, że 
przedmiot x nie istnieje. Zarzut przeciwnika szkoły Nagardżuny działa 
zatem w dwie strony. Jeśli madhjamika neguje własną naturę, to własna 
natura istnieje. Jeśli zaś przeciwnik madhjamiki neguje nieposiadanie 
przez byty własnej natury, to byty nie posiadają własnej natury. 
                                                           
109 yat punar bhavatôktaṃ sata eva pratiṣedho nâsti ghaṭo geha ity ayaṃ yasmāt  / dṛṣṭaḥ pratiṣedho ’yaṃ sataḥ svabhāvasya te tasmād iti  // atra brūmaḥ  / sata eva pratiṣedho yadi śūnyatvaṃ nanu prasiddham idam  / pratiṣedhayate hi bhavān bhāvānāṃ niḥsvabhāvatvam  // yadi sata eva pratiṣedho bhavati nâsato bhavāṃś ca sarva-bhāvānāṃ niḥsvabhāvatvaṃ pratiṣedhayati, nanu prasiddhaṃ sarva-bhāvānāṃ niḥsvabhāvatvam / tvad-vacanena pratiṣedha-sad-bhāvān niḥsvabhāvatvasya ca sarva-bhāvānāṃ pratiṣiddhatvāt prasiddhā śūnyatā / 
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VV 62. Przypuśćmy, że negujesz pustkę, 
a pustka ta nie istnieje. Czyż nie jest tak, że 
twoje stanowisko: „negacja dotyczy [tylko 
rzeczy] istniejącej” jest porzucone? 

VVV 62. Przypuśćmy, że negujesz nieposiadanie przez 
wszystkie byty własnej natury, a więc pustkę, a pustka ta nie 
istnieje – jeśli twoja teza brzmi: „negacja dotyczy 
istniejącego, a nie nieistniejącego”, to jest ona porzucona.110  

KOMENTARZ 
Jeśli jednak przeciwnik szkoły Nagardżuny obstawałby przy 

odrzuceniu koncepcji pustki, to miałaby miejsce niekonsekwencja, 
albowiem negacja nie zawsze dotyczyłaby, tak jak mówił wcześniej 
przeciwnik, rzeczy istniejącej. 

Co więcej: 
VV 63. Ja nie neguję niczego. Nie ma niczego do 
zanegowania. Dlatego też rzucasz oszczerstwo, 
[mówiąc]: „ty negujesz”. 

VVV 63. Gdybym coś negował, wówczas to, co mówisz, 
byłoby właściwe. Ja jednak niczego nie neguję, ponieważ nie 
ma niczego do zanegowania. Z tego powodu, jeśli wszystkie 
byty są puste i nie istnieje ani rzecz do zanegowania, ani 
negacja, to rzucasz niestosowne oskarżenie, [mówiąc]: 
„negujesz”.111 

110 pratiṣedhayase ’tha tvaṃ śūnyatvaṃ tac ca nâsti śūnyatvam  /pratiṣedhaḥ sata iti te nanv eṣa vihīyate vādaḥ  // atha pratiṣedhayasi tvaṃ sarva-bhāvānāṃ niḥsvabhāvatvaṃ śūnyatvaṃ nâsti tac caśūnyatvam, yā tarhi te pratijñā sataḥ pratiṣedho bhavati nâsata iti sā hīnā / 
111 kiṃ cânyat / pratiṣedhayāmi nâhaṃ kiṃcit pratiṣedhyam asti na ca kiṃcit / tasmāt pratiṣedhayasîty adhilaya eṣa tvayā kriyate // yady ahaṃ kiṃcit pratiṣedhayāmi tatas tad api tvayā yuktam eva vaktuṃ syāt / na caîvâhaṃkiṃcit pratiṣedhayāmi, yasmān na kiṃcit pratiṣeddhavyam asti / tasmāc chūnyeṣu sarva-bhāveṣv avidyamāne pratiṣedhye pratiṣedhe ca pratiṣedhayasîty eṣa tvayâprastuto ’dhilayaḥkriyata iti / 
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KOMENTARZ 
W poprzednich strofach madhjamika podkreślał, że nie może 

zaakceptować semantyki swojego przeciwnika ze szkoły njaji-
wajsiesziki. Teraz zaś przedstawia skutek połączenia takiej semantyki 
z podstawą wykładni szkoły madhjamaki, tj. z koncepcją pustki. 
Mianowicie, jeśli negacja może dotyczyć tylko rzeczy istniejącej, 
a wszystkie rzeczy są puste, to nie istnieje negacja, ale w takim 
znaczeniu, o jakim mówi przeciwnik szkoły madhjamiki. 

Co innego jest negacją dla madhjamiki i co innego dla jego 
przeciwnika. Mówiąc, że nie neguje, madhjamika chce przez to 
powiedzieć, że nie neguje na sposób swojego przeciwnika, lecz na 
własny. Nagardżuna po raz kolejny podkreśla w tym miejscu 
bezowocność sporu madhjamiki z głosicielem poglądów 
skonstruowanych na diametralnie różnych zasadach. Przeciwnik 
madhjamaki analizuje koncepcję pustki w kontekście przyjętej przez 
siebie ontologii i teorii języka, madhjamika z kolei analizuje negację 
w rozumieniu przeciwnika w kontekście własnych założeń. 
 

Na to, co pan następnie powiedział: 
„Przypuśćmy, że nie istnieje własna natura – cóż 
zatem jest negowane za pomocą owego twojego 
twierdzenia? Albowiem negacja nieistniejącego jest 
ustanawiana bez twierdzenia”, 

my odpowiadamy: 
VV 64. Powiadasz: „ustanowienie negacji 
nieistniejącego ma miejsce bez twierdzenia”. 
W tym wypadku mowa nie odrzuca czegoś, lecz 
informuje, że to coś nie istnieje. 

VVV 64. Powiadasz: „ustanowienie negacji nieistniejącego 
ma miejsce bez twierdzenia, a w tej sytuacji cóż czyni twoje 
twierdzenie, że wszystkie byty są pozbawione własnej 
natury?”. Na to odpowiadamy: Owo twierdzenie, że 
wszystkie byty są pozbawione własnej natury nie czyni 
wszystkich bytów pozbawionymi własnej natury. Ale, skoro 
nie istnieje własna natura, [mowa] informuje, że wszystkie 
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byty są puste.  Dla przykładu, podczas gdy Dewadatty nie ma 
w domu, ktoś rzekłby: „Dewadatta jest w domu”. Na to ktoś 
odpowiedziałby, że nie jest. Twierdzenie to nie czyni 
Dewadatty realnie nieistniejącym, a jedynie informuje 
o nieobecności Dewadatty w domu. Tak samo owo
twierdzenie: „byty nie mają własnej natury” nie czyni bytów
pozbawionymi własnej natury, ale informuje o braku
własnej natury we wszystkich bytach. W tej sytuacji
niesłuszne są twoje słowa: „cóż czyni twierdzenie, że nie
istnieje własna natura, jeśli nie istnieje własna natura? Brak
własnej natury jest ustanowiony nawet bez twierdzenia”.112

KOMENTARZ 
W VV 12. przeciwnik szkoły madhjamaki stwierdził, że nie 

potrzeba za pomocą negacji ustanawiać nieistnienia czegoś, co nie 
istnieje, np. zimna ognia. Madhjamika odpowiada na to, że negacja 
własnej natury bytów jest jedynie aktem mowy o funkcji 
powiadamiania – stwierdzenia nieistnienia własnej natury. Dla 
przeciwnika jednak negacja ma tu wyraźnie funkcję performatywną. 
Należy przez to rozumieć, że zdaniem przeciwnika: 

1. Negacja własnej natury bytów czyni byty pozbawionymi
własnej natury.

112 yat punar bhavatôktam atha nâsti sa svabhāvaḥ kiṃ nu pratiṣidhyate tvayānena  /vacanena-rte vacanāt pratiṣedhaḥ sidhyate hy asata iti  // atra brūmaḥ / yac câha rte vacanād asataḥ pratiṣedha-vacana-siddhir iti  /atra jñāpayate vāg asad iti tan na pratinihanti  // yac ca bhavān bravīti, ṛte ’pi vacanād asataḥ pratiṣedhaḥ prasiddhaḥ, tatra kiṃ niḥsvabhāvāḥsarva-bhāvā ity etat tvad-vacanaṃ karotîti, atra brūmaḥ / niḥsvabhāvāḥ sarva-bhāvā ity etatkhalu vacanaṃ na niḥsvabhāvān eva sarva-bhāvān karoti / kiṃtv asati svabhāve bhāvāniḥsvabhāvā iti jñāpayati / tad yathā kaścid brūyād avidyamāna-gṛhe devadatte ’sti gṛhedevadatta iti / tatraînaṃ kaścit pratibrūyān nâstîti / na tad-vacanaṃ devadattasyâsad-bhāvaṃ karoti kiṃtu jñāpayati kevalam asaṃbhavaṃ gṛhe devadattasya / tadvan nâstisvabhāvo bhāvānām ity etad vacanaṃ na bhāvānāṃ niḥsvabhāvatvaṃ karoti kiṃtu sarva-bhāveṣu svabhāvasyâbhāvaṃ jñāpayati / tatra yad bhavatôktaṃ kim asati svabhāve nâstisvabhāva ity etad vacanaṃ karoti, ṛte ’pi vacanāt prasiddhaḥ svabhāvasyâbhāva iti tan na yuktam / 



124 Stanisław Jan Kania, Metoda dialektyczna Nagardżuny 
2. Skoro ma miejsce negacja, to własna natura bytów istnieje

(por. VV 11.).
3. Negacja w jakiś sposób czyni istniejące nieobecnym w danym

miejscu.
4. Własna natura musi istnieć, choć nie w bytach.
Jest to pogląd o tyle zaskakujący, że unikając niekonsekwencji

musimy wszak każdej negacji przypisać funkcję performatywną, tzn. 
mówiąc, że przysłowiowego Dewadatty nie ma w domu sprawiamy, że 
w rzeczywistości go tam nie ma (ale jest on gdzie indziej, gdyż negacja 
nie może działać na nieistniejącym przedmiocie). 

Madhjamika argumentuje, że negacja jedynie powiadamia czy 
też informuje (jñāpayati), że czegoś nie ma. Przedstawiciel szkoły 
Nagardżuny na potrzeby sporu przyjmuje zgodnie z wykładnią 
wajsiesziki, że nieistnienie oznacza nieobecność w danym miejscu, 
gdyż, jak stwierdza, twierdzenie o pustce informuje o braku własnej 
natury we wszystkich bytach. Dla madhjamików pustka nie czyni bytów 
pustymi. Jak już zostało to wcześniej wyjaśnione, funkcjonuje ona 
jedynie na zasadzie językowej konwencji, gdyż jest w istocie li tylko 
pojęciem funkcjonującym w zależności (prajñaptir upādāya). 

Ostatecznie, celem negacji własnej natury bytów nie jest 
ustanowienie nieistnienia własnej natury, lecz eliminacja błędnego 
założenia jej istnienia. W tej sytuacji nawet jeśli przyjmiemy, że wszelka 
negacja jest w tym sensie zbędna, że i tak nie zmienia stanu rzeczy, to 
zmienia ona tu błędny pogląd na temat stanu rzeczy. 
2.2.7. Odpowiedź na siódmy zarzut 

I dalej: 
 „Tak jak głupcy fałszywie postrzegają wodę 
w fatamorganie, podobnie ty fałszywie 
postrzegałbyś, albowiem negowany jest 
nieistniejący [byt]”, itd. 

Na te cztery twoje strofy odpowiadamy z kolei: 
VV 65. Przedstawiłeś istotne rozważania 
odnośnie przykładu fatamorgany. Wysłuchaj 
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wobec tego wywodu, który uzasadnia ów 
przykład. 

VVV 65. Zostały przez ciebie przedstawione istotne 
rozważania odnośnie do przykładu fatamorgany. Wysłuchaj 
wobec tego wywodu, dzięki któremu ów przykład jest 
uzasadniony.113 

KOMENTARZ 
W siódmym zarzucie przeciwnik szkoły Nagardżuny przedstawił 

przykład percepcji wody w fatamorganie, którym miałby się posłużyć 
madhjamika, broniąc koncepcji pustki. Przykład ten ma 
usprawiedliwiać negację przedmiotu, który nie istnieje (woda 
w fatamorganie jest jedynie iluzoryczna). Jednakże według przeciwnika 
negować można jedynie istniejący przedmiot – w fatamorganie widzimy 
iluzoryczną wodę, ale woda jako taka przecież istnieje. 

W przeciwieństwie do np. przykładu dźwięku powstrzymującego 
dźwięk (VV 3.), madhjamika akceptuje przykład wody w fatamorganie 
i przedstawia jego uzasadnienie. 

VV 66. Gdyby owo postrzeżenie istniało 
w oparciu o własną naturę, nie byłoby 
współzależnie powstałe. A czyż nie jest w istocie 
pustką postrzeżenie, które współzależnie 
powstaje? 

VVV 66. Jeśli owo postrzeżenie wody w fatamorganie 
istniałoby w oparciu o własną naturę, to nie byłoby 
współzależnie powstałe. A ponieważ powstaje ono zależnie od 
fatamorgany, od opacznego widzenia i od niewłaściwego 

113 anyac ca  / bālānām iva mithyā mṛga-tṛṣṇāyāṃ yathā-jala-grāhaḥ  /evaṃ mithyā-grāhaḥ syāt te pratiṣedhyato hy asataḥ  // ity ādayo yā punaś catasro gāthā bhavatôktā atra brūmaḥ mṛga-tṛṣṇā-dṛṣṭānte yaḥ punar ukta tvayā mahāṃś carcaḥ  /tatrâpi nirṇayaṃ śṛṇu yathā sa dṛṣṭānta upapannaḥ  // ya eta tvayā mṛga-tṛṣṇā-dṛṣṭānte mahāṃś carca uktas tatrâpi yo nirṇayaḥ sa śrūyatāṃyathôpapanna eṣa dṛṣṭānto bhavati  / 
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skupienia, przeto jest współzależnie powstałe. I ponieważ jest 
współzależnie powstałe, to nie ma (jest puste względem) 
własnej natury - tak jak wcześniej wyjaśniono. 
Co więcej: 

VV 67. A gdyby postrzeżenie istniało w oparciu 
o własną naturę, kto odrzuciłby owo
postrzeżenie? Metoda ta [działa] także przy
pozostałych [rzeczach]. Z tego powodu nie ma
[wobec nas] zarzutu.

VVV 67. A gdyby postrzeżenie wody w fatamorganie 
istniało w oparciu o własną naturę, kto owo [postrzeżenie] 
odrzuciłby? Albowiem własnej natury – tak jak żaru ognia, 
ciekłości wody, przejrzystości przestrzeni - nie da się 
odrzucić. A jej odrzucenie w istocie ma miejsce. Z tego 
powodu postrzeżenie nie ma (jest puste względem) własnej 
natury. Podobnie, sposób ten jest do przyjęcia w kontekście 
pozostałych pięciu rzeczy – tego, co jest do postrzeżenia itp. 
W tej sytuacji nie [do przyjęcia] są twoje słowa, że z powodu 
istnienia zespołu sześciu [rzeczy] wszystkie byty są 
niepuste.114 

KOMENTARZ 
Jak stwierdza przeciwnik w VV 14., akceptując przykład wody 

w fatamorganie, akceptujemy istnienie (w domyśle: istnienie w oparciu 
114 sa yadi svabhāvataḥ syād grāho na syāt pratītya saṃbhūtaḥ  /yaś ca pratītya bhavati grāho nanu śūnyatā saîva  // yadi mṛga-tṛṣṇāyāṃ sa yathā-jala-grāhaḥ svabhāvataḥ syān na syāt pratītya-samutpannaḥ /yato mṛga-tṛṣṇāṃ ca pratītya viparītaṃ ca darśanaṃ pratītyâyoniśo-manaskāraṃ ca pratītya syād udbhūto ’taḥ pratītya-samutpannaḥ / yataś ca pratītya-samutpanno ’taḥ svabhāvataḥśūnya eva / yathā pūrvam uktaṃ tathā / kiṃ cānyat / yadi ca svabhāvataḥ syād grāhaḥ kas taṃ nivartayed grāham  / śeṣeṣv apy eṣa vidhis tasmād eṣo ’nupālambhaḥ  // yadi ca mṛga-tṛṣṇāyāṃ jala-grāhaḥ svabhāvataḥ syāt ka eva taṃ vinivartayet / na hisvabhāvaḥ śakyo vinivartayituṃ yathâgner uṣṇatvam apāṃ dravatvam ākāśasyanirāvaraṇatvam / dṛṣṭaṃ câsya vinivartanam / tasmāc chūnya-svabhāvo grāhaḥ / yathācaîtad evaṃ śeṣeṣv api dharmeṣv eṣa kramaḥ pratyavagantavyo grāhya-prabhṛtiṣu pañcasu /tatra yad bhavatôktaṃ ṣaṭka-bhāvād aśūnyāḥ sarva-bhāvā iti tan na / 
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o własną naturę) postrzeżenia, choćby błędnego. To właśnie na 
postrzeżeniu wody w fatamorganie skupia się madhjamika 
w odpowiedzi na zarzut jego przeciwnika. Jak wykazuje, przedstawiony 
przykład bardzo dobrze służy zilustrowaniu koncepcji pustki.  

Otóż postrzeżenie wody w fatamorganie w istocie musi być 
puste, gdyż jest współzależnie powstałe – powstaje wszak w zależności 
od fatamorgany, iluzji, itp. Gdyby zaś istniało w oparciu o własną 
naturę, nie mogłoby stanowić przedmiotu negacji. Jak podkreśla 
madhjamika, metoda (vidhi) ta działa w kontekście pozostałych rzeczy, 
które przeciwnik wymienia w VV 14. Przedstawiciel szkoły Nagardżuny 
nawiązuje tu do przedstawionej w VV 55. konsekwencji akceptacji 
koncepcji własnej natury bytów, którą to konsekwencją jest świat 
złożony z wiecznych i niezmiennych rzeczy, które nie mogą na siebie 
oddziaływać. Gdyby postrzeżenie (i każda inna rzecz) posiadało własną 
naturę, pozostawałoby niewzruszone wobec każdej próby 
oddziaływania nań, m.in. nie dałoby się zanegować.  

Jak powiada madhjamika, własnej natury nie można odrzucić, 
tak jak nie można odrzucić np. żaru ognia, przy czym należy podkreślić, 
że madhjamika używa tu terminu „własna natura” (svabhāva) w jego 
drugorzędnym znaczeniu (cecha zasadnicza bytu).115 Mimo to, żaden 
byt nie istnieje w oparciu o własną naturę (w pierwszym znaczeniu 
terminu). 

 
2.2.8. Odpowiedź na ósmy zarzut 
 

Na to, co pan następnie powiedział: 
 „A jeśli dla ciebie ma miejsce ustanowienie bez 
racji twojego odrzucenia własnej natury, wówczas 
dla mnie również bez racji ustanowione jest 
istnienie [zasady] posiadania [przez byt] własnej 
natury”, 

my odpowiadamy: 
                                                           
115 Por. STCHERBATSKY (1989: 36-38). Kwestię znaczeń terminu svabhāva poruszam w dalszej części tej pracy. 
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VV 68. Z uwagi na jednakowość [kwestii], 
[problem] braku racji rozwiązuje to 
[rozważanie], które zostało wcześniej 
przedstawione w kontekście metody odrzucenia 
przykładu fatamorgany. 

VVV 68. [Problem] braku racji powinien być rozumiany 
jako rozwiązany przez owe wcześniej przedstawione 
rozważania. Rozważania odnośnie negacji zespołu sześciu 
[rzeczy] przedstawione przy okazji wcześniejszej racji, 
powinny być tutaj wzięte pod uwagę.116 

KOMENTARZ 
W ósmym zarzucie przeciwnik oskarżył madhjamikę 

o akceptację możliwości ustanowienia tezy bez racji (hetu), która wszak
nie istnieje (mylna interpretacja terminu śūnya). Jak powiada
madhjamika w odpowiedzi, problem ten rozwiązują rozważania
przedstawione przy okazji odpowiedzi na poprzedni zarzut.
Mianowicie, negacja, która stanowi rację dla odrzucenia błędnego
postrzeżenia wody w fatamorganie, niezaprzeczalnie istnieje, ale
w zależności, nie zaś substancjalnie – i w tym właśnie znaczeniu jest
pusta. Podobnie racja dla odrzucenia własnej natury bytów jest
współzależnie powstała, nie zaś nieistniająca.
2.2.9. Odpowiedź na dziewiąty zarzut 

Na to, co pan następnie powiedział: 
 „Nie do zaakceptowania jest, aby negacja była 
wcześniejsza, a to, co jest do zanegowania 

116 yat punar bhavatôktaṃ hetoś ca te na siddhir naiḥsvābhāvyāt kuto hi te hetuḥ /nirhetukasya siddhir na côpapannâsya te ’rthasyêti // atra brūmaḥ / etena hetv-abhāvaḥ pratyuktaḥ pūrvam eva sa samatvāt  /mṛga-tṛṣṇā-dṛṣṭānta-vyāvṛtti-vidhau ya uktaḥ prāk  // etena cêdānīm carcena pūrvôktena hetv-abhāvo ’pi pratyukto ’vagantavyaḥ / ya eva hi carcaḥpūrvasmin hetāv uktaḥ ṣaṭka-pratiṣedhasya sa evêhâpi carcayitavyaḥ  / 
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późniejsze, albo żeby [negacja] była późniejsza lub 
żeby [powstawała] równocześnie [z tym, co jest do 
zanegowania] – dlatego własna natura istnieje”, 

my odpowiadamy: 
VV 69.  Z uwagi na podobieństwo [kwestii], 
problem racji [dla negacji] w trzech czasach 
został już wcześniej rozwiązany i [to] głosiciele 
teorii pustki docierają do racji przeciw trzem 
czasom. 

VVV 69. Należy rozumieć, że racja, która traktuje o negacji 
w trzech czasach, została już wcześniej przedstawiona. 
Dlaczego? Ponieważ [racja] jest taka sama, jak teza do 
udowodnienia. Albowiem, zgodnie z twoim twierdzeniem, 
negacja jest nie do zaakceptowania w trzech czasach. Z tym, 
co jest do zanegowania jest zaś jak z negacją. Z tego powodu, 
skoro nie istnieje negacja i to, co jest do zanegowania, nie [do 
przyjęcia] jest twoja koncepcja, że negacja jest zanegowana. 
Do owej racji, która traktuje o negacji w trzech czasach, 
docierają głosiciele teorii pustki, a nie ty, ponieważ negują 
[oni] własną naturę wszystkich bytów. 
Albo jak to zostało wcześniej powiedziane:  

„Ja nie neguję niczego. Nie ma niczego do 
zanegowania. Dlatego też rzucasz oszczerstwo, 
[mówiąc]: »ty negujesz«”. 

A jeśli myślisz, że w trzech czasach ustanowiona jest negacja 
i istnieją przyczyny poprzedzająca, następująca 
i równoczesna: poprzedzająca, np. ojciec dla syna, 
następująca, np. uczeń dla mistrza i równoczesna, np. lampa 
dla światła – to na to odpowiadamy: Tak nie jest. Albowiem 
tym sposobem przedstawione są trzy błędy. A jeśli nawet tak 
jest, porzucasz swoją tezę, przyjmując realne istnienie 
negacji. W ten sposób ustanowiona jest także negacja 
własnej natury.117 

                                                           
117 yat punar bhavatôktaṃ 
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KOMENTARZ 
W odpowiedzi na ostatni zarzut, w którym przeciwnik 

stwierdził, że negacja nie może istnieć w trzech czasach, madhjamika 
zauważa, że racja traktująca o negacji w trzech czasach została już 
wcześniej przedstawiona, a problem tu poruszony jest podobny do 
innej, wcześniejszej kwestii.118 Nie jest jednak do końca jasne, który 
fragment traktatu madhjamika ma tu na myśli. 

W VV 69. Nagardżuna po raz kolejny (wcześniej w VV 28.) 
korzysta z terminu sādhyasama i, jak już zostało to wcześniej 
wyjaśnione, ma on na myśli p o d o b i e ń s t w o racji i tezy do 
udowodnienia. W wypadku VV 28., przykład dźwięku 
powstrzymującego inny dźwięk, jest taki sam, jak teza o pustce w tym 
sensie, że dźwięk i twierdzenie są tak samo puste. Z kolei w odpowiedzi 
na ostatni zarzut madhjamika zauważa, że jego przeciwnik chce 
ustanowić negację tezy o pustce wszystkich bytów, rację stanowi zaś dla 
niego nieistnienie negacji w trzech czasach. Tym samym problemem 
zawartym w racji obarczona jest teza przez ową rację do udowodnienia. 
Jeśli zatem przeciwnik madhjamiki odrzuca możliwość negacji w trzech 
                                                                                                                                                 pūrvaṃ cet pratiṣedhaḥ paścāt pratiṣedhyam ity anupapannam  / paścāc cânupapanno yugapac ca yataḥ svabhāvaḥ sann iti  // atra brūmaḥ  / yas traikālye hetuḥ pratyuktaḥ pūrvam eva sa samatvāt  / traikālya-pratihetuś ca śūnyatā-vādināṃ prāptaḥ  // ya eva hetus traikālye pratiṣedha-vācī sa uktôttaraḥ pratyavagantavyaḥ / kasmāt / sādhya-samatvāt / tathā hi tvad-vacanena pratiṣedhas traikālye ’nupapanna-pratiṣedha-vat sa pratiṣedhyo ’pi / tasmāt pratiṣedha-pratiṣedhye ’sati yad bhavān manyate pratiṣedhaḥ pratiṣiddha iti tan na / yas trikāla-pratiṣedha-vācī hetur eṣa eva śūnyatā-vādināṃ prāptaḥ sarva-bhāva-svabhāva-pratiṣedhakatvān na bhavataḥ / athavā katham etad uktôttaram / pratiṣedhayāmi nâhaṃ kiṃcit pratiṣedhyam asti na ca kiṃcit /  tasmāt pratiṣedhayasîty adhilaya eṣa tvayā kriyate  // iti pratyuktaṃ / atha manyase triṣv api kāleṣu pratiṣedhaḥ siddhaḥ, dṛṣṭaḥ pūrva-kālīno ’pi hetuḥ, uttara-kālīno ’pi, yugapat kālīno ’pi hetuḥ, tatra pūrva-kālīno hetur yathā pitā putrasya, paścāt kālīno yathā śiṣya ācāryasya, yugapat kālīno yathā pradīpaḥ prakāśasyêty atra brūmaḥ / na caîtad evam / uktā hy etasmin krame trayaḥ pūrva-doṣāḥ / api ca yady evam, pratiṣedha-sad-bhāvas tvayâbhyupagamyate pratijñā-hāniś ca te bhavati / etena krameṇa svabhāva-pratiṣedho ’pi siddhaḥ / 
118 O zagadnieniu trzech czasów w filozofii indyjskiej (i buddyjskiej) pisze SCHAYER (2012). 
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czasach, nie może on zanegować negacji istnienia własnej natury 
wszystkich bytów.  

Jak zauważa WESTERHOFF (2010: 126), w VV 4. przeciwnik 
madhjamaki sam broni negację negacji istnienia własnej natury bytów 
przed uznaniem za niemożliwą. Zdaniem Westerhoffa, możliwe jest, iż 
to właśnie do tego fragmentu traktatu odwołuje się madhjamika, 
mówiąc o podobieństwie kwestii. Wydaje mi się to jednak mało 
prawdopodobne, gdyż treść pierwszego zarzutu nie rzuca światła na 
treść dziewiątego zarzutu, a jedynie jeden problem przypomina drugi 
(zamiast go rozwiązywać, co podkreśla madhjamika w strofie). Co 
więcej, wspomnianej podobnej kwestii należałoby raczej szukać 
w drugiej części traktatu – wśród odpowiedzi madhjamiki na zarzuty. 
Być może madhjamice chodzi tu po prostu o VV 28., gdzie w odpowiedzi 
na inny zarzut przedstawiciel szkoły Nagardżuny również wskazuje na 
błąd sādhya-sama. Rozpoznanie owego błędu w zupełności rozwiązuje 
problem zawarty w dziewiątym zarzucie. 

Madhjamika stwierdza dalej, że do racji, która traktuje o negacji 
w trzech czasach docierają głosiciele pustki (śūnyatā-vādin119). 
Jednocześnie przywołana zostaje strofa 63. traktatu, w której 
madhjamika podkreśla, że w istocie niczego nie neguje, gdyż nie ma na 
świecie niczego do zanegowania. Madhjamika odpowiada tym samym, 
że nawet jeśli negacja nie istnieje w trzech czasach, to przecież n i c  
n i e i s t n i e j e r e a l n i e, jak zatem można negować (zakładając, 
że przedmiot negacji musi być istniejący)? 

Madhjamika sugeruje dalej, że jego przeciwnik może założyć 
teraz coś wprost przeciwnego, a mianowicie, że negacja ustanowiona 
jest w trzech czasach oraz, że istnieją przyczyny poprzedzająca, 
następująca i równoczesna. Przyczyny te ilustrują trzy przykłady: 

1. Ojciec dla syna jest przyczyną poprzedzającą, gdyż jego
powstanie poprzedza powstanie syna;

2. Uczeń dla mistrza jest przyczyną następującą, gdyż choć jego
powstanie następuje po powstaniu mistrza, to żaden

119 Siunjatawadą (śūnyatā-vāda, dosł. doktryna pustki) nazywa się często w literaturze buddyjskiej szkołę madhjamaki. 
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człowiek nie byłby mistrzem bez przynajmniej jednego 
ucznia; 

3. Lampa dla światła jest przyczyną równoczesną, gdyż bez
jednego nie ma drugiego.

W kwestii przykładów madhjamika zauważa, że obarczone są 
one trzema błędami. Po pierwsze, ojciec nie jest ojcem, zanim nie 
spłodzi syna. Po drugie, zanim uczeń został uczniem, mistrz musiałby 
istnieć jako skutek pozbawiony przyczyny. Po trzecie, w przykładzie 
lampy i światła niemożliwe jest odróżnienie przyczyny od skutku. 

Madhjamika konkluduje autokomentarz do strofy stwierdzając, 
że obierając stanowisko wyżej przedstawione, przeciwnik porzuciłby 
swoją pierwotną tezę przedstawioną w zarzucie. 
2.3. Zakończenie traktatu 

VV 70. Dla kogo jest pustka, dla tego są 
wszystkie rzeczy. Dla kogo pustki nie ma, dla 
tego nie ma niczego. 

VVV 70. Dla kogo jest pustka, dla tego są wszystkie rzeczy – 
ziemskie i ponadziemskie. Dlaczego? Albowiem dla kogo jest 
pustka, dla tego jest współzależne powstawanie. Dla kogo jest 
współzależne powstawanie, dla tego są Cztery Szlachetne 
Prawdy. Dla kogo są Cztery Szlachetne prawdy, dla tego są 
owoce ascezy i wszystkie szczególne dostąpienia. Dla kogo są 
wszystkie szczególne dostąpienia, dla tego są Trzy Klejnoty – 
Budda, Dharma i Sangha. Dla kogo jest współzależne 
powstanie, dla tego są prawość, przyczyna prawości i owoc 
prawości oraz nieprawość, przyczyna nieprawości i owoc 
nieprawości. Dla kogo są prawość i nieprawość, przyczyny 
prawości i nieprawości oraz owoce prawości i nieprawości, 
dla tego są splamienie, powstanie splamienia i domeny 
splamienia. Dla kogo jest wszystko, co wyżej wymienione, dla 
tego prawo szczęśliwych i nieszczęśliwych narodzin, 
osiągnięcie szczęśliwych i nieszczęśliwych narodzin, droga do 
szczęśliwych i nieszczęśliwych narodzin, przejście przez 
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szczęśliwe i nieszczęśliwe narodziny, środki do przejścia 
przez szczęśliwe i nieszczęśliwe narodziny i wszystkie 
ziemskie konwencje są ustanowione. Poznać należy je 
samemu, wedle tych wskazówek – [jedynie] część można 
ukazać za pomocą słów. 
Raz jeszcze: 

Składam pokłon niezrównanemu Buddzie, który 
objaśnił pustkę, współzależne powstawanie i drogę 
środka jako jedną rzecz. 

Oto koniec dzieła mistrza Nagardżuny.120 
KOMENTARZ 

W ostatniej, siedemdziesiątej strofie i autokomentarzu do niej 
Nagardżuna podsumowuje nie tyle swój traktat, ile całą wykładnię 
madhjamiki, podkreślając filozoficzny i przede wszystkim religijny 
wydźwięk doktryny pustki. We fragmencie powyższym nie 
odnajdujemy żadnego odwołania do dialogu madhjamiki i jego 
przeciwników. W istocie, w VV(V) 70. Nagardżuna niejako dystansuje 
się wobec fikcyjnej filozoficznej dysputy, która stanowi treść traktatu, 
przedstawiając finalne proste przesłanie oderwane od złożonych 
rozważań filozoficznych. Mianowicie, dla kogo jest pustka, dla tego są 
120 prabhavati ca śūnyatêyaṃ yasya prabhavanti tasya sarvârthāḥ  /prabhavati na tasya kiṃcin na prabhavati śūnyatā yasya  // yasya śūnyatêyaṃ prabhavati tasya sarvârthā laukika-lokôttarāḥ prabhavanti / kiṃ kāraṇam/ yasya hi śūnyatā prabhavati tasya pratītya-samutpādaḥ prabhavati / yasya pratītya-samutpādaḥ prabhavati tasya catvāry ārya-satyāni prabhavanti / yasya catvāry ārya-satyāniprabhavanti tasya śrāmaṇya-phalāni prabhavanti, sarva-viśeṣâdhigamāḥ prabhavanti / yasyasarva-viśeṣâdhigamāḥ prabhavanti tasya trīṇi ratnāni buddha-dharma-saṃghāḥ prabhavanti/ yasya pratītya-samutpādaḥ, tasya dharmo dharma-hetur dharma-phalaṃ ca prabhavanti,tasyâdharmo ’dharma-hetur adharma-phalaḥ ca prabhavanti / yasya dharmâdharmaudharmâdharma-hetū dharmâdharma-phale ca prabhavanti / tasya kleśaḥ kleśa-samudayaḥkleśa-vastūni ca prabhavanti / yasyaîtat sarvaṃ prabhavati pūrvôktaṃ tasya sugati-durgati-vyavasthā sugati-durgati-gamanaṃ sugati-durgati-gāmī mārgaḥ sugati-durgati-vyatikramaṇaṃ sugati-durgati-vyatikramôpāyaḥ sarva-saṃvyavahārāś ca laukikāvyavasthāpitāḥ / svayam adhigantavyā anayā diśā kiṃcic chakyaṃ vacanenôpadeṣṭum iti / bhavati câtra yaḥ śūnyatāṃ pratītya-samutpādaṃ madhyamāṃ pratipadaṃ ca /ekârthāṃ nijagāda praṇamāmi tam apratima-buddham // iti kṛtir iyam ācārya-nāgārjuna-pādānām // 
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wszystkie rzeczy, tzn. kto zrozumiał, że wszystkie byty są puste, ten 
poznał fundamentalne prawa działania rzeczywistości i zmierza do 
uwolnienia się od kołowrotu narodzin i śmierci (saṃsāra). 

Nagardżuna wylicza kolejne centralne koncepcje i elementy 
doktryny buddyzmu niejako wynikające jedne z drugich, począwszy od 
koncepcji pustki, podkreślając tym samym, że koncepcja pustki, tj. 
niesubstancjalnego istnienia bytów, jest w istocie podstawą całej 
doktryny buddyjskiej. Jednocześnie, wynika z tego, że bez koncepcji 
pustki doktryna buddyjska traci rację bytu. Pustka jest zatem koncepcją 
kluczową dla praktykującego buddysty. 

Ponadto, Nagardżuna podkreśla w ostatniej strofie VV 
empiryczny wymiar buddyzmu, zauważając, że jedynie wycinek 
rzeczywistości można „ukazać za pomocą słów”. Do tego, co 
niewysłowione i absolutne buddysta musi dojść samodzielnie za pomocą 
odpowiednich praktyk. Nagardżuna podkreśla tym samym, że pustka 
czy współzależne powstawanie są jedynie koncepcjami – konstruktami 
myślowymi, pojęciami zależnymi. Same werbalne pouczenia nie 
uwolnią buddysty od kołowrotu narodzin i śmierci. Ostatecznie, jak 
głosi Nagardżuna, nauka jest jedynie wskazówką (diś), reszta leży 
w rękach dążącego do oświecenia. 

Vigraha-vyāvartanī wieńczy strofa skomponowana w hołdzie 
Buddzie, przypominająca przedstawioną we wstępie do niniejszej pracy 
strofę MMK 24.18. Pustka, współzależne powstawanie i droga środka są 
takie same, gdyż należą jedynie do domeny językowej konwencji, 
a rzeczywistość jest w istocie niewyrażalna słowami.  
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3. Dialektyka Nagardżuny

3.1. Mit racjonalnej dysputy. Instrumentarium pojęciowe 
madhjamaki 
 W badaniach nad Vigraha-vyāvartanī i literaturą madhjamaki1 
powszechnie przyjęto identyfikować podmiot odpowiadający na 
przedstawione w pierwszej części VV zarzuty z autorem traktatu. 
Identyfikacji tej nie należy uznawać za błędną, jeśli przyjąć, że traktat 
Nagardżuny stanowi obronę doktryny szkoły madhjamaki przed 
krytyką, z jaką występowali jej przeciwnicy. VV nie zawiera jednak 
relacji z prawdziwej debaty Nagardżuny z jego przeciwnikami, a jedynie 
fikcyjny dialog, który Nagardżuna sam kreuje. Dialog ten zawiera 
ponadto wiele stanowisk – jak się podkreśla – suponowanych 
i antycypowanych, nieprzypisanych przedstawicielom konkretnych 
nurtów filozoficznych. Z tego względu w swoim przekładzie VV 
i komentarzu doń nazwałem autora odpowiedzi na zarzuty po prostu 
madhjamiką.  

W kwestii zarzutów zaś, choć identyfikacja myślicieli 
formułujących je wydaje się w wypadku pewnych zarzutów bardziej 
oczywista niż w wypadku innych, nie należy przypisywać 
przedstawionych tu stanowisk konkretnie czy to najjajikom, czy 
abhidharmikom, czy przedstawicielom innych krytycznych wobec 
madhjamaki szkół. Nagardżuna dokonuje w swoim traktacie wyraźnego 
oddzielenia madhjamaki od wszystkich krytycznych wobec niej szkół, 
które nie zostają wyraźnie zidentyfikowane, przeciwnie – zostaje im 
nadany wspólny mianownik. Owym wspólnym mianownikiem jest tu 
1 WESTERHOFF (2010), BHATTACHARYA (1998), TUCCI (1929), RUEGG (1981), SIDERITS (1980), BRONKHORST (1985) i in. 
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dla Nagardżuny zdroworozsądkowe spojrzenie na rzeczywistość, 
a konkretnie próba werbalizacji rzeczywistości. W istocie, co podkreśla 
David R. Loy, przedmiot krytyki madhjamaki sprowadza się do naszej 
własnej próby interpretacji rzeczywistości jako zbioru możliwych do 
rozróżnienia odrębnych od siebie elementów.2 Czy będziemy tu mówić 
o realnie istniejących autonomicznych bytach, czy o bytach będących
konglomeratami dharm obdarzonych własną naturą, korzystamy
z pewnej przyjętej przez nas ontologii. Tym, co przede wszystkim
wyróżnia filozofię Nagardżuny od nurtów przez madhjamików
krytykowanych, jest odrzucenie możliwości ustanowienia jakiejkolwiek
ontologii.3

Dla Nagardżuny wszelka ontologia jest jedynie konwencjonalna, 
gdyż konwencjonalny jest język, którego użycie w naturalny sposób 
prowadzi do ustanowienia ontologii. Jeżeli zaś język jest jedynie 
konwencjonalny, to żadne wypowiedziane przez nas zdanie nie może 
być prawdziwe absolutnie, lecz jedynie konwencjonalnie – prawda jest 
bowiem z a l e ż n a od języka, którym się posługujemy.4 Mając to na 
uwadze, wszelka debata nad strukturą rzeczywistości jawi się 
pozbawioną sensu, gdyż jakiekolwiek z niej wypłyną wnioski, nie będą 
one obiektywnie prawdziwe. Wynikałoby z tego, że w Vigraha-vyāvartanī 
Nagardżuna, wychodząc od stwierdzenia konwencjonalności języka nie 
tyle konstruuje destruktywną krytykę, obalając stanowiska 
przeciwników i unikając twierdzeń pozytywnych5, ile obala mit 
racjonalnej dysputy. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na sam tytuł dzieła 
Nagardżuny, tłumaczony przeze mnie jako Odwrócenie zarzutów. 
Madhjamika z traktatu Nagardżuny dokonuje „odwrócenia” 

2 LOY (1999: 249). 
3 DE JONG (1972: 1). 
4 GARFIELD-PRIEST (2003: 10). 
5 Od unikania twierdzeń pozytywnych odszedł później Bhawawiweka (Bhāvaviveka),który zaakceptował twierdzenie o pustce wszystkich bytów jako twierdzeniebezsprzecznie pozytywne (ECKEL 1978: 217-8). Do pytania, czy Nagardżunarzeczywiście nie formułuje żadnych pozytywnych twierdzeń powracam w dalszejczęści tego rozdziału. 
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(vyāvartanī6) sformułowanych przez jego przeciwników zarzutów w tym 
sensie, że nie tyle oddala owe zarzuty, ile ujawnia błędne rozumowanie, 
które było podstawą ich sformułowania. Ponadto, w bardziej 
dosłownym przekładzie vyāvartanī znaczy tyle co „odwracanie”, co z 
kolei wskazywać może na kolistość krytyki – „odwrócony” zarzut 
możemy znów „odwrócić” i tak ad infinitum. Warto również nadmienić, 
że tytuł dzieła Nagardżuny, co zauważa Janusz Chmielewski, nasuwa 
skojarzenie z oznaczającym „odwrócenie” greckim peritropḗ – 
wprowadzonym przez Sekstusa Empiryka (II-III w.) terminem 
technicznym dla metody redukcji do absurdu – metody, którą do 
perfekcji wypracował wszak Nagardżuna.7 Mówiąc o „odwróceniu”, 
Nagardżuna może zatem podkreślać, że sedno jego traktatu tkwi nie 
tyle w obronie koncepcji madhjamaki, ile w samej wykorzystanej 
w fikcyjnej debacie metodzie dialektycznej oraz będącej jej podstawą 
konwencjonalności języka. 
 Konwencjonalny charakter języka uzasadnia kolistość krytyki 
i wyklucza możliwość utrzymania jakiejkolwiek tezy8, w sytuacji, gdy 
każda teza ma charakter jedynie względny, a nie absolutny i zawsze 
można jej przeciwstawić antytezę – jeżeli bowiem żaden sąd 
o rzeczywistości nie jest absolutnie prawdziwy, lecz jedynie prawdziwy
w ramach pewnej konwencji, to możemy ten sąd obalić, stosując się po
prostu do innej konwencji. Parafrazując słowa komentarza AJDUKIEWICZA
(1960) do sporu o uniwersalia, dwaj filozofowie prowadzący spór
ontologiczny, broniący pozornie sprzecznych poglądów posługują się
w istocie wzajemnie nieprzekładalnymi językami, w których pojęcia
funkcjonują w różny sposób – co innego będą znaczyć słowa „istnieje”
czy „byt” dla Nagardżuny, co innego dla np. najjajiki. Nie istnieje jeden
uniwersalny język obiektywnie werbalizujący strukturę rzeczywistości
– każdy filozof posługuje się własnym instrumentarium pojęciowym.
6 Sanskryckie słowo vyāvartanī (‘odwrócenie’) - utworzone od pierwiastka vṛtz prefiksami vi i ā, z dodanym sufiksem anī (rodz. żeński; ana – rodz. nijaki) -interpretuję tu jako nomen actionis, WESTERHOFF (2010) zaś jako nomen agentis,oddając vyāvartanī za pomocą angielskiego dispeller (dosł. ‘rozpraszacz’). 
7 CHMIELEWSKI (1981: 24-5, 51) 
8 Por. VV 29., gdzie madhjamika przyznaje, że nie posiada (gdyż  n i e  m o ż e) żadnej tezy. 
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 Punktem wyjścia filozofii Nagardżuny jest rozróżnienie między 
prawdą umowną (względną) (saṃvṛti-satya) a prawdą absolutną 
(paramârtha-satya). Prawdę umowną możemy tu zidentyfikować 
z pojęciem rzeczywistości językowej, prawdę absolutną zaś z pojęciem 
rzeczywistości pozajęzykowej, zakładając jednak, że oba poziomy – choć 
są ujęciami jednej i tej samej rzeczywistości – w żadnym stopniu ze sobą 
nie korespondują. Mianowicie, dla Nagardżuny nie tyle przykładowe 
słowo „garniec” (ghaṭa) – element rzeczywistości językowej – jest 
umysłową reprezentacją desygnatu, jakim jest duże gliniane naczynie, 
ile sam desygnat słowa „garniec” jest jedynie myślowym konstruktem – 
w rzeczywistości pozajęzykowej garniec nie istnieje realnie jako 
autonomiczny byt. Zgodnie z wykładnią madhjamaki, rzeczywistość nie 
może być przedmiotem werbalizacji. A zatem gdy o czymś mówimy, 
owo coś nie istnieje w sensie absolutnym – jest jedynie elementem 
rzeczywistości językowej. Wszystkie pojęcia, którymi posługuje się 
Nagardżuna mają charakter czysto umowny. Gdy Nagardżuna mówi 
o bycie czy o powstaniu bytu odwołuje się jedynie do językowej
konwencji.

Podstawowym pojęciem w instrumentarium każdego filozofa jest 
właśnie pojęcie bytu. Zgodnie z najprostszą, parmenidejską, definicją – 
byt to jest to, co jest. Cóż jednak znaczy, że coś „jest”? Madhjamaka, 
w myśl buddyjskiej doktryny o współzależnym powstawaniu, odrzuca 
możliwość przypisania bytowi (bhāva) wartości istnienia bądź 
nieistnienia (abhāva). Rozumienie świata podług klasycznej ontologii 
dwuwartościowej jest bowiem determinowane przez oparte na 
pojęciach myślenie dyskursywne, usprawiedliwiane kognitywnymi 
potrzebami naszego rozumu, ale jedynie na poziomie konwencji. Jako 
użytkownicy języka, za pomocą którego dokonujemy usymbolizowania 
rzeczywistości, nie możemy mieć problemów z odpowiedzią na 
postawione wyżej pytanie o znaczenie słowa „jest”. Koncepcja „bycia” 
jest wszak podstawą myślenia o czymkolwiek. Nagardżuna wykazuje 
jednak, że bycie jest niemożliwe. 

W przedstawionej we wstępie do niniejszej pracy strofie MMK 
1.1. Nagardżuna odrzuca możliwość powstania bytu (1) z siebie, (2) 
z innej rzeczy, (3) z siebie i z innej rzeczy oraz (4) bez przyczyny. 
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Analizie zostają poddane pojęcia przyczyny (hetu) i warunku (pratyaya). 
Mianowicie, 
 Ad 1. Powstanie bytu z samego siebie jest absurdem, albowiem 
nie możemy w tym wypadku mówić o „powstaniu”. Skoro byt powstaje 
sam z siebie, to znaczy, że był już wcześniej powstały. 
 Ad 2. Powstanie bytu z innej rzeczy jest postulatem 
zdroworozsądkowym. Dla Nagardżuny jednak koncepcja czegoś 
„innego” (para) wymaga akceptacji istnienia własnej natury (svabhāva) 
bytów. Albowiem byt x jest „inny” w stosunku do bytu y, ponieważ jego 
własna natura jest inna od własnej natury bytu y.9 Nagardżuna zaś 
własną naturę bytów odrzuca. 
 Ad 3. Koncepcja powstania bytu z samego siebie i z innego bytu 
jako połączenie przedstawionych wyżej dwóch możliwości dziedziczy 
problemy obu. 
 Ad 4. Powstanie bytu bez przyczyny jest również niemożliwe, 
gdyż nie do pomyślenia jest, aby coś wzięło się z niczego, tzn. aby nic 
zmieniło się w coś. A zatem nieposiadający przyczyny byt musiałby być 
wieczny, czego madhjamikowie – co zostało podkreślone w VV 55. - nie 
mogą zaakceptować. 
 Zdroworozsądkową konsekwencją wykluczenia możliwości 
istnienia jakiegokolwiek bytu jest nieistnienie (abhāva). Nagardżuna 
odrzuca jednak nieistnienie bytów, które oznacza jedynie zmianę stanu 
istnienia bytu. Mianowicie, jak wykazuje Bhaswati BHATTACHARYYA 
(1979: 339), jeśli istnieje byt x, to akceptujemy jego nieobecność – jeśli 
zaś nie akceptujemy istnienia bytu x, bezzasadnym jawi się 
postulowanie jego nieobecności. 
 Nagardżuna odrzuca zatem zarówno istnienie bytów, jak i ich 
nieistnienie, definiując wyłączone przez dwuwartościową ontologię 
tertium jako drogę środka (madhyama-pratipad). Ta z kolei obca jest 
werbalizacji, gdyby bowiem można było ją zwerbalizować, byłaby ona 
wszak – podobnie do klasycznej ontologii – prawdziwa jedynie 
konwencjonalnie. Nagardżuna odrzuca uwikłanie bytów w relacje 
kauzalne na rzecz teorii względności wszechrzeczy, wyrażonej 
9 BHATTACHARYYA (1979: 336-7). 
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terminem współzależnego powstawania (pratītya-samutpāda).10 
Powstawania nie należy tu jednak interpretować dosłownie. 
Uwarunkowane (saṃskṛta) rzeczy jedynie manifestują się we wzajemnej 
zależności, same w sobie są w istocie niczym.11 Nagardżuna odrzuca 
w istocie trzy cechy (trilakṣaṇa) bytów, tj. powstanie (utpāda), trwanie 
(sthiti) i rozpad (bhaṅga), określając je w MMK 7.34. mianem iluzji 
(māyā), snu (svapna) i miasta gandharwów (gandharva-nagara).12 
 Reasumując, pojęcia bytu i niebytu mają dla Nagardżuny 
charakter jedynie konwencjonalny. O ich istnieniu możemy mówić na 
poziomie prawdy potocznej, podczas gdy ich realne istnienie (sadbhāva) 
madhjamaka odrzuca. 
 Pojęciu realnie istniejącego bytu Nagardżuna przeciwstawia 
pojęcie bytu pustego (śūnya). Pustka (śūnyatā) i pusty byt są podobnie 
pojęciami umownymi – o pustce i pustych bytach możemy mówić 
jedynie na poziomie prawdy konwencjonalnej. Pusty znaczy dla 
Nagardżuny tyle, co pozbawiony własnej natury (svabhāva). Stanisław 
Schayer wyróżnia cztery znaczenia terminu własna natura: (1) esencji, 
np. żaru ognia, (2) cechy szczególnej wyróżniającej jeden byt od 
drugiego, (3) niezmiennej natury czy podstawy każdego bytu i (4) bytu 
absolutnego (svato bhāva).13 Nagardżuna redukuje wymienione 
znaczenia do dwóch – esencji i niezmiennej natury.14 
 W znaczeniu esencji, własna natura jest zasadniczą cechą danego 
bytu, np. żar jest własną naturą ognia. Własna natura-esencja, o której 
mowa jest m.in. w VVV 67., nie jest jednak cechą szczególną danego 
bytu, lecz wspólną grupie bytów. Jest to jest jednak drugorzędne dla 
Nagardżuny znaczenie terminu svabhāva. Podstawowym jest 
niezmienna natura czy też substancja. W tym znaczeniu, własna natura 
10 Analizie pojęcia współzależnego powstawania Nagardżuna poświęca 25. rozdziałMMK. 
11 STCHERBATSKY (1989: 38-39). 
12 Analizę i tłumaczenie rozdziału siódmego MMK, w którym Nagardżuna poddaje krytyce pojęcia powstania, trwania i ustania przedstawiam w: KANIA (2011: 82-86, 90-94). 
13 SCHAYER (1931: xix , 55). 
14 DE JONG (1972: 2-3). Czandrakirti wyróżnia ponadto trzecie znaczenie terminu svabhāva jako (hipotetycznego) bytu absolutnego (WESTERHOFF 2009a: 20). 
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nie jest już cechą bytu, lecz wyznacznikiem jego statusu ontologicznego 
– byt, który posiada własną naturę istnieje autonomicznie, niezależnie
od wszystkiego innego. 15

Koncepcja pustki, tj. braku własnej natury bytów, implikuje 
zatem odrzucenie realnego i autonomicznego istnienia bytów. Dla 
postulujących istnienie własnej natury realistów za pojęciem pustki 
kryć się będą jednak nihilistyczne założenia ontologiczne. Jeśli bowiem 
byt – tu: autonomiczny, realnie istniejący element struktury 
rzeczywistości, która ponadto poddaje się werbalizacji – nie posiada 
własnej natury, to nie ma prawa istnieć.  

Instrumentaria pojęciowe madhjamików i ich przeciwników są 
w istocie wzajemnie niewspółmierne, z czego wynika poważny problem 
dla zawartej w Vigraha-vyāvartanī debaty. Mianowicie, konstrukcja 
i użycie danego instrumentarium czy też schematu pojęciowego 
implikuje uznanie konkretnych praw za każdym razem, gdy pojęcia owe 
wykorzystane są w wybranym znaczeniu do próby werbalizacji 
elementu rzeczywistości. Dany schemat pojęciowy jest wszak podstawą 
każdej teorii, gdyż determinuje myślenie w określonych kategoriach. 
Z tej przyczyny język nie tyle służy werbalizacji zjawiska x, ile jego 
ukształowaniu. Użytkownicy dwóch różnych schematów pojęciowych, 
mówiąc wprost, mogą zatem nie dojść do porozumienia w dyskusji na 
temat charakteru danego zjawiska.  

Owym wspomnianym problemem dla przedstawionej przez 
Nagardżunę debaty madhjamiki i jego przeciwników będzie zatem 
niewspółmierność interteoretyczna, z powodu której strony sporu 
zamiast dojść do porozumienia będą jedynie wzajemnie obalać swoje 
postulaty. Jak zauważa Paul K. Feyerabend, teorie niewspółmierne 
można obalić przez odwołanie się do ich własnych typów doświadczeń, 
tj. przez odkrycie zawartych w nich wewnętrznych sprzeczności.16 Tak 
właśnie czyni madhjamika z traktatu Nagardżuny i jego przeciwnicy. 
Analizie tej metody oraz zagadnieniu niewspółmierności 

15 WESTERHOFF (2009a: 24). 
16 FEYERABEND (2001: 201). 
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interteoretycznej w Vigraha-vyāvartanī poświęcam dalszą część 
niniejszego rozdziału. 
3.2. Niewspółmierność interteoretyczna w przykładach 
3.2.1. Ontologia i teoria języka 

Centralnym punktem sporu w Vigraha-vyāvartanī jest status 
ontyczny bytów, tj. stopień ich realności. Szkoła madhjamaki postuluje 
współzależne powstawanie bytów, które z racji swojej 
niesubstancjalności, tj. braku własnej natury, określane są mianem 
pustych. Z kolei przeciwnicy madhjamaki przyznają bytom realne 
istnienie. Traktat Nagardżuny otwiera zarzut skierowany przeciwko 
podstawowej i zasadniczej kwestii, tj. przeciwko samej tezie 
nieistnienia własnej natury bytów.  

Nagardżuna w roli fikcyjnego przeciwnika swojej szkoły 
utrzymuje, że teza madhjamików „Wszystkie byty są puste” jest 
wewnętrznie sprzeczna z jednego z dwóch powodów: (1) teza implikuje 
swoją własną nieważność (VV 1.), (2) warunek uznania tezy za ważną 
implikuje fałszywość tezy (VV 2.). Należy przy tym rozumieć, że pustka 
(brak własnej natury) bytu oznacza niezdolność bytu do podejmowania 
jakiegokolwiek działania z prostej przyczyny równoznaczności pustki 
bytu z nieistnieniem bytu. 

Ad 1. Teza „Wszystkie byty są puste” wchodzi w zakres 
wszystkich bytów, a więc sama jest pusta. Symbolizując wyrażenie „jest 
pusty” jako P, formuła przedstawia się następująco:  

∀x(P(x)) ⇒ P(∀x(P(x))) .17 
Ponieważ bycie pustym implikuje nieistnienie, możemy funkcję P 
zastąpić negacją, otrzymując tym samym zdanie o schemacie 
analogicznym do poprzednika implikacji w zasadzie redukcji do 
absurdu, ˹(p ⇒  ¬p) ⇒ ¬p˺: 

∀x(¬x) ⇒ ¬ (∀x(¬x)) , 

17 W niniejszej pracy stosuję symbole logiczne za: BALCEROWICZ (1996: 46-47). 
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czego konkluzją, zgodnie z zasadą redukcji, jest: 

¬ (∀x(¬x)) .18 
Wciągnięte do zakresu wszystkich bytów zdanie „Wszystkie byty 

są puste” pociąga za sobą swoje własne zaprzeczenie. Redukcja zdania 
wykazuje nieważność tezy szkoły madhjamaki. 

Ad 2. Aby teza „Wszystkie byty są puste” posiadała zdolność do 
działania, tj. potencjał ustanowienia pustki wszystkich bytów, musi 
posiadać własną naturę, co jednak pociąga za sobą uznanie tezy za 
fałszywą. Symbolicznie: 

∀x(P(x)) ∧ ¬P(∀x(P(x))) ⇒   ¬ (∀x(P(x))) . 
Przeciwnik szkoły Nagardżuny dopuszcza możliwość wyłączenia 

tezy z zakresu zawartego w niej kwantyfikatora ogólnego, przyjąwszy 
pewną rację dla rozróżnienia (viśeṣa-hetu), której madhjamika jednak 
nie podał, formułując swoją tezę. 

Podsumowując, czy uznajemy podstawową tezę madhjamaki 
o pustce wszystkich bytów za pustą, czy za obdarzoną własną naturą,
teza ta zostaje odrzucona.

W odpowiedzi na zarzut madhjamika stwierdza, że jego pusta, 
jak utrzymuje, teza19 nie jest obarczona wewnętrzną sprzecznością, 
gdyż pustka bytu nie implikuje jego nieistnienia, lecz jedynie jego 
współzależne powstawanie (VV 22.). Mamy tu zatem do czynienia 
z podstawowym przykładem wzajemnej nieprzekładalności 
instrumentariów pojęciowych obu stron debaty, która odpowiedzialna 
jest za powstawanie oskarżeń o poglądy nihilistyczne wysuwanych pod 
adresem szkoły Nagardżuny.  

Jak stwierdza madhjamika w VVV 22., jego przeciwnik wysuwa 
zarzut pod adresem koncepcji pustki, n i e  p o j m u j ą c  (anavasāya) 
z n a c z e n i a (artha) pojęcia pustki. Podobnie jednak przeciwnik 
18 Jak zauważa CHMIELEWSKI (1981: 77), teza „Wszystkie byty są puste” jest tuanalogiczna do tezy „Wszelkie zdania są fałszywe”, która sama również jest zdaniem,przez co obala samą siebie. 
19 Należy tu zwrócić uwagę, że Nagardżuna nie posługuje się tu terminem „teza” (pratijñā), lecz „twierdzenie” (vacana, dosłownie: „powiedzenie”, „wypowiedź”) z przyczyn, które zostaną dalej przedstawione. 
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madhjamaki mógłby stwierdzić, że przedstawiciel szkoły Nagardżuny 
nie pojmuje, na przykład, znaczenia pojęcia bytu (bhāva). Zarzut 
o propagowanie nihilizmu byłby, trzeba przyznać, rozczarowująco
słaby, gdyby wynikał zaledwie z błędnego zrozumienia stosowanego
przez madhjamików pojęcia. W istocie jednak przeciwnik szkoły
Nagardżuny odrzuca koncepcję pustki nie dlatego, że opacznie ją
zrozumiał, lecz dlatego, że jej założenia kłócą się z najbardziej
podstawowymi prawami akceptowanymi przez przeciwnika.
Odpowiedź, w której madhjamika tłumaczy, że pustka bytu nie oznacza
nieistnienia bytu (VVV 22.), jest daremna, gdyż przeciwnik wciąż nie
będzie mógł koncepcji madhjamików zaakceptować. Problem ten ma
kapitalne znaczenie dla zagadnienia niewspółmierności
interteoretycznej i jednocześnie rzuca nowe światło na kwestię
struktury traktatu.

Mianowicie, co zostało już wspomniane we wstępie do niniejszej 
pracy, fakt, że autor Vigraha-vyāvartanī zdecydował się rozdzielić 
zarzuty przeciwnika madhjamaki od odpowiedzi na zarzuty, zamiast 
przedstawiać odpowiedź na dany zarzut bezpośrednio po każdym 
zarzucie, jest jednym z powodów, które każą Toli i Dragonetti 
przypuszczać, że autorem traktatu nie jest Nagardżuna.20 Dla innych 
badaczy struktura tekstu wydaje się nie być do tego stopnia 
problematyczna, choć np. WESTERHOFF (2010: 9) przyznaje, że jest ona 
osobliwa i zastanawiająca. Moim zdaniem z kolei struktura ta jest wręcz 
konieczna. 

Otóż, uszeregowanie zarzutów w jedną listę, całkowicie odrębną 
względem odpowiedzi, pozwala madhjamice również utworzyć ze 
swoich odpowiedzi spójną całość i, co więcej, umożliwia w ogóle 
przeprowadzenie całej przedstawionej w Vigraha-vyāvartanī wymiany 
poglądów. Gdyby pierwszemu zarzutowi bezpośrednio towarzyszyła 
odpowiedź madhjamiki, obie strony nie mogłyby przejść do dyskusji 
nad zagadnieniami przedstawionymi w kolejnych zarzutach, nie 
pozostawiając omawianych wcześniej problemów bez rozwiązania. Nie 
bez przyczyny pierwszy zarzut dotyczy kwestii elementarnej dla 
20 Por. Wstęp, przypis 53. 
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dyskusji z madhjamiką, tj. kwestii koncepcji pustki. Pustka 
i współzależne powstawanie oraz dwuwartościowa ontologia realizmu 
stanowią wszak dla madhjamiki i jego przeciwników punkty wyjścia 
całych ich wzajemnie niewspółmiernych teorii. W takim wypadku 
osiągnięcie tu konsensusu wymagałoby od jednej ze stron całkowitego 
porzucenia danego propagowanego systemu filozoficznego oraz 
sprzężonego z nim i zastosowanego do jego skonstruowania schematu 
pojęciowego. Do porozumienia nie doszłoby również dlatego, że na 
słowa madhjamiki, iż pusty byt nie jest bytem nieistniejącym, lecz 
jedynie współzależnie powstałym i przez to nieposiadającym własnej 
natury, przeciwnik szkoły Nagardżuny odpowiedziałby, że d l a  
n i e g o  to właśnie o z n a c z a, że byt określany mianem bytu pustego 
nie istnieje – jeśli zaś wszystkie byty są puste, to nie istnieje nic. 
Dyskusja już na początku utknęłaby zatem w martwym punkcie. 

Niewspółmierność zachodząca między wykładnią madhjamaki 
a stanowiskami przeciwników zostaje następnie podkreślona 
w traktacie przy okazji dyskusji nad przedstawionym przez przeciwnika 
przykładem dźwięku powstrzymującego inny dźwięk (VV 3.). Dla 
przeciwnika teza madhjamików o pustce jest nieistniejąca, nie może 
zatem ustanawiać pustki bytów (o tym samym statusie ontologicznym) 
i negować własnej natury (o odmiennym statusie ontologicznym). 
Z interpretacją tą nie zgadza się madhjamika (VV 25-26.). 
Sformułowana przez przeciwnika szkoły madhjamaki krytyka jest 
jednak jak najbardziej zasadna, ale z jego p u n k t u  w i d z e n i a. 
Sama teza madhjamików stanowi element stworzonego przez nich 
systemu sprzężonego z konkretnym schematem pojęciowym. 
Pamiętając o tym, że w myśl relatywizmu prawdziwość sądów, teorii itp. 
jest względna, teza funkcjonująca bez zarzutu w pojęciowym układzie 
odniesienia madhjamaki (dalej w skrócie: układ M) będzie bezzasadna 
w pojęciowym układzie odniesienia przeciwnika-realisty (dalej 
w skrócie: układ R). Chronologicznie w dyskusji pojawiają się kolejno: 

1. Teza o pustce – sformułowana w układzie M, prawdziwa 
w układzie M, 

2. Teza o pustce (1.) – przedstawiona w układzie R, 
nieprawdziwa w układzie R, 
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3. Interpretacja tezy – sformułowana w układzie R, prawdziwa 
w układzie R, 

4. Interpretacja tezy (3.) – przedstawiona w układzie M, 
nieprawdziwa w układzie M,  

5. Krytyka interpretacji tezy – sformułowana w układzie M, 
prawdziwa w układzie M. 

Gdyby dyskusja była tu kontynuowana, tzn. gdyby przeciwnik szkoły 
madhjamaki zabrał głos i ustosunkował się do odpowiedzi madhjamiki, 
przedstawiłby krytykę interpretacji tezy (VVV 22.) w układzie R 
(nieprawdziwa w układzie R), następnie sformułował swój 
kontrargument w układzie R (prawdziwy w układzie R), który 
madhjamika przedstawiłby w układzie M (nieprawdziwy w układzie M) 
i tak ad infinitum. Z przyczyny niewspółmierności interteoretycznej, 
madhjamika i jego przeciwnik popadają niechybnie w błędne koło 
dyskusji toczonej na przemian w ramach dwóch różnych konwencji. 
 Wyraźną egzemplifikację zachodzenia niewspółmierności 
między stanowiskami madhjamiki i jego przeciwnika Nagardżuna 
przedstawia w zarzucie czwartym. W VV 9. przeciwnik madhjamaki 
stwierdza, że mówiąc o braku własnej natury bytów madhjamika 
dowodzi jednocześnie istnienia własnej natury, albowiem czegoś, co nie 
istnieje, nie można poznać – nie sposób zatem o owej rzeczy mówić. 
Jeśli zatem istnieją realnie takie nazwy, jak „brak własnej natury”, 
„pozbawiony własnej natury”, „własna natura” itp., to oznacza to, że 
własna natura istnieje, albowiem nie istnieje nazwa bez desygnatu. 
Mamy tu do czynienia z przykładem osobliwego zastosowania 
odwrotnego prawa redukcji do absurdu, inaczej prawa Claviusa: ˹(¬p ⇒ 
p) ⇒ p˺. Mianowicie, ustanowienie negacji własnej natury implikuje 
istnienie własnej natury, a więc własna natura istnieje. 
 Nagardżuna w roli fikcyjnego przedstawiciela swojej szkoły 
z łatwością odrzuca zarzut, oświadczając w VV 57.: „my nie mówimy, że 
nazwa jest realnie istniejąca” (na punar vayaṃ nāma sad-bhūtaṃ brūmaḥ). 
Nagardżuna podkreśla tu zatem, że słowa przeciwnika madhjamiki są 
prawdziwe jedynie w układzie R – w ramach konwencji, której 
podstawowym elementem są założenia ontologicznego realizmu. 
Założenia te nie stanowią elementu systemu madhjamików. W układzie 
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M postulat realnego istnienia desygnatów wszelkich nazw, które są 
ponadto również realnie istniejące, jest pozbawiony sensu.  
 Co więcej, w VV 58. madhjamika odwraca zarzut, wnioskując (w 
ramach konwencji swojego przeciwnika), że skoro nie istnieje nazwa 
bez desygnatu, to istnieć musi desygnat nazwy „nieistniejący” lub 
„niebyt” (asat), sprowadzając stanowisko przeciwnika do absurdu. 

Paradoks ten przedstawia sobą problem, jak może istnieć coś, co 
z definicji nie istnieje – krótko mówiąc, jak to możliwe, aby niebyt był. 
Gdyby niebyt mógł istnieć, byłby wszak bytem. Musimy zatem 
sprowadzić niebycie czy też nieistnienie (w znaczeniu realnego 
nieistnienia) do pewnej własności bytu. Napotykamy tu jednak na 
kolejny problem, mianowicie, nie ma bytu, który posiadałby własność 
nieistnienia, a więc nieistnienie nie jest własnością. Zdanie „x nie 
istnieje” jest w istocie pozbawione sensu, gdyż skoro nie istnieje x, nie 
możemy orzekać o jego nieistnieniu, tj. przypisać mu nieistnienia jako 
jego własności. Negatywny sąd egzystencjalny nie może być zdaniem 
języka przedmiotowego, albowiem nieistnienie nie jest przez nas 
doświadczane, a jedynie wnioskowane.21 Zdanie o strukturze ˹¬p˺, 
orzekające o elementach struktury rzeczywistości, jest jednak zasadne 
na poziomie metajęzyka. Dla przykładu, wypowiadając zdanie „nie ma 
garnca w domu” posługujemy się de facto metajęzykiem dla odrzucenia 
sądu, że w domu jest garniec. Gdy zaś wypowiadamy zdanie „w domu 
jest garniec” posługujemy się językiem przedmiotowym, gdyż 
znajdujący się w domu garniec jest przedmiotem naszej percepcji. 

Późniejsza tradycja wajsiesziki obeszła z kolei problem mówienia 
o nieistnieniu czy nieobecności bytu, ustanawiając negację (pratiṣedha) 
kategorią ontologiczną dla wyjaśnienia nieistnienia w kategoriach 
pozytywnych.22 Mówiąc o tym, że garnca nie ma w domu, stwierdzamy 
w istocie, że nieistnienie garnca j e s t  w domu. Co innego przedmioty 
fikcyjne – choć posługujemy się takimi nazwami, jak „pegaz” albo 
odpowiadający mu na gruncie indyjskim w tego typu rozważaniach „róg 
                                                           
21 Por. np. RUSSELL (2004: 78), BERGSON (1957: 252-4). Stanowisko przeciwne przedstawia m.in. Wittgenstein, który uznaje za realny fakt negatywny, tj. nieistnienie stanów rzeczy (WITTGENSTEIN 2000: 8). 
22 BALCEROWICZ (2003: 364). 
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zająca” (śaśa-viṣāṇa), nazwy te denotują jedynie przedmioty 
intencjonalne.23 Z definicji pegaz jest skrzydlatym koniem i choć sam 
jest fikcyjny, istnieją konie i istnieją skrzydła. Nazwa „róg zająca” 
składa się zaś z dwóch nazw – „róg” i „zając” – które posiadają realnie 
istniejące desygnaty. Pegaz i róg zająca są jednak jedynie rzeczami 
niedoświadczanymi, nie zaś samosprzecznymi. Z kolei w wypadku 
„syna bezpłodnej kobiety” (vandhyā-suta) mamy do czynienia 
z samosprzecznymi własnościami przedmiotu, z powodu których 
przedmiot ów jest niemożliwy. Njaja-wajsieszika nie dokonuje 
(przeważnie) jednak rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma rodzajami 
przedmiotów nieistniejących.24 A zatem, mimo iż nie istnieje syn 
bezpłodnej kobiety oraz niezaświadczone jest istnienie pegaza, nazwy 
denotujące te przedmioty nie posiadają realnie istniejących 
desygnatów, co nie narusza jednak zasady równoznaczności istnienia 
z wyrażalnością i poznawalnością. 

W wypadku nazwy asat, jeśli miałaby ona denotować przedmiot, 
mielibyśmy wówczas do czynienia, mówiąc wprost, z bytem, którego nie 
ma, a więc przedmiotem nielogicznym.25 Z kolei, odczytując asat jako 
przymiotnik „nieistniejący”, przedmiot opisywany przez asat nie 
posiadałby własności nieistnienia (niemożliwej, jak wcześniej 
wykazano), lecz sygnalizowana byłaby jedynie nieobecność owego 
przedmiotu w danym miejscu. 

W szóstym zarzucie (VV 11-12.) postawione zostaje pytanie 
o sens negowania rzeczy, którą przyjmujemy za bezwględnie 
nieistniejącą. Należy tu jednocześnie podkreślić, po pierwsze, że zarzut 
ten postawiony zostaje w duchu wykładni wajsiesziki, która w negacji 
przedmiotu widzi jedynie postrzeżenie nieobecności owego przedmiotu 
                                                           
23 BALCEROWICZ (2010: 271). 
24 BALCEROWICZ (2010: 267). 
25 Sama nazwa jest ponadto nazwą złożoną, podobną do wymienionej w VV 9. nazwy „brak własnej natury” (niḥsvabhāva). Tak jak nazwa „brak własnej natury”, fikcyjny pegaz wyobrażany jako składający się z realnie wszak istniejących elementów, czy nielogiczna nazwa „syn bezpłodnej kobiety”, składająca się z logicznych i denotujących realnie istniejące przedmioty nazw „syn” i „bezpłodna kobieta”, tak i asat składa się z posiadającej realnie istniejący desygnat nazwy sat i negacji przynazwowej. 
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w danym miejscu, przy jednoczesnej afirmacji jego istnienia (w innym 
miejscu), i po drugie, że przeciwnik madhjamaki na potrzeby krytyki 
akceptuje postulat absolutnego nieistnienia własnej natury bytów. 
W odpowiedzi na zarzut Nagardżuna w roli fikcyjnego przedstawiciela 
swojej szkoły wykorzystuje postulat przeciwnika, by ujawnić, że jest on 
obarczony absurdalną konsewkencją – jeśli negacja x ustanawia x to 
negacja negacji x ustanawia negację x. Symbolicznie, postulat 
przeciwnika przedstawia się następująco: 

(¬x ⇒ x) ⇒ x , 
na co madhjamika odpowiada (VV 61.): 

( ¬(¬x) ⇒ ¬x) ⇒ ¬x , 
co następnie możemy rozwinąć do: 

((( ¬(¬x) ⇒ ¬x) ⇒ ¬x ) ⇒ x) ⇒ x , 
i tak ad infinitum. Dla madhjamiki jego przeciwnik, postulując wynikanie 
afirmacji z negacji, popada zatem w błędne koło. 
 Co więcej, jak zauważa dalej madhjamika (VV 62.), jeśli negując 
własną naturę bytów ustanawiamy własną naturę, to negacja pustki 
musi podobnie pociągać za sobą jej ustanowienie. Jakkolwiek logiczne 
wydaje się wnioskowanie madhjamiki prowadzące do obalenia 
stanowiska jego przeciwnika, oponent madhjamiki będzie mógł tę 
krytykę z łatwością odrzucić. 
 Mianowicie, w myśl założeń przeciwnika, negacja rzeczy 
nieistniejącej typu „syn bezpłodnej kobiety” jest bezzasadna, gdyż 
negacja danego przedmiotu wymaga wpierw poznania owego 
przedmiotu. Jeżeli nie istnieje przedmiot nazywany „synem bezpłodnej 
kobiety”, nie może on być przedmiotem negacji. Jeśli natomiast istnieje 
np. bezpłodna kobieta, jej poznanie umożliwia nam jej negację, tj. 
stwierdzenie jej nieobecności w danym miejscu. Dla najjajiki negacja 
przedmiotu x będzie jedynie zasadna wtedy, gdy nazwa „x” nie będzie 
nazwą pustą. „Syn bezpłodnej kobiety” jest nazwą pustą, a zatem 
wyrażenie „negacja syna bezpłodnej kobiety” będzie pozbawione 
jakiegokolwiek znaczenia.26 

                                                           
26 SHAW (1980: 285). 
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 Przeciwnik madhjamaki stwierdził najpierw w VV 9., że negacja 
własnej natury ustanawia istnienie własnej natury. Jest tak, ponieważ 
„własna natura” nie jest nazwą pustą w układzie R. Następnie, w VV 12., 
przeciwnik na potrzeby zarzutu przyjął, że „własna natura” jest nazwą 
pustą w układzie R, by wykazać absurdalną konsekwencję przyjęcia 
takiego postulatu. Otóż, nazwa „własna natura” jest w tej sytuacji 
nazwą pustą, a zatem jej negacja jest bezzasadna. Odrzucenie przez 
madhjamikę własnej natury jawi się jako pozbawione sensu, gdyż – co 
już zostało wyjaśnione – negacja operuje jedynie na przedmiotach 
istniejących. Jak bowiem madhjamika miałby odrzucić własną naturę, 
skoro – zakładając, że własna natura nie istnieje – nie można własnej 
natury pojąć? Podobnie, dla przeciwnika madhjamiki, negacja pustki 
nie ustanowi pustki, gdyż nie będzie ona miała miejsca – „pustka” jest 
nazwą pustą w układzie R i jej negacja jest bezzasadna, 
w przeciwieństwie do negacji własnej natury, która w układzie R 
istnieje. 
 Argument madhjamiki zostałby zatem odrzucony przez jego 
przeciwnika, jednak w układzie M byłby on całkowicie zasadny. 
Nagardżuna podkreśla to, gdy jako fikcyjny przedstawiciel swojej szkoły 
oznajmia w VV 63., że w układzie M nie ma miejsca żadna negacja. Tym 
razem to madhjamika na potrzeby dyskursu włącza do swojej konwencji 
założenie przeciwnika, że negacja dotyczy tylko rzeczy istniejących 
oraz postulat, że byty istnieją w oparciu o własną naturę. Otóż, 
w układzie M, jak wiadomo, wszystko jest puste, a zatem – jeśli byty 
mogą istnieć tylko w oparciu o własną naturę – nie istnieje nic i niczego 
nie można zanegować. 
 Niewspółmierność interteoretyczna zostaje tu podkreślona 
przez Nagardżunę bodaj najsilniej w całym traktacie. Obie strony sporu 
dla celów dyskursu przyjmują pojedyncze elementy konwencji 
przeciwnej strony i włączają je do swoich konwencji, co pociąga za sobą 
absurdalne konsekwencje. Przeciwnik madhjamaki przyjmuje, że 
własna natura bezwzględnie nie istnieje, skutkiem czego w układzie R 
nie można własnej natury bytów odrzucić. Madhjamika z kolei zakłada, 
że jego przeciwnik ma rację, mówiąc, że negować możemy jedynie 
rzeczy istniejące, skutkiem czego w układzie M nie zachodzi żadna 
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negacja. Owe konsekwencje są w istocie dlatego absurdalne, że nie 
sposób zaakceptować w ramach jednej konwencji tego, co jest 
prawdziwe w ramach innej, skonstruowanej wokół całkowicie 
odmiennych założeń. 
 Do problemu negacji Nagardżuna wraca w ostatnim, dziewiątym 
zarzucie (VV 20.), w którym przeciwnik madhjamaki stwierdza, że 
własna natura bytów musi istnieć, gdyż negacja własnej natury nie 
może być względem niej uprzednia, równoczesna bądź następna. 
W odpowiedzi (VV 69.) madhjamika zauważa, że nawet jeśli negacja nie 
istnieje w trzech czasach, nie stanowi to dla niego problemu, gdyż, jak 
stwierdził w VV 63., nie neguje wszak niczego, skoro nic nie istnieje. 
Nagardżuna w roli fikcyjnych uczestników debaty prowadzi tu subtelną 
grę dwoma konwencjami. Przeciwnik madhjamaki, występujący 
z pozycji adherenta njaji-wajsiesziki, nie postuluje wszak niemożliwości 
negacji, madhjamika z kolei nie jest przecież nihilistą. Przedstawiciel 
szkoły Nagardżuny wykorzystuje jedynie elementy konwencji swojego 
przeciwnika, który z kolei wykorzystuje elementy konwencji 
madhjamiki. 
 Możliwe, że przeciwnik nawiązuje tu do wspomnianego 
wcześniej w niniejszej pracy zarzutu wysuniętego przeciw szkole njaji27, 
że kryteria poznawcze nie są ustanowione w trzech czasach. Choć 
zarzut ten, co już zostało wspomniane, niekoniecznie musiał być 
sformułowany przez Nagardżunę lub przedstawiciela jego szkoły, to 
założenie będące podstawą jego sformułowania mogłoby zostać uznane 
przez przeciwnika za konsekwencję przyjęcia postulatu Nagardżuny28, 
że przyczyna nie istnieje w trzech czasach. W VV 20. przeciwnik 
madhjamaki konstruuje zarzut o podobnym schemacie, zastępując 
kryteria poznawcze negacją. Nie należy tu jednak rozumieć, że 
przeciwnik popełnia podstawowy błąd umieszczenia w czasie rzeczy 
abstrakcyjnej, jaką jest wszak operator logiczny „nie”, oraz że negacja 
ma dla przeciwnika charakter performatywny, tj. czyni istniejący 
przedmiot negacji nieistniejącym. Negacja jest tu rozumiana jako 

27 Przedstawiony w NS 2.1.8-11. 
28 ŚS 6. (…) hetuḥ (…) traikālye nôpapadyate // 
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postrzeżenie nieobecności danego przedmiotu w danym miejscu 
i w tym sensie – z uwagi na epistemiczny charakter negacji – bez 
problemu może zastąpić kryteria poznawcze we wspomnianym 
zarzucie. Zarzut ten przeciwnik może ponadto uznać za sformułowany 
w konwencji szkoły Nagardżuny, gdyż zgadzałby się z postulatem 
nieistnienia przyczyny w trzech czasach, który implikuje wszak także 
nieistnienie przyczyny epistemicznej, jaką jest tu dla przeciwnika 
negacja. A zatem, jak stwierdza przeciwnik madhjamaki, własna natura 
istnieje (postulat przeciwnika madhjamaki), ponieważ przyczyna nie 
istnieje w trzech czasach (postulat madhjamiki włączony do konwencji 
przeciwnika), a negacja własnej natury jest właśnie przyczyną 
epistemiczną. 
 Madhjamika konstruuje swoją odpowiedź, obierając podobną 
strategię – inkorporuje element konwencji przeciwnika do swojej 
konwencji, mianowicie postulaty realnego istnienia bytów i negowania 
jedynie rzeczy istniejących. Jeśli wszystkie byty istnieją w oparciu 
o własną naturę (postulat przeciwnika włączony do konwencji 
madhjamiki), to skoro wszystkie byty są puste (postulat madhjamiki), 
nie istnieje w tej sytuacji nic. A zatem problem negacji w trzech czasach 
jest nieistotny, gdyż negować możemy jedynie rzeczy istniejące 
(postulat przeciwnika włączony do konwencji madhjamiki). 
 
3.2.2. Epistemologia i konceptualizacja rzeczywistości 
 

Drugi zarzut przeciwnika madhjamaki (VV 5-6.) i obszerna 
odpowiedź przedstawiciela szkoły Nagardżuny (VV 30-51.) dotyczą 
zagadnień teorii poznania. Punktem wyjścia przedstawionych tu 
rozważań są założenia ontologiczne obu stron debaty – realizm 
ontologiczny przeciwnika madhjamaki i koncepcja pustki 
madhjamików. Zdaniem przeciwnika szkoły Nagardżuny, koncepcja 
pustki wszystkich bytów pociąga za sobą odrzucenie istnienia 
czegokolwiek na świecie. Madhjamika z kolei występuje przeciwko 
uznaniu bytów za istniejące realnie w oparciu o niezmienną i niezależną 
własną naturę. Obie strony debaty wykazują, że przyjęcie postulatów 
ontologicznych przeciwnych stron wyklucza możliwość poznania 
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czegokolwiek. Należy tu podkreślić, że ani przeciwnik madhjamaki, ani 
przedstawiciel szkoły Nagardżuny nie starają się udowodnić, że 
poznanie jest niemożliwe. Celem obu stron debaty jest jedynie próba 
wykazania absurdalności postulatów przeciwnika, które nie pozwalają – 
ich zdaniem – na ustanowienie epistemologii. 

Zarzut przeciwnika jest prosty i zwięzły: pustka bytów implikuje 
(w układzie R) nieistnienie bytów – skoro zaś nie istnieją kryteria 
poznawcze (tu: percepcja, wnioskowanie, rozumowanie przez analogię 
i tradycja29), jak poznać, że byty są puste? Ostatecznie, jeśli nie istnieją 
żadne byty, to nie istnieją przedmioty poznania. W tej sytuacji 
o poznaniu jako takim nie może być w ogóle mowy.  

Madhjamika odpowiada na to w VV 30., że niczego nie 
przyjmuje, ani niczego nie odrzuca (na pravartayāmi na nivartayāmi), 
mając na myśli, że nie poznaje on w oparciu o kryteria poznawcze, 
o jakich mówi jego przeciwnik. Nagardżuna w roli przedstawiciela 
swojej szkoły nie odrzuca tu możliwości poznania, a jedynie odrzuca 
epistemologię realisty, jakim jest przeciwnik formułujący drugi zarzut 
w VV.  

Kryterium poznawcze (pramāṇa) według przeciwnika 
madhjamaki to (1) realnie istniejący – a więc posiadający własną naturę 
– byt, stanowiący (2) źródło poznania i jednocześnie (3) środek 
weryfikujący poznanie. Co ważne, byt ten jest (4) kryterium 
poznawczym z natury. Madhjamika odrzuca kryteria poznawcze 
swojego przeciwnika już na poziomie ontologii, albowiem nic nie 
istnieje realnie (wszystkie byty są puste=współzależnie powstałe). Co 
więcej, współzależnie powstałe i pozbawione własnej natury kryterium 
poznawcze nie może być kryterium poznawczym z natury. Ostatecznie 
zaś, kryterium poznawcze może być źródłem poznania jedynie na 
poziomie prawdy potocznej. Również jedynie na tym poziomie 
kryterium poznawcze może owo poznanie weryfikować. 

Madhjamika odrzuca tu zatem nie tyle teorię kryteriów 
poznawczych, ile przede wszystkim realizm ontologiczny, który legł 
                                                           
29 Przeglądu teorii kryteriów poznawczych njaji-wajsiesziki dokonuje POTTER (1977: 154-178). 
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u podstaw epistemologii przeciwnika. Przedstawiciel szkoły 
Nagardżuny mógłby wprawdzie zaakceptować w układzie M postulaty 
(2) i (3) jako prawdziwe na poziomie prawdy umownej30, na którym
rzeczywistość nie jest przedmiotem poznania obiektywnego, ale
poznanie – i jego weryfikacja – mogą mieć miejsce w ramach danej
przyjętej konwencji. Postulaty (1) i (4) są zaś w układzie M nie do
przyjęcia.

Niewspółmierność interteoretyczną Nagardżuna podkreśla już 
w komentarzu do pierwszej strofy odpowiedzi na drugi zarzut (VV 30.), 
w której madhjamika mówi: „dla mnie to żaden zarzut” (sa me bhavaty 
evânupālambhaḥ). Madhjamika wskazuje tu na nieprzystawalność 
krytyki sformułowanej przez przeciwnika madhjamaki do postulatów 
madhjamików. Choć zarzut jest zasadny w układzie R, w układzie M jawi 
się pozbawionym sensu z przyczyn wcześniej już wyjaśnionych. 

W VV 32-50. madhjamika odrzuca kolejno kryteria poznawcze: 
ustanowione przez inne kryteria poznawcze, niewymagające 
ustanowienia, samoustanawiające się i ustanawiane zależnie lub 
współzależnie od przedmiotów poznania. Podstawy odrzucenia 
możliwości ustanowienia kryteriów poznawczych zostały omówione 
w poprzednim rozdziale niniejszej pracy. Pozostaje jednak 
odpowiedzieć na pytanie, jaką teorię poznania może w tej sytuacji 
zaproponować madhjamika. 

Otóż, problemy epistemologii ściśle związane są z zagadnieniem 
konceptualizacji rzeczywistości. W procesie poznania, w którym 
uczestniczą określone kryteria poznawcze, dokonujemy uświadomienia 
sobie wyodrębnionych ze struktury rzeczywistości pojedynczych 
elementów, określanych mianem przedmiotów poznania. Na przykład, 
za pomocą percepcji wzrokowej poznajemy leżący na ziemi garniec, 
uświadamiany następnie jako autonomiczny byt. Garniec ów jest jednak 
dla madhjamików jedynie stworzonym przez nas konstruktem 
myślowym – w istocie za pojęciem garnca nie kryje się żaden przedmiot 
posiadający własną naturę, tj. realnie istniejący niezależny byt. 
Wyodrębnienie garnca ze struktury rzeczywistości służy jedynie 
30 Por. przypis 93. 
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zaspokojeniu naszych kognitywnych potrzeb życia codziennego. Innymi 
słowy, garniec istnieje jedynie konwencjonalnie. 
 Tak jak przedmioty poznania, podobnie kryteria poznawcze 
istnieją jedynie konwencjonalnie. Percepcja czy wnioskowanie, będące 
źródłami i jednocześnie weryfikatorami naszego poznania, nie istnieją 
autonomicznie. Przedstawiona w VV krytyka epistemologii służy, jak 
już wspomniano, właśnie odrzuceniu koncepcji autonomicznego 
istnienia (w oparciu o własną naturę) bytów poprzez wykazanie, że 
kryteria poznawcze nie są kryteriami poznawczymi z natury. 
Propozycja ta jest jednak o tyle problematyczna, że jeśli nie istnieją 
kryteria poznawcze, madhjamika – co wykazać chce przeciwnik – nie 
może poznać pustki wszystkich bytów. 
 W MMK, podstawowym dziele doktrynalnym madhjamaki, 
Nagardżuna nie porusza wprawdzie tematu kryteriów poznawczych 
i odrzucenia możliwości ich ustanowienia, posuwa się jednak o krok 
dalej, odrzucając w trzecim rozdziale traktatu istnienie sześciu zmysłów 
(indriya). Nagardżuna argumentuje: 

1. Widzenie (darśana) nie widzi siebie.31

2. Jeśli widzenie nie widzi siebie, jak może widzieć inne
rzeczy?32

3. Jeśli nie ma widzenia, nic nie jest widziane.33

4. Jak zatem możliwe jest, aby widzenie widziało?34

5. Widzenie nie widzi.35

6. Widzący nie istnieje, ani uwzględniając widzenie, ani nie
uwzględniając widzenia. 36

7. Jeśli nie ma widzącego, skąd brałyby się widzenie i przedmiot
widzenia?37

Argumentacja ta dotyczy także pozostałych zmysłów. 

31 MMK 3.2ab: svam ātmānaṃ darśanaṃ (…) na paśyati / 
32 MMK 3.2cd: na paśyati yad ātmānaṃ kathaṃ drakṣyati tat parān // 
33 MMK 3.4ab: nâpaśyamānaṃ bhavati yadā kiṃ cana darśanam / 
34 MMK 3.4cd: darśanaṃ paśyatîty evaṃ katham etat tu yujyate // 
35 MMK 3.5ab: paśyati darśanaṃ naîva (…) / 
36 MMK 3.6ab: tiraskṛtya draṣṭā nâsty atiraskṛtya ca darśanam / 
37 MMK 3.6cd: draṣṭavyaṃ darśanaṃ caîva draṣṭary asati te kutaḥ // 
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 Nie należy interpretować tu słów Nagardżuny jako 
odrzucających możliwość widzenia, słyszenia itd. Mówiąc, że nie ma 
podmiotu widzącego czy też że nie ma widzenia, Nagardżuna odrzuca 
tu jedynie realne, autonomiczne istnienie tychże w oparciu o niezależną 
własną naturę. Założyciel madhjamaki wykazuje, że widzący (draṣṭṛ) nie 
jest widzącym z natury. Jeśli traktujemy widzącego i widzenie jako dwie 
odrębne, autonomiczne rzeczy, to czy widzący może widzieć bez 
widzenia? Gdy widzący nie widzi, ponieważ ma zamknięte oczy, śpi, itp., 
czy nadal jest widzącym? Jeżeli widzenie jest niezależnym bytem 
obdarzonym własną naturą i jest przeto widzeniem z natury, to czy 
widzi ono bez widzącego? Widzenie, widzący i przedmiot widzenia są 
w istocie zależne od siebie. Widzący nie jest widzącym z natury, lecz 
w kontekście widzenia i przedmiotu widzenia, ojciec nie jest ojcem 
z natury, lecz tylko i wyłącznie w kontekście swojego dziecka, idący 
(gantṛ) nie jest idącym z natury, lecz jedynie w kontekście poruszania 
się i drogi38, itd. 
 Podobnie jest z kryteriami poznawczymi i przedmiotami 
poznania. Żaden byt nie jest przedmiotem poznania z natury. Garniec 
jest przedmiotem poznania tylko i wyłącznie w kontekście podmiotu, 
który go poznaje. Kryteria poznawcze także nie są kryteriami 
poznawczymi z natury, lecz jedynie w pewnym kontekście. Pojęcia 
kryterium poznawczego, przedmiotu poznania i podmiotu poznania są 
względne. Pewien człowiek będzie podmiotem poznania w jednej 
sytuacji, w innej sytuacji sam może być przedmiotem czyjegoś 
poznania.  

Wykazując względność pojęć i wzajemną zależność wszystkich 
rzeczy Nagardżuna występuje przeciw próbie werbalizacji struktury 
rzeczywistości i ontologicznemu realizmowi. Wyrazem tego sprzeciwu 
jest przedstawiona w VV przez madhjamikę krytyka teorii poznania 
przeciwnika-realisty. Nagardżuna w roli fikcyjnego przedstawiciela 
swojej szkoły odrzuca epistemologię realizmu na rzecz 
kontekstualizmu, w ramach którego kryterium poznawcze może 
funkcjonować jako kryterium poznawcze, nie będąc nim z natury. 
                                                           
38 Por. MMK 2. 
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Nagardżuna nie wyklucza zatem możliwości poznania. Należy tu jednak 
podkreślić, że rzeczywistość nie jest poznawana obiektywnie, a jedynie 
konwencjonalnie. 

Przeciwnik madhjamaki postulujący realne istnienie bytów oraz 
obiektywne poznanie i możliwość werbalizacji struktury rzeczywistości 
nie będzie mógł jednak stanowiska kontekstualistycznego 
zaakceptować w ramach swojej konwencji. 
3.3. Język i metajęzyk. Czy madhjamika posiada tezę? 
 Zawarta w Vigraha-vyāvartanī debata zwolenników dwóch 
wzajemnie niewspółmiernych systemów filozoficznych służy 
Nagardżunie, jak już wspomniano, do wykazania, że żadna teza nie jest 
możliwa do utrzymania, gdyż zawsze będzie można jej przeciwstawić 
antytezę. Nie oznacza to jednak, że Nagardżuna przyznaje, że tak jak 
przeciwnicy jego szkoły, również i on nie posiada (gdyż nie może) racji. 
Wprost przeciwnie – wykazując bezowocność wymiany poglądów 
między madhjamiką a realistami, Nagardżuna udowadnia, że język 
filozoficznej spekulacji jest w istocie językiem pustym. Racja leży tu 
zatem (tylko i wyłącznie) po stronie Nagardżuny, który występuje 
przeciwko werbalizowaniu struktury rzeczywistości. 

Jeśli jednak przyjąć, że język jest jedynie konwencją 
odpowiadającą naszym kognitywnym potrzebom, to wynika z tego, że 
żadne zdanie języka przedmiotowego nie może być poza ramami 
konwencji ani prawdziwe, ani też fałszywe. Dlaczego zatem mielibyśmy 
uznać za prawdziwe słowa Nagardżuny? 

Otóż, Nagardżuna nie wypowiada w istocie żadnych sądów na 
poziomie języka przedmiotowego. Ponieważ język jest pusty, nie 
proponuje on żadnej ontologii, lecz, jak już wspomniano, odrzuca 
możliwość jej ustanowienia. Koncepcja pustki nie jest propozycją 
ontologiczną, przeciwnie – jest wyrazem odrzucenia koncepcji bytu 
i niebytu, a więc odrzucenia wszelkiej spekulacji ontologicznej. Podczas 
gdy wszelkie sądy formułowane na poziomie języka przedmiotowego 
nie mogą być z przyczyny konwencjonalności języka przedmiotem 
weryfikacji, problem ten nie dotyczy wartości logicznej zdań 
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formułowanych na poziomie metajęzyka. Twierdzenia Nagardżuny 
formułowane są zaś właśnie na poziomie metajęzyka. 
 W Vigraha-vyāvartanī koncepcja metajęzykowości pojawia się już 
w pierwszym zarzucie. W VV 2. przeciwnik szkoły Nagardżuny 
przedstawia propozycję uniknięcia błędu samoobalania się tezy 
„wszystkie byty są puste”: racja dla rozróżnienia (viśeṣa-hetu) miałaby 
wyłączać tezę z zakresu zawartego w niej kwantyfikatora ogólnego. 
Przeciwnik nie precyzuje jednak jak sformułowanej racji by się 
spodziewał. Choć do wyłączenia tezy o wszystkich bytach z zakresu 
wszystkich bytów nie dochodzi, Nagardżuna w roli fikcyjnego 
przeciwnika swojej szkoły przyznaje tu, że dopuszcza możliwość 
przeprowadzenia operacji wyłączenia. W odpowiedzi madhjamika 
ilustruje działanie twierdzenia o pustce wszystkich bytów za pomocą 
metafory iluzorycznego człowieka powstrzymującego stworzonego 
przez siebie iluzorycznego człowieka (VV 23.). Jedno z dwóch 
możliwych, moim zdaniem, rozwiązań problemu tego przykładu 
przedstawione zostało w poprzednim rozdziale niniejszej pracy. 
Zgodnie z drugim rozwiązaniem z kolei, przykład ten stanowi metaforę 
metajęzykowości.39 
 Mianowicie, jak już wspomniano, teza „wszystkie byty są puste” 
jest analogiczna do zdania „wszystkie zdania są fałszywe”, które 
z przyczyny samozwrotności obala samo siebie. Jedno z możliwych 
rozwiązań tego problemu zaproponował Alfred TARSKI (1933). 
Mianowicie, paradoks powstaje, gdyż język przedmiotowy zawiera 
własny predykat prawdziwości. Rozróżnienie na język i metajęzyk 
pozwala zaś uniknąć powstania paradoksu. W metajęzyku bowiem 
możemy mówić o prawdziwości i fałszywości zdań języka 
przedmiotowego. Zdanie „wszystkie zdania są fałszywe” musi być 
zatem zdaniem metajęzykowym względem wszystkich zdań języka 
                                                           
39 Należy w tym miejscu podkreślić, że Nagardżuna nie rozwija nigdzie w swoich dziełach wyraźnej koncepcji metajęzykowości, tak jak nie formułuje świadomie zasady redukcji do absurdu. Jak podkreśla CHMIELEWSKI (1981: 98), rozwiązania Nagardżuny posiadają walor czysto pragmatyczny. Z waloru teoretycznego Nagardżuna nie mógł sobie zdawać sprawy. Należyte uzasadnienie np. operacji wyłączenia leżało w owym czasie poza możliwościami teoretycznej spekulacji. Logiczno-semantyczna istota problemu była całkowicie nieznana. 



3. Dialektyka Nagardżuny 161 

 

przedmiotowego. Zdanie to będzie zatem funkcjonować jak iluzoryczny 
człowiek z przykładu madhjamiki, który powstrzymuje stworzonego 
przez siebie, a więc znajdującego się na niższej płaszczyźnie 
ontologicznej, iluzorycznego człowieka, symbolizującego zdania języka 
przedmiotowego. 
 Podobnie jest z tezą „wszystkie byty są puste”. Twierdzenie 
o pustce wszystkich bytów nie jest zdaniem języka przedmiotowego, 
gdyż nie jest propozycją ontologiczną, zgodnie z którą istnieją byty, 
które posiadają pewną własność nazywaną pustką. Twierdzenie 
o pustce, jak już wspomniano, funkcjonuje jedynie jako odrzucenie 
wszelkiej ontologicznej spekulacji. Ponieważ nie odnosi się ono 
w istocie do struktury rzeczywistości, a jedynie do sądów o strukturze 
rzeczywistości, jest ono względem nich metajęzykowe. 
 Na tej zasadzie funkcjonuje także przedstawione w odpowiedzi 
na drugi zarzut twierdzenie madhjamiki, że nie istnieją realnie kryteria 
poznawcze będące kryteriami poznawczymi z natury (gdyż, po 
pierwsze, nie istnieje własna natura i, po drugie, nie mogą być owe 
kryteria w żaden sposób ustanowione). Nagardżuna przedstawia 
jedynie logiczne konsekwencje struktury epistemologii przeciwnika-
realisty, wykazując wewnętrzną sprzeczność teorii kryteriów 
poznawczych. Dialektyka Nagardżuna służy tu odrzuceniu pewnej 
próby werbalizacji struktury rzeczywistości, nie zaś stwierdzeniu 
czegokolwiek o owej strukturze.  
 Podobnie rzecz się ma w wypadku przedstawionego wyżej 
fragmentu MMK dotyczącego sześciu zmysłów. Nagardżuna, odrzucając 
istnienie widzenia, widzącego i przedmiotów widzenia, nie stwierdza 
jednocześnie, że zamiast wyżej wymienionych, istnieje coś innego, co 
spełnia to samo lub podobne zadanie.40 Odrzucone zostają jedynie 
pojęcia widzenia, widzącego i przedmiotów widzenia, które – jak 
wykazuje Nagardżuna – są pojęciami pustymi. Twierdzenie, że nie 
istnieje widzenie jest zatem metajęzykowe względem postulatu 
istnienia widzenia sformułowanego w języku przedmiotowym. 
                                                           
40 Nagardżuna nie proponuje w istocie żadnej epistemologii, tak jak nie proponuje żadnej ontologii. 
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 Choć Nagardżuna, jak wykazano, wyraźnie unika formułowania 
twierdzeń pozytywnych, odrzuca możliwość ustanowienia ontologii i, 
w konsekwencji, również epistemologii, przeciwstawia przecież 
ontologii dwuwartościowej teorię dharm. Teorii tej nie należy jednak 
traktować jako propozycji ontologicznej, co Nagardżuna tłumaczy przy 
okazji odpowiedzi madhjamiki na trzeci zarzut. Otóż, dla Nagardżuny 
teoria dharm jest wówczas propozycją ontologiczną, gdy zawiera 
postulat realnego istnienia dharm – w oparciu o własną naturę. 
Madhjamaka uznaje jednak dharmy za puste, a więc równie nierealne 
(co nie znaczy „nieistniejące”), co byty w dwuwartościowej ontologii 
realizmu. Teoria dharm jest zatem również jedynie konwencjonalna.41 
W przeciwnym wypadku stanowiłaby poważne naruszenie buddyjskiego 
stanowiska, że prawda absolutna jest niewysłowiona. 
 Nagardżuna wykazuje w Vigraha-vyāvartanī, że żadna teza nie 
jest możliwa do obrony. Przyjęcie takiego stanowiska wiąże się jednak 
z poważnym problemem – o ile Nagardżuna nie chce narażać swojego 
stanowiska na wewnętrzną sprzeczność, nie może on posiadać żadnej 
tezy. W istocie, Nagardżuna sprzeciwia się uznaniu swoich słów 
o pustce wszystkich bytów za tezę (pratijñā) – mówi on jedynie 
o twierdzeniu (vacana, vacas, vākya), że wszystkie byty są puste. W roli 
fikcyjnego przedstawiciela swojej szkoły przyznaje ostatecznie w VV 
29., że nie posiada w rzeczywistości żadnej tezy (nâsti ca mama 
pratijñā).42 
 Przedstawione w VV 29. twierdzenie o braku tezy stanowi, jak 
już wspomniano, bodaj najbardziej problematyczny fragment całego 
traktatu. Twierdzenie to było przez badaczy analizowane na różne 
                                                           
41 Por. SCHAYER (1988: 249). 
42 Należy wspomnieć w tym miejscu, że w MMK 13.8. Nagardżuna nazywa nieuleczalnymi (asādhya) tych, którzy nie rozumieją, że pustka (śūnyatā) jest odrzuceniem wszystkich poglądów (sarvadṛṣṭīnāṃ niḥsaraṇam). Za terminem dṛṣṭi nie kryje się jednak każdy pogląd. Jak podaje EDGERTON (1998: 269), w literaturze buddyjskiej dṛṣṭi najczęściej znaczy tyle, co herezja lub fałszywy pogląd (w odróżnieniu od samyag-dṛṣṭi, czyli słusznego poglądu, pierwszej części Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki [āryâṣṭâṅga-mārga]). Mówiąc o odrzuceniu wszystkich poglądów Nagardżuna ma zatem najprawdopodobniej na myśli odrzucenie wszelkiej filozoficznej spekulacji szkół niebuddyjskich. Nie znaczy to natomiast, że pustka nie jest poglądem per se. 
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sposoby i żadnej z wielu proponowanych jego interpretacji nie możemy 
uznać za dominującą czy choćby najmniej kontrowersyjną. Również 
autokomentarz do VV 29. – równie lakoniczny, co sama strofa – zamiast 
rzucać światło na znaczenie strofy, otwiera drogę do kolejnych 
możliwych interpretacji i tak już bardzo wieloznacznego twierdzenia. 
Poniżej przedstawiam zwięźle niektóre spośród zaproponowanych 
przez badaczy interpretacji twierdzenia o braku tezy. 

Zdaniem T. R. V. Murtiego, Nagardżuna nie formułuje żadnej 
tezy w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa, nie konstruuje sylogizmów 
i nie przytacza własnych argumentów i przykładów na poparcie swoich 
propozycji. Odrzucenie danej tezy nie implikuje akceptacji jej antytezy. 
Antyteza pomaga nam jedynie zauważyć błędność tezy. Metoda 
redukcji do absurdu nie służy madhjamikom, jak pisze Murti, 
ustanowieniu żadnej tezy, lecz obnażeniu wewnętrznych sprzeczności 
implikowanych przez h i p o t e t y c z n i e przyjętą tezę.43 

Posiadanie przez Nagardżunę jakiejkolwiek tezy odrzuca także 
Bimal K. Matilal, który również podkreśla, że odrzucenie tezy nie 
pociąga za sobą afirmacji tezy przeciwnej. Matilal nazywa stanowisko 
madhjamików „zaprzeczeniem bez zobowiązań” (ang. commitmentless 
denial). Jak tłumaczy, nie należy odrzucenia danego poglądu utożsamiać 
z negacją w rozumieniu tradycyjnej logiki (negując p, stwierdzamy, że 
nie-p).  Negacja madhjamików to prasajya-pratiṣedha, „negacja 
całkowita”, która – w odróżnieniu od paryudāsa-pratiṣedha, „negacji 
wykluczenia” – nie implikuje przeciwieństwa przedmiotu negacji.44 
Madhjamika może zatem powiedzieć, że nie twierdzi, że p i nie twierdzi, 
że nie-p.45 
 Odrzucenia posiadania przez Nagardżunę jakiejkolwiek tezy nie 
akceptuje David S. Ruegg, który wyróżnia dwa znaczenia terminu 
pratijñā – szerokie (każda teza) i ograniczone (teza zakładająca istnienie 
bytów [bhāva]). Zdaniem Ruegga, w VV 29. Nagardżuna korzysta 
                                                           
43 MURTI (1980: 132, 136). 
44 Więcej o obu rodzajach negacji piszę w: KANIA (2011: 99-102). 
45 MATILAL (1986: 65-67). Należy jednocześnie podkreślić, że Matilal nazywa stanowisko Nagardżuny stanowiskiem sceptyka, co niesie za sobą pewne konsekwencje dla analizy doktryny madhjamaki i twierdzenia o nieposiadaniu tezy. 
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z terminu w drugim znaczeniu, podkreślając tym samym, że teza 
„wszystkie byty są puste” nie zakłada istnienia bytów, które posiadają 
własność bycia pustymi.46 Rozróżnienie między dwoma rodzajami tez 
uzasadnia twierdzenie Nagardżuny, bez konieczności zastosowania 
zabiegu wyłączenia tezy „wszystkie byty są puste” z zakresu wszystkich 
tez.  
 Z interpretacją Ruegga nie zgadza się natomiast Claus Oetke, 
który nie odnajduje w twórczości Nagardżuny wyraźnego ograniczenia 
zakresu znaczeniowego terminu pratijñā. Jak zauważa Oetke, 
rozróżnienie między dwoma rodzajami tez odnajdujemy dopiero 
w późniejszej literaturze madhjamaki, co nie znaczy, że powinniśmy 
dokonywać owego rozróżnienia w kontekście twórczości Nagardżuny.47 
Zdaniem badacza, Nagardżuny odrzucenie istnienia tezy powinno być 
rozumiane w odniesieniu do poziomu prawdy absolutnej (paramârtha-
satya), na którym nie tyle o tezie o pustce wszystkich bytów, ale 
o żadnej tezie nie może być wszak mowy.48 Za taką interpretacją może 
przemawiać fakt, iż madhjamika pyta swojego przeciwnika w VVV 29., 
skąd wzięłaby się teza, jeśli wszystkie byty są puste, wyciszone i wolne 
z natury, które to obserwacje muszą pochodzić z poziomu prawdy 
absolutnej. 
 Rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami tez akceptuje 
natomiast Jan Westerhoff, który przedstawia analizę semantyczną 
pierwszego zarzutu i twierdzenia o braku tezy. W ocenie Westerhoffa 
tezy, które Nagardżuna odrzuca, to tezy traktujące o świecie, 
parafrazując amerykańskiego filozofa Hilary’ego Putnama, jako 
„gotowym wyrobie” (ang. ready-made world), tj. niezależnym od 
wybranych układów pojęciowych, i strukturalnym związku języka 
i rzeczywistości. Z kolei propozycje, które Nagardżuna uważa za 
nieproblematyczne, to tezy o semantyce wolnej od dwu wymienionych 
wyżej założeń.49 Innymi słowy, Nagardżuna odrzuca semantykę 
realizmu. Jak pisze Westerhoff, zgodnie z teorią przeciwnika, to, czy 
                                                           
46 RUEGG (1986: 232). 
47 OETKE (2003: 458-9). 
48 OETKE (1991: 320). 
49 WESTERHOFF (2009a: 196). 
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zdanie jest puste, czy nie, zależy od wybranej do jego interpretacji 
semantyki. Nawet jeśli stwierdzimy, że związek pomiędzy nazwą 
„czerwony” a własnością czerwoności jest tylko i wyłącznie 
konwencjonalny, nie znaczy to, że własność czerwoności istnieje 
jedynie konwencjonalnie. Własność ta istnieje niezależnie od naszych 
konwencji. Co więcej, nawet jeśli relacja zachodząca między nazwami 
a desygnatami jest jedynie konwencjonalna, to związek między całym 
zdaniem a strukturą rzeczywistości nie musi być konwencjonalny. Dla 
madhjamiki istnienie obiektywnego, strukturalnego podobieństwa 
między zdaniami a rzeczywistością nie jest jednak możliwe do 
zaakceptowania.50 Należy ponadto zaznaczyć, że Westerhoff uznaje 
termin pratijñā za synonimiczny z użytym w MMK 13.8. terminem dṛṣṭi 
(por. przypis 243). Zdaniem badacza zatem, odrzucenie tez (w domyśle 
postulatu realnego istnienia bytów) w VV 29. funkcjonuje tak samo, jak 
odrzucenie poglądów (w domyśle poglądów sprzecznych ze Słowem 
Buddy) w MMK 13.8. 
 Interpretacja twierdzenia o braku pustki była sporna również 
wewnątrz samej szkoły madhjamaki. Dla przykładu, Czandrakirti, na 
którego powołują się Ruegg i Westerhoff, wyróżnia wspomniane wyżej 
dwa rodzaje tez.51 Z kolei zdaniem Tsongkhapy (Tsong kha pa, 1357-
1419), założyciela tybetańskiej szkoły buddyjskiej Gelug (dGe lugs pa), 
Nagardżuna w eliptycznej w istocie strofie VV 29. stwierdza jedynie, że 
nie posiada żadnej n i e p u s t e j tezy.52 
 Pierwszym krokiem do analizy twierdzenia o braku tezy jest 
określenie kontekstu, w jakim twierdzenie to jest formułowane. 
Mianowicie, Nagardżuna może w roli fikcyjnego przedstawiciela swojej 
szkoły stwierdzać, że nie posiada tezy w kontekście (1) zarzutu lub (2) 
całości doktryny madhjamaki.  

Ad 1. W Vigraha-vyāvartanī Nagardżuna gra dwoma wzajemnie 
nieprzystawalnymi konwencjami. W VV 63. madhjamika stwierdził, że 
niczego nie neguje. Jak już wykazano, nie oznacza to jednak, że nie 
neguje on niczego w ogóle, lecz nie neguje z punktu widzenia 
50 WESTERHOFF (2009a: 190-1).  
51 RUEGG (1986: 232-3), WESTERHOFF (2009a: 196). 
52 WESTERHOFF (2009a: 194-5). 
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przeciwnika, tj. włączywszy do układu M sformułowany w układzie R 
postulat niemożliwości negacji rzeczy nieistniącej. Podobnie w VV 29. 
Nagardżuna może w roli madhjamiki przyznawać, że nie posiada on 
tezy, a przyczyna przyjęcia takiego absurdalnego stanowiska tkwi 
w akceptacji pewnych elementów konwencji przeciwnika. W istocie 
jednak Nagardżuna może posiadać jakąś tezę. 

Ad 2. Nagardżuna wykazuje w Vigraha-vyāvartanī, że żadnej tezy 
nie można utrzymać, toteż sam w istocie odstępuje od sformułowania 
jakiejkolwiek tezy. 

Po drugie, mówiąc, że nie posiada żadnej tezy, Nagardżuna może 
twierdzić, że (1) nie posiada tezy w sensie absolutnym, lecz jedynie na 
poziomie konwencji, lub że (2) nie posiada tezy ani w sensie 
absolutnym, ani na poziomie konwencji.  

Ad 1. Na poziomie prawdy absolutnej, jak już wyjaśniono, nie 
może istnieć żadna teza – czy to teza Nagardżuny, czy kogolwiek 
innego. Tezy można natomiast formułować na poziomie prawdy 
konwencjonalnej. 

Ad 2. Choć przeciwnicy Nagardżuny formułują pewne tezy na 
poziomie prawdy konwencjonalnej, sam Nagardżuna nie posiada żadnej 
tezy także na tym poziomie. 

Po trzecie, jeśli Nagardżuna w ogóle nie posiada żadnej tezy, 
pojawia się pytanie: dlaczego? Przyjęcie założenia, że żadna teza nie jest 
możliwa do obrony nie stanowi wszak uzasadnienia dla nieposiadania 
przez Nagardżunę jakiejkolwiek tezy. 

Ponieważ twierdzenie o braku tezy stanowi odpowiedź na 
przedstawioną w VV 4. krytykę, należy uznać, że formułowane jest 
w kontekście zarzutu i może (lecz nie musi) wyrażać ogólne stanowisko 
Nagardżuny. Podsumowując, zarzut pierwszy wraz z odpowiedzią 
madhjamiki przedstawia się następująco: 

1. [Przeciwnik:] Koncepcja pustki implikuje nieistnienie 
czegokolwiek na świecie. Nieistniejące twierdzenie (vacana) o pustce nie 
jest w stanie odrzucić własnej natury (VV 1.). Twierdzenie jest puste, 
gdyż nie istnieje w swojej przyczynie (żywioły), ani w warunkach (praca 
piersi, gardła, ust, itp.), ani w obu, ani odrębnie od nich. Nieistniejące 
ostrze nie tnie… (VVV 1.). 
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2. [Madhjamika:] Twierdzenie o pustce, tak jak i wszystko inne, 
jest puste (VV[V] 21.). Mianem pustki określa się względność 
wszystkich rzeczy. Jeśli coś jest zależne od czegoś innego, to nie jest 
bytem autonomicznym, a więc nie może być obdarzone własną naturą 
(VV 22.). Bycie pustym nie oznacza bycia niezdolnym do działania. Choć 
twierdzenie jest puste, ustanawia pustkę (VVV 22.). Negacja własnej 
natury działa jak sztuczny człowiek powstrzymujący innego sztucznego 
człowieka lub jak iluzoryczny człowiek powstrzymujący stworzonego 
swoją mocą innego iluzorycznego człowieka (VV 23.). 

3. [Przeciwnik:] Chcąc uniknąć błędu (doṣa), madhjamika musi 
stwierdzić, że twierdzenie (vākya) o pustce posiada własną naturę. 
Wówczas jednak teza (pratijñā) zostaje obalona z powodu 
niekonsekwencji (coś jest puste, a coś nie), którą powinna uzasadnić 
(nieprzedstawiona) racja dla rozróżnienia (VV[V] 2.). 

4. [Madhjamika:] Twierdzenie (vākya) nie posiada własnej 
natury, a więc nie ma niekonsekwencji (VV 24.). Gdyby twierdzenie nie 
było puste, niekonsekwencja miałaby miejsce i uzasadnić ją musiałaby 
racja dla rozróżnienia (VVV 24.). 

5. [Przeciwnik:] Puste twierdzenie (vacana) o pustce nie 
funkcjonuje jak mówienie „nie wydawaj dźwięku”. Nieistniejące 
twierdzenie ustanawia pustkę bytów. Z kolei istniejący dźwięk 
ustanawia nieistnienie przyszłego dźwięku (VV[V] 3.). 

6. [Madhjamika:] Twierdzenie nie jest nieistniejące. Mimo to, 
przykład dźwięku powstrzymującego dźwięk wciąż nie jest poprawnym 
przykładem (VV[V] 25.). Żeby przykład był poprawny, puste 
twierdzenie musiałoby odrzucać puste byty (VV[V] 26.). Nasz przykład 
ilustrujący działanie twierdzenia: sztuczny mężczyzna niszczy 
nierealne postrzeżenie „oto kobieta” o sztucznej kobiecie (VV 27.). 
Ponadto, nie mówimy o pustce bytów bez uwzględnienia prawdy 
konwencjonalnej. Na tym poziomie toczy się ta dyskusja (VV[V] 28.). 

7. [Przeciwnik:] Nie jest tak, że jeśli nie można przyjąć negacji, 
to nie można przyjąć negacji negacji. Twoje twierdzenie osiąga cechę 
szczególną tezy (pratijñā-lakṣaṇa). To twoja teza (pratijñā) jest 
krytykowana. Pierwotna teza (pakṣa) nie jest moja (VV[V] 4.). 
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8. [Madhjamika:] Gdybym posiadał jakąś tezę (pratijñā), to błąd 
(doṣa) byłby po mojej stronie, ponieważ moje twierdzenie osiągnęłoby 
cechę szczególną. Ale ja nie mam tezy. Wszystkie byty są puste, 
całkowicie wyciszone i wolne z natury. Skąd wzięłyby się teza, 
osiągnięcie cechy szczególnej i błąd osiągnięcia cechy szczególnej? 
 Jak już zostało objaśnione, w pierwszym zarzucie przeciwnik 
szkoły Nagardżuny stawia madhjamikę przed dylematem – albo 
paradoksalne w istocie twierdzenie madhjamiki o pustce jest puste, albo 
nie jest puste. W obu przypadkach koncepcja pustki jest odrzucona 
z przyczyn wcześniej podanych. W zarzucie tym przeciwnik zwraca 
jednak uwagę na kwestie, które nie były istotne dla analiz 
przedstawionych wcześniej w niniejszej pracy, a które mogą mieć 
kapitalne znaczenie dla interpretacji twierdzenia o braku tezy.  
 Otóż teza zostaje tu sprowadzona do poziomu słowa mówionego. 
Nagardżuna używa w pierwszym zarzucie i w odpowiedzi nań trzech 
różnych terminów na jego określenie, utworzonych od pierwiastka vac, 
„mówić”, traktowanych tu synonimicznie, choć posiadających subtelne 
różnice semantyczne. Terminy te to: vacana (mowa, mówienie), vacas 
(mowa, słowo) i vākya (mowa, zdanie). W przekładzie oddaję je jako 
twierdzenie, względnie stwierdzenie.  
 Przeciwnik madhjamiki wymienia jako warunki powstania 
twierdzenia części ciała, takie jak gardło czy podniebienie, które 
uczestniczą w produkcji dźwiękowej realizacji słów. Samo twierdzenie – 
abstrakcyjne dla nas53 – traktowane jest tu z poziomu ontologicznego. 
Teza (pratijñā) zostaje wyraźnie odróżniona od wypowiedzi. Przeciwnik 
podkreśla, że status ontyczny dźwiękowej realizacji twierdzenia ma 
kapitalne znaczenie dla tezy – jeśli dźwiękowa realizacja jest pusta, to 
teza zawiera błąd (doṣa), a mianowiecie teza implikuje swoją własną 
nieważność; jeśli nie jest pusta, to teza jest obarczona niekonsekwencją 
(vaiṣamikatva), mianowicie warunek uznania tezy za ważną implikuje 
fałszywość tezy. 
                                                           
53 Dla buddystów, którzy uznawali umysł (manas) za szósty zmysł, myśl nie była abstrakcyjna. Jako przedmiot zmysłu umysłu, była taką samą rzeczą, jak przedmioty pozostałych zmysłów. Twierdzenie w postaci myśli niekoniecznie mogło być bytem dla przeciwnika – co innego jego dźwiękowa realizacja. 
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 Wyróźnienie dźwiękowej realizacji twierdzenia może jednak 
skomplikować interpretację poruszanego tu zagadnienia, tj. 
twierdzenia o braku tezy. Jak pisze Mabbett, można przypuszczać, że 
Nagardżuna odróżnia tezę od wypowiadanych słów w tym sensie, że 
teza, mająca wymiar konceptualny, może być prawdziwa lub fałszywa, 
wypowiedź zaś jest konkretnym zdarzeniem, o którym możemy 
powiedzieć, że ma miejsce lub nie ma miejsca, nie zaś czy wypowiedź 
jest prawdziwa, czy fałszywa. Choć wypowiedź nie jest realna, ale też 
nie nieistniejąca, lecz pusta, może jednak niejako przenosić treść tezy 
czy też propozycji.54 Taka interpretacja prowadzi do wniosku, że 
Nagardżuna może w istocie nie mieć żadnej tezy, a jedynie wytwarza 
dźwięki, które w umysłach słuchacza tworzą obraz pewnej propozycji. 
Jak zauważa Mabbett, użycie w VV(V) 64. czasownika jñāpayati (dosł. 
zaznajamia [z czymś], powiadamia [o czymś]) na określenie działania 
twierdzenia o pustce może wskazywać na specyficzną funkcję 
twierdzenia jako li tylko przekazującego informację.55 Taka 
interpretacja jest jednak, moim zdaniem, zbyt daleko idąca. Jedyne, 
czego dokonuje Nagardżuna w roli fikcyjnego przeciwnika swojej 
szkoły, to wskazuje w pierwszym zarzucie na to, że samo twierdzenie 
należy traktować jako taki sam byt, jak np. szatę czy garniec. Z tego 
powodu, zgodnie z koncepcją pustki, twierdzenie, jako współzależnie 
powstały byt, także musi być puste, co niesie za sobą przedstawione 
przez przeciwnika konsekwencje. 
 Enigmatyczność i eplityczność treści Vigraha-vyāvartanī może 
w istocie skłaniać ku niepotrzebnemu komplikowaniu istoty traktatu. 
Dla przykładu, przedstawiona w autokomentarzu do pierwszej strofy 
metafora nieistniejącego ostrza, które nie tnie, służy przeciwnikowi do 
zilustrowania działania twierdzenia madhjamiki. Mianowicie, skoro 
twierdzenie nie posiada własnej natury, to nie istnieje, a skoro nie 
istnieje, cóż czyni takie twierdzenie? Nikt nie może sformułować 
twierdzenia, które by nie istniało, twierdzenie takie nie mogłoby się 
składać z żadnych słów i nie mogłoby być dalej przekazywane. Podobnie 
54 MABBETT (1996: 306). 
55 MABBETT (1996: 314). Sam Mabbett nie optuje za taką interpretacją, a jedynie przedstawia ją jako jedną z możliwych. 
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jest z nieistniejącym mieczem – nie spełni on żadnej funkcji, gdyż go po 
prostu nie ma. Metafora ta jest w istocie banalnie prosta. Przeciwnik 
wykazuje jedynie absurdalne konsekwencje włączenia koncepcji pustki 
w ramy swojej własnej konwencji.  
 Zdaniem Westerhoffa, kwestia jest jednak dużo bardziej 
skomplikowana. Jak pisze badacz, przeciwnik szkoły madhjamaki 
stwierdza, że Nagardżuna, nie akceptując semantyki realizmu, nie 
wychodzi nigdy poza ramy swojej konwencji i jego słowa nie odnoszą 
się do rzeczywistości – stąd też twierdzenie o pustce nie jest w stanie 
odrzucić istnienia własnej natury. Westerhoff odnosi się do 
wspomnianej metafory i przedstawia, jego zdaniem, podobny przykład 
deszczu z symulacji meteorologicznej, który nie może skropić realnej 
ziemi.56  
 Pomijając, że badacz dopuszcza się tu, moim zdaniem, 
nadinterpretacji prostego w istocie zagadnienia, podany przez niego 
przykład nie jest podobny do przykładu miecza. W przykładzie 
Westerhoffa deszcz jest nierealny, ziemia zaś realna. Tymczasem 
w ramach gry konwencjami przeciwnik szkoły madhjamaki nie 
akceptuje koncepcji pustki w ograniczonym zakresie, tj. jedynie 
w odniesieniu do twierdzenia lub też do miecza. Jakiekolwiek 
przedmioty ów miecz miałby ciąć, one także nie istnieją, gdyż wszystko 
jest puste, a więc, według przeciwnika, nieistniejące. 
 Na istotną cechę twierdzenia o pustce wszystkich bytów 
Nagardżuna wskazuje w VV(V) 64. Mianowicie, jak już wspomniano, 
madhjamika tłumaczy, że twierdzenie owo nie czyni (na karoti) bytów 
pustymi, a jedynie informuje (jñāpayati) o pustce wszystkich bytów. 
Nagardżuna przedstawia następujący przykład ilustrujący działanie 
twierdzenia: podczas gdy Dewadatty nie ma w domu, ktoś rzekłby, że 
Dewadatta jest w domu, a ktoś inny, że Dewadatty nie ma w domu. 
Twierdzenie o pustce działa jak zdanie „Dewadatty nie ma w domu”. 
Zdanie „Dewadatta jest w domu” jest zdaniem (fałszywym) języka 
przedmiotowego. Ów fałszywy sąd eliminowany jest przez zdanie, które 
jest zdaniem metajęzykowym – zgodnie z zasadą, że negatywne stany 
56 WESTERHOFF (2009a: 192). 
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rzeczy wyrażone są na poziomie metajęzyka, nie zaś na poziomie języka 
przedmiotowego (nieobecność Dewadatty nie jest nam znana z empirii, 
lecz z dedukcji). Podobnie, zdaniem metajęzykowym jest zdanie 
„Własna natura nie istnieje”, do którego w istocie sprowadza się 
twierdzenie o pustce wszystkich bytów.  
 Choć Nagardżuna, jak już zostało wspomniane, nie sformułował 
wyraźnej koncepcji metajęzykowości, treść autokomentarza do strofy 
64. Vigraha-vyāvartanī każe przypuszczać, że założyciel madhjamaki
dokonuje rozróżnienia między zdaniami odnoszącymi się do struktury
rzeczywistości i zdaniami odnoszącymi się do innych zdań.

Jak pisze Ruegg, twierdzenie o braku tezy jest zdaniem 
metateoretycznym czy metafilozoficznym. W istocie, filozofia 
Nagardżuny nie stanowi spekulatywnego czy dogmatycznego ontyczno-
epistemicznego systemu, lecz raczej wykład teorii powstawania we 
współzależności (pratītya-samutpāda) rzeczy, które wszystkie bez 
wyjątku są pozbawione własnej natury, tj. wyznacznika istnienia 
autonomicznego.57 Choć Ruegg dostrzega metateoretyczny charakter 
zdania „Nie mam żadnej tezy”, metajęzykowy charakter zdania „Nie 
istnieje własna natura” – choć zapewne dostrzeżony – zdaje się dla 
niego nie być aż tak istotny. Tymczasem wyłączenie twierdzenia 
o pustce wszystkich bytów ze zbioru tez (pratijñā) nie musi być
uzasadnione wyróżnieniem osobnego rodzaju tezy, która nie zakłada
realnego istnienia bytów. Twierdzenie o pustce wszystkich bytów, tak
jak i inne twierdzenia Nagardżuny, nie są propozycjami czy też
pozytywnymi sądami egzystencjalnymi, gdyż wszystkie odnoszą się
jedynie do konwencji per se, nie zaś do rzeczywistości, czy to w ujęciu
konwencjonalnym, czy rzekomo obiektywnie prawdziwym.

Wynikałoby z tego, że Nagardżuna, stwierdzając, że nie posiada 
żadnej tezy, ma jedynie na myśli, że nie formułuje żadnego sądu na 
poziomie języka przedmiotowego. W istocie, unika on formułowania 
twierdzeń pozytywnych o strukturze rzeczywistości, a jedynie 
ogranicza się do analizy twierdzeń swoich przeciwników. Jedyne, co 
czynią twierdzenia Nagardżuny, to informują (jñāpayati), że twierdzenia 
57 RUEGG (2000: 220). 
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przeciwników są fałszywe. W mojej ocenie, choć interpretacja ta wydaje 
się być satysfakcjonująca, rozwiązanie problemu twierdzenia o braku 
tezy jest dużo prostsze. 
 Otóż, tak jak w innych fragmentach traktatu, tak i w VV(V) 29. 
Nagardżuna gra konwencjami. Stwierdzając – w roli fikcyjnego 
przedstawiciela madhjamaki, że nie posiada żadnej tezy, przedstawia 
jedynie konsekwencję przyjęcia sformułowanej przez przeciwnika 
interpretacji koncepcji pustki. Mianowicie, przeciwnik madhjamaki 
włącza do układu R sformułowaną w układzie M koncepcję pustki. 
Skutkiem jest negacja istnienia czegokolwiek, z uwagi na 
równoznaczność nieposiadania własnej natury z nieistnieniem. 
Następnie, w VV(V) 4. krytyce poddana zostaje teza szkoły madhjamaki. 
W odpowiedzi madhjamika stwierdza, że krytyka ta go nie dotyczy, 
gdyż skoro bycie pustym oznacza nieistnienie, to nie posiada on wszak 
żadnej tezy. Madhjamika włącza do układu M interpretację i krytykę 
koncepcji pustki swojego przeciwnika i akceptuje je jako prawdziwe. 
Skutkiem jest negacja istnienia nie tylko jego tezy i nie tylko tez 
w ogóle, ale także – jak podkreśla madhjamika – osiągnięcia cechy 
szczególnej oraz błędu osiągnięcia cechy szczególnej (i wszystkiego 
w ogóle). Gdyby madhjamika rzeczywiście nie posiadał tezy, negacja 
istnienia takich rzeczy, jak osiągnięcie cechy szczególnej i błąd 
osiągnięcia cechy szczególnej byłaby niepotrzebna. Madhjamika 
w istocie, w myśl rozumowania swojego przeciwnika, odrzuca istnienie 
wszystkiego, o czym przeciwnik mówi w VV(V) 4. Krótko rzecz ujmując, 
na zarzut skierowany przeciwko jego tezie, madhjamika odpowiada 
przeciwnikowi, że skoro pustka bytów implikuje nieistnienie bytów, to 
przecież nie ma on żadnej tezy.  
 Kontrowersyjna, wydawałoby się, deklaracja nieposiadania przez 
filozofa żadnej tezy służy w istocie ujawnieniu absurdalności wymiany 
wzajemnie niewspółmiernych poglądów. 



4. Zakończenie

W swoich dziełach Nagardżuna ujawnia wewnętrzne 
sprzeczności, jakimi obarczona jest każda próba werbalizacji 
rzeczywistości w istocie niedającej się poznać obiektywnie. Jak pisze 
Schayer, myślenie dyskursywne samo siebie doprowadza do absurdu, 
demaskując iluzję zróżnicowanego według zasady wyłączonego środka 
świata pojęć.1 Ponieważ tworzone przez nas pojęcia i język są w istocie 
puste, wszelka ontologia jest jedynie konwencjonalna. Wyrazem 
odrzucenia możliwości ustanowienia ontologii jest koncepcja pustki. 
Obronę tej koncepcji Nagardżuna formułuje w Vigraha-vyāvartanī. 

Przedstawiony w traktacie zapis fikcyjnej debaty madhjamiki 
z przeciwnikami swojej szkoły służy Nagardżunie jednak nie tyle 
oddaleniu sformułowanych w duchu realizmu zarzutów, ile przede 
wszystkim wykazaniu bezowocności filozoficznej dysputy. Z faktu, że 
usymbolizowanie rzeczywistości w postaci języka jest determinowane 
naszymi kognitywnymi potrzebami życia codziennego wynika 
nieskończoność możliwych do ustanowienia i przyjęcia konwencji. 
Racjonalna wymiana poglądów utworzonych w ramach różnych 
konwencji nie jest wobec tego możliwa. Jedno i to samo zjawisko będzie 
miało inne ujęcie w jednej, a inne w drugiej konwencji. To, co będzie 
prawdziwe w ramach jednej konwencji, w ramach drugiej może być 
fałszywe. Każdą propozycję będzie można zredukować do absurdu. 

W debacie przedstawionej w Vigraha-vyāvartanī Nagardżuna 
prowadzi subtelną grę konwencjami. Gdy w roli fikcyjnego 
przedstawiciela swojej szkoły broni madhjamakę przed oskarżeniem 
o propagację nihilizmu, wskazuje na poprawną interpretację pustki jako
negacji autonomicznego istnienia bytów – nie zaś jako propozycji,
1 SCHAYER (1988a: 248). 
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zgodnie z którą nie istnieje na świecie nic – i ujawnia wewnętrzne 
sprzeczności tkwiące w interpretacji przeciwnika. Nie należy jednak 
uznawać interpretacji pustki, proponowanej przez przeciwnika-realistę 
za błędną. Jest ona błędna jedynie z punktu widzenia madhjamiki. Dla 
przeciwnika jest ona całkowicie zasadna, gdyż tworzona jest w jego 
pojęciowym układzie odniesienia. W owym pojęciowym układzie 
odniesienia wewnętrzna sprzeczność jest ujawniana z kolei 
w interpretacji madhjamiki. 

Nagardżuna wykazuje, że konwencjonalność języka 
i niewysłowioność rzeczywistości uniemożliwiają obronę jakiejkolwiek 
tezy, gdyż każdej tezie zawsze można przeciwstawić antytezę. 
Wydawałoby się, że przedstawiając takie stanowisko, Nagardżuna 
odmawia racji także sobie. Tak jednak nie jest, gdyż założyciel 
madhjamaki nie formułuje sądów na poziomie języka przedmiotowego, 
na którym nie podlegałyby one weryfikacji, lecz na poziomie 
metajęzyka, na którym niewysłowioność rzeczywistości nie ma 
znaczenia dla wartości logicznej sądów. Sądy Nagardżuny odnoszą się 
nie do struktury rzeczywistości, lecz do sądów, które się do owej 
struktury odnoszą. Odrzucając ontologię realizmu, Nagardżuna nie 
przedstawia w zamian żadnej innej propozycji ontologicznej. Podobnie, 
odrzucając epistemologię opartą na teorii kryteriów poznawczych, nie 
proponuje własnej epistemologii. Nagardżuna formułuje jedynie sądy 
negatywne, które stanowią ni mniej ni więcej, jak tylko odrzucenie 
pozytywnych sądów formułowanych na poziomie języka 
przedmiotowego. 

Metoda dialektyczna Nagardżuny służy jednak nie tylko 
obaleniu mitu racjonalnej dysputy. Vigraha-vyāvartanī ma także 
wyraźny wymiar soteriologiczny. Uchwycenie konwencjonalności 
języka i niemożliwości obrony żadnej tezy prowadzi do kontemplacji 
względności wszechrzeczy. Szczególne znaczenie ma ostatnia strofa 
traktatu wraz z autokomentarzem do niej, gdzie Nagardżuna dystansuje 
się od przedstawionej w VV debaty i podkreśla religijny wydźwięk 
filozofii madhjamaki, stwierdzając, że ujrzenie pustki wszystkich bytów 
i odrzucenie filozoficznej spekulacji prowadzi do wyzwolenia 
z kołowrotu narodzin i śmierci (saṃsāra). Uwydatniony zostaje także 
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empiryczny charakter buddyzmu – ponieważ prawdy absolutnej nie 
można wyrazić słowami, buddysta musi dotrzeć do niej sam. 
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Nagardżuny lista pomyślnych dharm (kuśala-dharma) 
ad VVV 7. 

W niniejszym dodatku do mojej pracy przedstawiam opuszczony 
w przekładzie fragment autokomentarza do siódmej strofy Vigraha-
vyāvartanī, w której Nagardżuna, w roli fikcyjnego przeciwnika swojej 
szkoły, wymienia (pierwotnie) 119 dharm pomyślnych (kuśala-dharma). 
Przyczyną powszechnego uznania owych dharm za pomyślne jest fakt, 
jak argumentuje przeciwnik szkoły madhjamaki, że dharmy owe są 
pomyślne z natury. 

W żadnej z dostępnych mi edycji tekstu sanskryckiego 
i tybetańskiego lista nie zawiera jednak 119 dharm. W zachowanych 
manuskryptach sanskryckich oraz przekładach na języki tybetański 
i chiński pierwotny kształt listy najprawdopodobniej uległ każdorazowo 
celowemu bądź omyłkowemu naruszeniu, gdyż: 1) zawartość jest różna 
w każdej z tych list, 2) nigdy nie są to tylko i wyłącznie dharmy, które 
możemy traktować jednoznacznie (albo nawet w ogóle!) jako pomyślne, 
np. nienawiść (pratighāta, tyb. khong kro). 

W 1938 r. E. H. Johnston opublikował na łamach czasopisma 
Indian Historical Quarterly artykuł zawierający zestawienie (1) dharm 
wymienionych w odpisie manuskryptu sporządzonym rok wcześniej 
przez Sāṅkṛtyāyanę, (2) dharm wymienionych w edycji Tucciego, (3) 
numerów porządkowych elementów listy chińskiej odpowiadających 
zestawionym ze sobą terminom sanskryckim i tybetańskim (jak pisze 
Johnston, pominięcie terminów chińskich ma służyć ułatwieniu druku 
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artykułu), oraz (4) proponowanych przez Johnstona emendacji 
sanskryckich terminów („Suggested Original”).1 

W swoim przekładzie Vigraha-vyāvartanī pełną listę 119 dharm 
przedstawia WESTERHOFF (2010: 94-96; nota bene, badacz podkreśla 
wcześniej, że żadna z zachowanych list sanskryckich, tybetańskich i 
chińskich nie jest pełna), nie podając jednak ani sanskryckich, ani 
tybetańskich, ani chińskich odpowiedników – ani w ogóle źródła swojej 
listy. Edycje Yonezawa(S) i Yonezawa(T), z których Westerhoff – jak 
podaje we wstępie do swojej pracy – zasadniczo korzysta w swym 
tłumaczeniu traktatu, nie pozwalają na skonstruowanie pełnej listy 
pomyślnych dharm. Niepełną listę, bo zawierającą 115 dharm, 
przedstawił TUCCI (1929: 26-32), który przyporządkował ponadto 
tybetańskim terminom odpowiedniki sanskryckie i – tam, gdzie było to 
możliwe – chińskie. 

Duża rozbieżność między zawartością poszczególnych list i duża 
ilość błędów, brak podobieństw do innych znanych w literaturze 
buddyjskiej list dharm,2 oraz fakt, że wiele z wymienionych tu dharm 
nie można uznać za pomyślne – utrudniają rekonstrukcję listy. Z uwagi 
na znikome znaczenie listy pomyślnych dharm dla wykładu Vigraha-
vyāvartanī i w ogóle dla niniejszej pracy oraz stopień skomplikowania 
zagadnienia, któremu należałoby poświęcić osobną monografię, 
ograniczam się tu jedynie do sporządzenia poniższego zestawienia. 

Poniżej przedstawiam opatrzoną polskimi odpowiednikami listę 
pomyślnych dharm zawartą w edycjach Yonezawy (lista sanskrycka 
i tybetańska)3, Johnstona i Kunsta (lista sanskrycka)4 oraz Tucciego 
(lista tybetańska), a także listę proponowanych przez Johnstona 
emendacji terminów z tekstu Sāṅkṛtyāyany (lista sanskrycka). Listy 
przedstawione są w odniesieniu do najobszerniejszej z nich – 
tybetańskiej listy z edycji Yonezawy. Poszczególne elementy list 
opatrzone są ich oryginalnym numerem porządkowym. 

1 JOHNSTON (1938: 317-323). 
2 WESTERHOFF (2010: 94). 
3 YONEZAWA (2008: 232-7). 
4 BHATTACHARYA (1998: 15-16). 
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SUMMARY 

Stanisław Jan Kania 
 

The Dialectical Method of Nāgārjuna According to the Treatise 
Reversal of Objections (Vigrahavyāvartanī) 

The present publication in the series Studia Buddhica is a revised 
and slightly enlarged version of my M.A. thesis which was prepared 
under supervision of Prof. Dr. Marek Mejor and Prof. Dr. Piotr 
Balcerowicz, and presented at the Faculty of Oriental Studies, 
University of Warsaw, in April 2013. The thesis offers the first complete 
Polish translation from the Sanskrit and Tibetan as well as an analysis 
of one of the most fundamental works of Nāgārjuna (ca. 150-250 C.E.), 
the Vigrahavyāvartanī. 

The Vigrahavyāvartanī constitutes a record of a fictitious debate 
held between a proponent of Nāgārjuna’s Madhyamaka school of 
Buddhism and his opponent(s) representing the philosophy of 
ontological realism. In his treatise Nāgārjuna demonstrates some 
dialectical methods of refuting the criticism leveled against his doctrine 
of emptiness (śūnyatā). In my dissertation I aim to prove that at 
a deeper level the work of Madhyamaka’s founder speaks of the 
incommensurability of languages of philosophy and the resulting 
incommensurability of philosophical theories. As Nāgārjuna shows, the 
conventionality of languages and the inexpressibility of the structure of 
reality make it impossible to defend any thesis, since a thesis can 
always be juxtaposed with an antithesis. The bone of contention in the 
Vigrahavyāvartanī is the semantics. Throughout the debate both sides 
provisionally incorporate different elements of one another’s 
conceptual system into their own in order to demonstrate absurd 
consequence of the propositions to be refuted. The absurdity is the 
result of the incorporated elements having their meaning altered in the 
new context. 
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Nāgārjuna proves that no thesis is tenable, albeit he does not 

deny the rightness of his doctrine. Indeed, Nāgārjuna does not make 
any object-language statements, which cannot be subject to 
verification, but employs metalanguage, on which level the 
inexpressibility of the structure of reality is irrelevant to the logical 
value of statements. Nāgārjuna does not put forth any ontological or 
epistemological proposition, but merely presents negative statements 
serving to refute assertions made in the object-language. 

My translation of the text of the Vigrahavyāvartanī is based on 
the edition by Johnston and Kunst (in: Bhattacharya 1978) and on the 
new edition of the single extant Sanskrit manuscript and the Tibetan 
translation prepared by Yonezawa (Yonezawa 2008). 

An attempted reconstruction of the list of the so-called 119 
kuśala-dharmas is provided in the Appendix.  




