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w jakim ty je w nich znajdziesz.
MORTIMER J. ADLER
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nauczania tego jêzyka. Nowe pokolenie hawajskich dzieci mo¿e zacz¹æ naukê
jêzyka hawajskiego w Punana Leo, w przedszkolach, w których uczniowie
mówi¹ wy³¹cznie po hawajsku, a nastêpnie kontynuowaæ j¹ w szko³ach
Kam‘ham‘ha. Jak siê przekonamy, wiedza zyskana dziêki nauce jêzyka hawajskiego dostarcza kluczy otwieraj¹cych drzwi do staro¿ytnej m¹droœci.
S³owa same w sobie posiadaj¹ moc. Na przyk³ad, zawsze nazywano miejsca, a ich nazwy s¹ hawajskie. Na przyk³ad, ulice wokó³ miêdzynarodowego
lotniska w Honolulu nosz¹ nazwy chmur. S¹ to: ao lewa, „unosz¹ca siê chmura”, ao wena, „jarz¹ca siê chmura”, a nawet ao loko, „chmura wewnêtrzna”.
Mniej romantycznie, Waik§k§ oznacza „tryskaj¹ca woda” (wai znaczy „woda”,
a k§ k§ „tryskaæ”). Tym niemniej, wai znaczy równie¿ „nasienie”, przydaj¹c
znaczenia chyba nie ca³kiem niestosownego dla wspó³czesnej roli, jak¹ pe³ni
Waik§k§, symbolizuj¹c zmys³owoœæ Hawajów! Na O‘ahu istnieje pla¿a o nazwie ule hawa, czyli „sproœny penis”. Wyspa ta nie jest nietypowa; miejscom
na ka¿dej wyspie nadawano nazwy bardzo starannie, poniewa¿ ukryte w nich
znaczenia s¹ Ÿród³em okreœlonych cech. WeŸmy na przyk³ad Honolulu. Honolulu oznacza dos³ownie „os³oniêta zatoka”, ale honu znaczy te¿ „cuchn¹cy”, a
lulu „rozrzucaæ”.
Moc tych warstw znaczeniowych mo¿na odnaleŸæ w wielu nieoczekiwanych
aspektach Hawajów, takich jak s³owa towarzysz¹ce tañcom hula. Taniec hula
od dawna stanowi nieoficjalny symbol Hawajów, lecz mniej znane jest jego
powi¹zanie ze staro¿ytnym szamanizmem hawajskim, powi¹zanie, które bêdziemy szczegó³owo zg³êbiaæ w rozdziale szóstym. Choæ prawd¹ jest – i to
niezaprzeczalnie tragiczn¹ – ¿e tradycyjna kultura hawajska doznaje ucisków
ze strony mieszkañców Zachodu od chwili pierwszego kontaktu pod koniec
osiemnastego wieku, to jednak, na szczêœcie, t³umienie to nie odnios³o zamierzonego skutku. Jak uj¹³ to pewien Hawajczyk: „Taniec hula przetrwa³, nauczany w tajemnicy w mroku wiosek”. Obecnie istniej¹ setki szkó³ hula
rozsianych na terenie wysp. Hula rozkwita, jak kwiaty we w³osach tancerek,
a wiele hawajskich dzieci uczy siê go tañczyæ.
Blisko zwi¹zane z jêzykiem i hula s¹ hawajskie praktyki magiczne – têczowe techniki œwiadomoœci – a tak¿e mity i legendy, ³¹cz¹ce ludzi, zwierzêta
i bogów. Zgodnie z tradycj¹, praktyki magiczne przekazywane s¹ przez kahunê, ale ka¿dy mo¿e je stosowaæ, o ile œwiadomoœæ tej osoby jest wystarczaj¹co
zielona, wystarczaj¹co rozwiniêta. Zilustrowane to zosta³o w micie o Pele
i Hi‘iaka – któremu przyjrzymy siê w rozdziale dziewi¹tym – przez boginiê
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Hi‘iaka, której w podró¿y duchowej towarzyszy Wahine ‘Oma‘o, „pani w zieleni”. Obecnoœæ koloru wskazuje na jaœniej¹cego ducha, bo w ostatecznym
rozrachunku mity stanowi¹ kody, dziêki którym mo¿liwy jest rozwój. W³aœnie
dlatego przetrwa³y przez tyle tysi¹cleci. I dlatego te¿ tak przydatne jest dla
nas ich zrozumienie we wszystkich wymiarach œwiat³a.
Najsubtelniejsza oznaka hawajskiej kultury i ducha jest najtrudniejsza do
omówienia, a jednak wszechobecna. Jest to ta szczególna, niezwykle intensywna energia Hawajów oraz znaczenie tych wszystkich miejsc dla ludzi,
którzy je kochaj¹ i szanuj¹. Odzwierciedla to jedno ze znaczeñ s³owa Hawai‘i:
„wzbudzaj¹cy chêæ ¿ycia”. Hawajska energia mo¿e byæ szczególnie silna w œwiêtych miejscach, przed którymi czêsto znajduje siê znak KAPU, czyli zakazu.
Heiau, czyli œwi¹tynie, zwykle sk³adaj¹ siê z pewnej kompozycji kamieni i bloku skalnego w jej œrodku: staro¿ytnego o³tarza. Hawajczycy musieli znaæ pierwsze prawo termodynamiki, które g³osi, ¿e „energii nigdy nie mo¿na stworzyæ
ani zniszczyæ”, poniewa¿ twierdz¹, ¿e œwiêtoœæ miejsca mo¿e zostaæ sprofanowana, lecz nigdy utracona. Na przyk³ad, na wyspie Kaua‘i by³ przypadek
zbudowanych w œwiêtym miejscu toalet hotelowych, w których nie sp³ywa³a
woda. Wezwano ekspertów, ale toalety nadal nie dzia³a³y, wiêc w koñcu ustawiono je w innym miejscu – tam te same toalety zaczê³y dzia³aæ od razu!
Ta szczególna energia rozci¹ga siê nawet na przedmioty znajduj¹ce siê
w œwiêtych miejscach. Przedmioty posiadaj¹ moc i chc¹ znajdowaæ siê na
swoim miejscu, czego doœwiadcza wielu ludzi, nawet ci, którzy tego nie oczekuj¹. Wulkan na Big Island uwa¿any jest za œwiêty, podobnie jak jego ska³y, co
wyra¿a hawajski mit, zgodnie z którym ska³ nale¿¹cych do bogini Pele nie
nale¿y zabieraæ z jej domu, którym jest wyspa Hawai‘i. W miejscowym muzeum jest wiele listów od ludzi oznajmiaj¹cych, ¿e oddaj¹ kawa³ek ska³y wulkanicznej po zaznaniu serii nieszczêœæ. Wszystkie listy prosz¹ o odniesienie
ska³ na miejsce. Zaœ – podobnie jak w przypadku mojego doœwiadczenia œwiêtoœci na górskiej polanie – re¿yser North Shore (Pó³nocne Wybrze¿e) opisa³
œwi¹tyniê hawajsk¹, w której krêcili film, jako „nieciekaw¹ stertê ska³, która
wywiera³a g³êboki skutek duchowy na aktorów i ekipê”.13
Chocia¿ Hawaje nie s¹ s³ynn¹ czêœci¹ „œwiêtej geografii” tej planety o reputacji takiej, jak¹ cieszy siê Mecca, Benares, Lourdes czy Lhasa, wyspy te
zas³uguj¹ na ni¹, poniewa¿ s¹ krain¹ bogów i bogiñ, a podró¿ przez te piêkne
wyspy jest tradycyjnie uwa¿ana za pielgrzymkê. Nie chodzi o to, ¿e kraina ta
pe³na jest œwiêtych œcie¿ek, gdzie ka¿dy kamieñ i ka¿dy kwiat jest niezwykle
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wa¿ny; œwiêta jest bowiem sama ta ziemia. Ta hawajska koncepcja podobna
jest do „czasu snu” australijskich aborygenów, wed³ug którego mityczny wymiar miejsca przywracany jest do ¿ycia za ka¿dym razem, kiedy zostanie
wzbudzony, na przyk³ad, jeœli nad nim przejœæ albo zaintonowaæ pieœñ, skierowan¹ ku niemu. Wed³ug Huny, kiedy odbywasz podró¿, œpiewasz dla miejsca,
ku któremu zmierzasz albo, w g³êbszym sensie, które tworzysz, bo nikt inny
nie prze¿yje w nim tego, co ty. Ka¿de spotkanie to mieszanka twej œwiadomoœci i mocy danego miejsca.
Wszystko jest œwiête i za takie wszystko nale¿y uznaæ. Dlatego ka¿dy rodzaj
wiatru, ka¿da grupa ska³, ka¿da kêpa drzew ma na Hawajach swoj¹ nazwê.
Kszta³ty chmur maj¹ swoje nazwy; ka¿dy niewielki gaj i dolinka maj¹ nazwy.
Ka¿de miejsce ma te¿ w³asn¹ pieœñ i okreœlone konotacje z mitami i bogami.
Za ka¿dym razem, kiedy wymawia siê nazwê jakiegoœ miejsca, pobudzone
zostaje znaczenie tej nazwy, o¿ywiaj¹c powi¹zanie pomiêdzy mówi¹cym i samym miejscem. „Te ska³y trwaj¹”, jak uj¹³ to Gavin Maxwell w swej piêknej
ksi¹¿ce o Pogórzu Szkockim, a pierwotna m¹droœæ tej ziemi, zachowana w jej
macierzystej skale, nigdy nie mo¿e ulec zniszczeniu. Tymczasem rdzenne kultury dzia³aj¹ jak œwiête tykwy wiedzy. Warto wiedzieæ, ¿e dzisiaj o¿ywiane s¹
nie tylko tradycje polinezyjskie, ale tak¿e tradycje Indian amerykañskich,
Eskimosów, aborygenów... Mo¿na powiedzieæ, ¿e têcza tradycyjnej wiedzy
znowu zalœni³a ponad œwiatem.

WIEDZA HAWAJSKA
O
Hiolo ka pali ku, nah~ ka pali pa‘a.
Pionowe urwisko osuwa siê, masywny klif pêka.
PRZYS£OWIE HAWAJSKIE

Doœwiadczenie o¿ywaj¹cej wokó³ mnie krainy tam, w leœnej œwi¹tyni, wyznaczy³o pewien etap w mojej w³asnej podró¿y w stronê œwiat³a. Ale nie jestem wyj¹tkiem i coraz wiêcej ludzi doœwiadcza podobnych prze¿yæ, bo – jak
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siê przekonamy – ska³y jak ludzie, sk³adaj¹ siê ze œwiat³a i st¹d mog¹ ulegaæ
zmianom. Mo¿e to jednak staæ siê jedynie wówczas, gdy jesteœmy w stanie
uwierzyæ, ¿e to mo¿liwe: nic nie jest prawd¹, o ile w to nie wierzymy. Dlatego
w powy¿szym przys³owiu, opisuj¹cym zdobywanie wiedzy, „pionowe urwisko”
musi siê osun¹æ, „masywny klif” pêkn¹æ. Musimy obaliæ swe stare za³o¿enia,
aby otworzyæ siê na nowe.
Lecz jeœli na tych wyspach istnieje takie bogactwo kultury hawajskiej, dlaczego nie wie o nim wiêcej ludzi? Dlaczego Hawajczycy, którzy nigdy nie bali
siê stawaæ we w³asnej obronie, pozwolili, by zachowa³y siê te fa³szywe wra¿enia? Istniej¹ po temu dwa powody. Pierwszym z nich jest ochrona kultury,
drugim jest natura tradycyjnego systemu wiedzy na Hawajach, gdzie naucza
siê kogoœ tylko wtedy, gdy jest on gotowy do nauki.
Hawajczycy przyznaj¹, gdy siê ich naciska, ¿e cechy kultury, o których mówiliœmy, s¹ tam obecne, ale celowo ich obecnoœæ nigdy nie zostanie potwierdzona.
Pytania wci¹¿ bêd¹ zbywane odpowiedziami w rodzaju: „Kiedyœ ludzie wiedzieli
o tych sprawach, ale teraz ju¿ wszyscy nie ¿yj¹” albo „Znaczenie tego uleg³o
zapomnieniu”. Na przyk³ad, hawajski kupuna (ktoœ, kto wie, jak siê rozwijaæ)
Leinani Melville nauczy³ siê wiele o Hunie od swej babki, czyli tutu. Lecz kiedy
jakiœ misjonarz chcia³ poznaæ tê wiedzê, sta³o siê inaczej, co ukazuj¹ wspomnienia Melville’a z dzieciñstwa, opisuj¹ce wizytê tego misjonarza:
Zawsze by³ przyjmowany w bardzo uprzejmy sposób: ale tutu
nic mu nie mog³y powiedzieæ. Nie wiedzia³y absolutnie nic o prymitywnym pojmowaniu bogów i bogiñ. (...) „Nasze dawne bóstwa
odesz³y prawie wiek temu. Jeszcze zanim nasta³ nasz czas. My
jesteœmy chrzeœcijanami i czcimy tego samego Boga, co ty”, tak
mniej wiêcej brzmia³a standardowa odpowiedŸ. Te œwiadectwa
wiary niezmiennie usypia³y ciekawoœæ starego misjonarza. Spogl¹da³ rozpromienionym wzrokiem na zgromadzonych i b³ogos³awi³ wszystkich, ³¹cznie ze mn¹.14
Kiedyœ misjonarz ten stwierdzi³, ¿e „obecnie niemo¿liwe jest wydobycie ich
z otch³ani zamêtu”. Staruszki zgodzi³y siê z nim. Dlaczego? ¯eby chroniæ
kulturê i ¿eby chroniæ samego misjonarza (nie by³ gotów do nauki). Obrona
siebie samych nie by³aby wyrazem mi³oœci, a one by³y kupunami, których
dzia³aniem kierowa³y mi³oœæ i si³a – niewykluczaj¹ce jednak poczucia humo36

ru. Melville napisa³, ¿e po wyjœciu misjonarza „jedna z kobiet zachichota³a:
»Nie my jesteœmy w otch³ani zamêtu, lecz on. My wiemy, o czym mówimy, on
nie.«” Dlatego w³aœnie staruszki siê nie broni³y.
Bior¹c pod uwagê historiê Hawajów, decyzja, by utrzymywaæ kulturê w tajemnicy, mog³a pomóc w jej ochronie. Jest czas na ciemnoœæ, tak jak i czas na
œwiat³o. Hawajczycy wykazali znaczn¹ dozê zdrowego rozs¹dku, bagatelizuj¹c
¿ywoœæ swej kultury, zauwa¿aj¹c, ¿e jeœli ludzie s¹dz¹, ¿e nie ma nic wartoœciowego w jakiejœ kulturze, nie próbuj¹ jej zniszczyæ.
Hawajski system przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom wskazuje na
tak¹ sam¹ powœci¹gliwoœæ. Staro¿ytna hawajska tradycja m¹droœci Huny
przekazywana by³a w bardzo interesuj¹cy i niezwyk³y sposób. Nie nauczano
jej wed³ug ustalonego programu. Zamiast tego, wiedzê tê uwa¿ano za tak
œwiêt¹ i cenn¹, ¿e dzieliæ siê ni¹ nale¿a³o bardzo ostro¿nie, przekazuj¹c j¹
odpowiedniej osobie w odpowiednim momencie jego czy jej rozwoju. Od samego pocz¹tku przewodnictwo mia³o charakter indywidualny. Ka¿de dziecko
uczy³o siê od innego kahuny, z których ka¿dy mia³ sw¹ w³asn¹ specjalnoœæ.
Kahuna wybierany by³ wed³ug talentów danego dziecka: to, które mia³o zdolnoœci manualne, mog³o pobieraæ nauki od kahuny buduj¹cego ³odzie; to, które
mia³o rozwiniêt¹ intuicjê, mog³o uczyæ siê sztuki dywinacji od specjalisty w tej
dziedzinie. Dziecko uczy³o siê poprzez uczestnictwo. Kahuni odpowiadali tylko
na indywidualne pytania zadawane przez ka¿dego ucznia. Nieproszeni, nie oferowali swej wiedzy w postaci werbalnej. I nie istnia³a zasada, ¿e dziecko powinno
nauczyæ siê tego, co wiedzia³ kahuna. Wiêc nie tylko ka¿de dziecko gromadzi³o
nieco odmienne informacje, ale te¿ i te dzieci, które wiedzia³y mniej, nie wiedzia³y, ¿e wiedz¹ mniej. Uwa¿a³y, ¿e wiedz¹ tyle samo, co wszyscy!
Ten system przekazywania wiedzy chroni przed ludŸmi zdobywaj¹cymi niepo¿¹dan¹ wiedzê, wed³ug zasady, ¿e „niewielka wiedza jest rzecz¹ niebezpieczn¹”. Zasadnoœæ pogl¹du, ¿e ludzie nadu¿ywaj¹ wiedzy, na któr¹ nie s¹
gotowi, zilustrowana zosta³a wielokrotnie na kartach historii œwiata. Albert
Einstein – najwiêkszy naukowiec i myœliciel dwudziestego wieku – da³ œwiatu
wiedzê o mocy uwolnionej za spraw¹ rozszczepienia j¹dra atomowego, lecz
œwiat nadu¿y³ jej, zrzucaj¹c bomby na Hirosimê i Nagasaki. Pod koniec ¿ycia,
Einstein powiedzia³: „Gdybym wiedzia³, zosta³bym szewcem”.
Przekazywanie wiedzy w odpowiedni sposób odpowiednim ludziom jest bardzo, bardzo wa¿ne. O wiedzê trzeba dbaæ jak o wymagaj¹c¹ troski roœlinê.
Trzeba j¹ zasadziæ w podatnej glebie, z której usuniêto nieodpowiednie czyn37

niki. Wra¿liwa roœlina wymaga odpowiedniej dawki s³oñca, wiatru, deszczu
i opieki. Jednoczeœnie staro¿ytni Hawajczycy mieli te¿ zabezpieczenie przed
nieprzekazywaniem wiedzy w sytuacji, kiedy nikt nie by³ gotowy na jej przyjêcie: pewne pieœni i inne rodzaje tradycji ustnej przekazywano zawsze. Choæ
nie uczono by ich interpretacji, jeœli ¿aden uczeñ nie by³by gotowy na ich
otrzymanie, kaona, czyli ukryte znaczenia, tych pieœni pozosta³yby w uœpieniu, gotowe do przebudzenia, gdyby pojawi³ siê ktoœ odpowiednio œwiadomy,
nawet gdyby mia³o to miejsce kilka pokoleñ póŸniej. Tymczasem „szkielet”
pieœni by³ wystarczaj¹cy, by przechowaæ ukryt¹ wiedzê. To dlatego na Hawajach k³adziono tak wielki nacisk na dok³adne powtarzanie ustnej wiedzy. W ten
sposób przekazywano pieœni genealogiczne, mity, piosenki, nazwy gwiazd i wiedzê innego rodzaju. W tych pieœniach zakodowane s¹ przekazy, które ca³kowicie wyjaœniaj¹ zwi¹zek miêdzy cz³owiekiem, bogami i ca³ym kosmosem. ¯eby
jednak zrozumieæ te przekazy, trzeba byæ gotowym, by je us³yszeæ.
Kiedy zaczê³am naukê u pewnej kahunki, to w³aœnie ona umo¿liwi³a mi
dokonanie cennego wgl¹du w hawajski system, mówi¹c, ¿e odpowie mi na
ka¿de pytanie, jakie zadam, ale bêd¹ to odpowiedzi tylko na te pytania, które
zadam. Ten system przekazywania wiedzy nadal jest stosowany, wywieraj¹c
wp³yw na nieœwiadomych tego turystów. Hawajskie s³owo okreœlaj¹ce prawdê,
‘oia ‘i‘o, zawiera sylabê ‘i‘o, oznaczaj¹c¹ „treœæ lub miêsieñ”. Pozosta³e litery
symbolizuj¹ wiele warstw nieuchronnie otaczaj¹cych prawdê. Ca³e s³owo oznacza zatem: „mówienie prawdy ma wiele wymiarów”. Jeœli ktoœ zadaje pytanie
na temat czegoœ, co stanowi czêœæ warstwy zewnêtrznej, pozornej i wierzy
w odpowiedŸ, któr¹ uzyskuje, to jest ona tak samo „prawdziwa” dla pytaj¹cego, jak coœ spoczywaj¹cego w trudniej dostêpnej warstwie wewnêtrznej.
Turyœci czêsto zadaj¹ bardzo niewiele pytañ i w odpowiedzi otrzymuj¹ frazesy. Wiêc „Tak, tañce hula, wraz ze wszystkimi gestami i ko³ysaniem cia³em,
s¹ zmys³owe”. Nie wspomina siê o ich roli w systemie religijnym, mitologii
i magii. Ostatecznie we frazesach mo¿na znaleŸæ ziarenko prawdy. I w ten
sposób tañce hula staj¹ siê tañcami zmys³owymi, ¿eby przyci¹gn¹æ turystów
i gdy siê odbywaj¹, przestaj¹ byæ czymkolwiek innym! Goœcie nie zdaj¹ sobie
sprawy z tego, jak niewiele wiedz¹! Tak ograniczona wiedza staje siê wiedz¹
„prawdziw¹” w sposób, w jaki okreœlona treœæ przybiera formê poprzez wch³oniêcie i ponowne wyemitowanie jednego okreœlonego odcienia œwiat³a. Informacja, jak¹ znajduj¹ turyœci, staje siê ich „odcieniem”. Promieniuj¹ nim
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i mówi¹ o swojej wiedzy, która staje siê ich „treœci¹”. Jest tym, w co wierz¹
i co prezentuj¹.
Niewiedza, jakie zadawaæ pytania, to prawdziwa przeszkoda. Zaskakuj¹co
trudno jest pozbyæ siê w³asnych systemów przekonañ, ¿eby dowiedzieæ siê
o innych. Tak dzieje siê nawet wtedy, gdy jest siê antropologiem i powinno siê
dzia³aæ profesjonalnie. Nie dalej jak w latach siedemdziesi¹tych antropolog
Valerio Valeri napisa³: „Religia hawajska jest dziecinna i ograniczona”, a jego
stwierdzenie odzwierciedla fakt, ¿e nie zadawa³ on w³aœciwych pytañ. Niestety, uogólni³ swe w³asne doœwiadczenie do poni¿aj¹cego za³o¿enia na temat
przedmiotu badañ, czyni¹c w³asne uprzedzenie „pionowym urwiskiem”.
Z pewnoœci¹ konieczne jest wyjœcie poza w³asne kategorie, by zadaæ pytania
odnosz¹ce siê do religii hawajskiej – nie jest to zupe³nie oczywiste, mnie, na
przyk³ad, zajê³o wiele tygodni spêdzonych na Kaua‘i dokonanie odkrycia, ¿e
hula jest systemem szamanizmu rytualnego, którego poszukiwa³am. Mówi³am o czymœ, czego nie widzia³am pod swoim w³asnym nosem! A wiele ludzi
nigdy nie odkrywa, ¿e hula to bardzo z³o¿ona czêœæ hawajskiej religii i szamanizmu, poniewa¿ ich system przekonañ nie przygotowa³ ich do myœlenia o tañcu jak o elemencie religijnym. Jednak im g³êbszy stawa³ siê mój wgl¹d w Hunê,
tym wiêcej wymiarów dostrzega³am. Jestem nieustannie zadziwiona i zdumiona poziomami zrozumienia, jakie wci¹¿ odkrywam, a s¹ to tylko te, które
jestem w stanie dostrzec!
Choæ ksi¹¿ka ta mo¿e wydawaæ siê prosta, to jednak zawiera ona wiele
warstw znaczeniowych. Ró¿ni czytelnicy bêd¹ odbieraæ j¹ na ró¿nych poziomach, a ten sam czytelnik mo¿e odkrywaæ w niej nowe znaczenia w ró¿nym
czasie, tak jak kryszta³ odbijaj¹cy œwiat³o w postaci ró¿nych kolorów, kiedy
ogl¹da siê go pod ró¿nymi k¹tami b¹dŸ z ró¿nych miejsc. Czytaj¹c j¹, musimy
przygotowaæ siê na to, by pozwoliæ rozpaœæ siê masywnym klifom swej dotychczas zdobytej wiedzy. Czytelnik mo¿e odkryæ znaczenie w ka¿dej barwie, jak¹
ujrzy. Nastêpny rozdzia³ zaprezentuje kod, dziêki któremu mo¿na to zrobiæ:
jêzyk hawajski.
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4.

Uprawianie magii
Nic siê nie narodzi³o,
Nic nie umrze,
Wszystko siê zmieni.
ALFRED LORD TENNYSON

zym¿e jest magia, jeœli nie procesem zmiany, procesem rozwijania
swej œwiadomoœci i u¿ywania jej do wykuwania swego œwiata na nowo?
Wiêc czy to w ogóle jest magia? I tak, i nie. To zale¿y od punktu
widzenia. Z perspektywy nauki newtonowskiej tak, to jest magia; z perspektywy Huny, to zwyk³a codziennoœæ. Jest tak dlatego, ¿e na g³êbszym poziomie,
magia ma sens. Doktor Brigham wyjaœni³ Maxowi Freedemowi Longowi, jak
mo¿e dzia³aæ magia:
Podczas studiowania magii, zawsze zwracaj uwagê na trzy sprawy. Zawsze musi istnieæ jakaœ forma œwiadomoœci, która steruje
procesami magicznymi i jest ich motorem. Na przyk³ad, kontrolowanie wysokiej temperatury podczas chodzenia po ogniu. Musi
te¿ istnieæ jakaœ forma si³y wykorzystywana do sprawowania kontroli, jeœli tylko zdo³amy j¹ rozpoznaæ. I wreszcie, musi te¿ istnieæ
jakaœ forma substancji widzialnej lub niewidzialnej, poprzez któr¹
si³a ta mo¿e dzia³aæ. Zawsze zwracaj uwagê na te trzy elementy,
a jeœli uda ci siê dostrzec choæby jeden, mo¿e on poprowadziæ ciê
do pozosta³ych.1
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Chocia¿ sam doktor Brigham nie odkry³, jak dzia³a magia, da³ Maxowi
Freedomowi Longowi – i nam – cenne podstawy do odkrycia tajemnej wiedzy
Huny, opisuj¹c trzy cechy, które s¹ niezbêdne do zaistnienia magii; skupiona
œwiadomoœæ, si³a kontroluj¹ca i substancja, poprzez któr¹ si³a ta dzia³a.
Zacznijmy dociekania od ostatniego z wymienionych czynników, od „formy
substancji, widzialnej lub niewidzialnej, poprzez któr¹ si³a ta mo¿e dzia³aæ”,
a która w Hunie nazywana jest aka, co znaczy „materia” albo „esencja”. Aka
to esencja wszystkiego, co widzimy i czego nie widzimy. Jest we wszystkim, co
naturalne i w ka¿dym wytworze cz³owieka. Aka jest bezkszta³tn¹, nieokreœlon¹ substancj¹, w której wszystko nieustannie siê rozwija.
Istniej¹ pewne interesuj¹ce podobieñstwa miêdzy pojêciem aka i ostatnimi
badaniami naukowymi, które zachwia³y wczeœniejszymi opisami œwiata jako
sk³adaj¹cego siê z oddzielnych, niezale¿nych atomów pêdz¹cych w pustce.
Biolog Rupert Sheldrake w The Riberth of Nature (Odrodzenie Natury) przedstawia odkrycia dokonywane w wielu sferach nauki, mówi¹c, ¿e nie ma czegoœ
takiego jak „pró¿nia” pustej przestrzeni. Cytuje s³ynnego fizyka, mojego dobrego przyjaciela Paula Daviesa, który napisa³: „Pró¿nia nie jest bezw³adna
i pozbawiona cech, lecz ¿ywa, pe³na pulsuj¹cej energii i witalnoœci”.2 Jest tak
dlatego, ¿e zjawiska, o których zwykliœmy myœleæ jak o jasno okreœlonych
atomach (j¹dro otoczone elektronami) s¹ w rzeczywistoœci „kwantami wibracji”, ulegaj¹cymi nieustannym spontanicznym zmianom, bêd¹c czêœci¹ dynamicznego morza energii.
Aka sugeruje równie¿ energiê, sk³adaj¹c siê z ka, „uderzyæ lub ukaraæ”,
oraz a – „maj¹cy kierunek”. Oto, co Long mia³ do powiedzenia na temat tego
pojêcia:
Rdzeñ ka w aka oznacza równie¿ winoroœl, której ga³¹zki biegn¹
w górê i rozchodz¹ siê, co ³¹czy znaczenie tego s³owa bezpoœrednio z pogl¹dem, ¿e mana p³ynie wzd³u¿ mas lub nici widmowej
substancji. Ka znaczy te¿ „promieniowaæ”, jak promienie s³oneczne, symbolizuj¹c promieniowanie we wszystkich kierunkach
poprzez niezliczone nici, ³¹cz¹ce ka¿dego cz³owieka z ludŸmi i rzeczami, z którymi siê zetkn¹³.3
Jak ju¿ siê przekonaliœmy, drugim czynnikiem, si³¹ kontroluj¹c¹ jest mana.
W swych dociekaniach Long odkry³, ¿e kahuni „znali tê si³ê jako maj¹c¹ coœ
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wspólnego z wszelkimi procesami myœlowymi i aktywnoœci¹ cia³a. By³a to sama
esencja ¿ycia. Symbolem stosowanym przez kahunów na oznaczenie tej si³y
by³a woda. Woda p³ynie, tak jak si³a witalna. Woda nape³nia. Tak jak si³a
witalna. Woda mo¿e wyciekaæ – tak jak mo¿e te¿ si³a witalna”.4
Zauwa¿y³, ¿e kahuni potrafili zwiêkszaæ iloœæ many w ró¿nych obiektach.
W trakcie bitwy kahuni trzymali w d³oniach drewniane kije i ³adowali je swoj¹
si³¹ witaln¹, wysi³kiem swych umys³ów. Moc tej si³y by³a tak wielka, ¿e kij
rzucony przez kahunê we wroga móg³ powaliæ i og³uszyæ nawet najsilniejszego
wojownika.
Oprócz znaczenia „moc”, mana znaczy te¿ „ga³¹Ÿ”, a ga³¹Ÿ jest idealnym
symbolem po³¹czenia. To mana ³¹czy rzeczy pierwotnie niezwi¹zane ze sob¹,
takie jak drewniany kij i si³a ¿yciowa kahuny.
Choæ badamy pojêcia many i aka w kontekœcie magii, nie ograniczaj¹ siê
one do tej dziedziny. Zarówno mana, jak i aka opisuj¹ rzeczywistoœæ, aczkolwiek jest to rzeczywistoœæ niewidzialna. Aka to potencja³ œwiadomoœci, zaœ
mana oznacza, ¿e potencja³ ten zosta³ uruchomiony. Mo¿na to stwierdziæ,
przygl¹daj¹c siê konotacjom tych dwóch wyrazów. S¹dzê, ¿e aka odnosi siê do
mo¿liwoœci: to embrion w chwili poczêcia, nowo wykluta ryba, w fazie, gdy jej
cia³o jest jeszcze przezroczyste; to s³abe migotanie poprzedzaj¹ce wschód Ksiê¿yca; to utajone œwiat³o we wszelkiej substancji. Mana to faza wzrostu ryby,
„w której pojawiaj¹ siê kolory” i faza ¿ycia p³odu, w której zaczynaj¹ wykszta³caæ siê koñczyny. Oznacza to, ¿e œwiadomoœæ zosta³a wprowadzona i zaczyna przekszta³caæ siê w byt.
W ten sposób dochodzimy do najwa¿niejszego sk³adnika magii, do pierwszej cechy wyszczególnionej przez doktora Brighama: do jakiejœ formy ukierunkowanej œwiadomoœci. Ukierunkowana œwiadomoœæ jest skupieniem
potencja³u (aka) poprzez moc (mana). W jêzyku hawajskim ukierunkowana
œwiadomoœæ znana jest jako m~ kia, co oznacza „cel”. Myœl jest t¹ winoroœl¹,
która przekszta³ca aka w d³ugi sznur, kolor blasku ksiê¿yca, œciœle ³¹cz¹cy
cz³owieka z centrum jego œwiadomoœci. Ukierunkowana œwiadomoœæ to skupienie wszystkich potencja³ów œwiadomoœci danej osoby na okreœlonym celu
b¹dŸ celach.
Silne skupienie przynosi wielk¹ moc: œwiat³o s³oneczne skupione przez szk³o
powiêkszaj¹ce ma moc wywo³ywania ognia. Ukierunkowana œwiadomoœæ, gdy
jest doœæ silna – nawet jeœli utrzymywana jest tylko przez jedn¹ osobê – mo¿e
zmieniæ dzieje ca³ych narodów. Przyk³adem jest Mohandas Gandhi, który
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przez obalenie rz¹dów brytyjskich w Indiach pokona³ najwiêksze imperium na
œwiecie. Co wiêcej, Mahatma, „Wielka Dusza”, zdo³a³ tego dokonaæ dziêki
zasadzie ahimsa, czyli niestosowaniu przemocy.
Ukierunkowana œwiadomoœæ to moc, która sprawia, ¿e wydarza siê magia.
To w³aœnie to skupienie, które ocali³o stopy kahunów przed poparzeniem,
kiedy chodzili po gor¹cej lawie. Ich skupienie by³o na tyle silne, ¿e zdo³a³o te¿
ochroniæ stopy doktora Brighama. Ale jak kierowali oni swoj¹ œwiadomoœci¹?
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie zajê³o Longowi ca³e lata, w koñcu jednak mu siê to uda³o. Opisuje swoj¹ ekscytacjê wywo³an¹ tym odkryciem, kiedy
wreszcie go dokona³.
W Kalifornii nadal bez zapa³u szuka³em jakiegoœ nowego odkrycia
psychologicznego, które mog³oby na nowo otworzyæ ten problem. Nic
takiego siê nie pojawi³o. W 1935 roku, zupe³nie nieoczekiwanie, obudzi³em siê w œrodku nocy z myœl¹, która naprowadzi³a mnie na odpowiedni trop, a ten mia³ w koñcu udzieliæ mi odpowiedzi. Gdyby doktor
Brigham ¿y³, z pewnoœci¹ razem ze mn¹ sp³on¹³by rumieñcem zak³opotania. Obaj przeoczyliœmy wskazówkê tak prost¹ i tak oczywist¹, ¿e wci¹¿ nam umyka³a. Zupe³nie jakbyœmy za³o¿yli okulary na
g³owê, a potem bezskutecznie szukali ich ca³ymi godzinami. Myœl¹,
która uderzy³a mnie w œrodku nocy, by³o to, ¿e kahuni musieli mieæ
nazwy nadane elementom swej magii. Bez takich nazw nie mogliby
przekazywaæ swej tradycji z pokolenia na pokolenie...5
Long z³ama³ kod do zrozumienia hawajskiej magii: pieœni œpiewane przez
kahunów, zanim oni i doktor Brigham zaczêli chodziæ po ogniu, przesta³y byæ
ju¿ tylko „typow¹ rozmow¹ z Bogiem”, przekazywan¹ s³owo w s³owo od niezliczonych pokoleñ. S³owa hawajskie maj¹ mnóstwo celów. Jednym z nich jest
dzia³anie jak pojemnik na œwiêt¹ wiedzê; innym zaœ skupianie œwiadomoœci.
S³owa staj¹ siê szczególnie potê¿nym skupieniem œwiadomoœci, kiedy recytuje
siê je raz za razem jak modlitwê. W³aœnie w taki sposób staro¿ytni Hawajczycy znali s³owa: nie jako coœ zapisanego, ale jako coœ aktywnie wypowiadanego,
s³yszanego lub zapamiêtanego. S³owa po³¹czy³y wszystkie trzy aspekty poszukiwañ magii Brighama: to one kieruj¹ œwiadomoœci¹, przyjmuj¹ manê i dzia³aj¹ poprzez aka. Przyjrzyjmy siê dok³adniej sposobowi, w jaki s³owa dzia³aj¹
jak skrz¹cy siê sznur, który jednoczy ró¿ne sfery.
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