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Tym razem obiecana druga część 
naszej wyprawy na Wschód. Rzecz 
jasna wyprawy w poszukiwaniu piaru 
dawnych mistrzów.
Proszę Państwa: piar‑joga! 
A skoro joga, to A Passage to India.

Nasza zachodnia skłonność do absorpcji elementów innych kultur – skąd-
inąd, jak dla mnie, wspaniała – sprawiła, że joga niemal zatraciła już dla 
nas, Europejczyków, swój egzotyczny aromat. Stała się jedną ze swoj-
skich odmian gimnastyki. Oswoiliśmy jogę. Ale czy przy okazji nie wyko-
ślawiliśmy jej? Czy nie zdegradowaliśmy tej wzniosłej ścieżki? 
Po drugie – a dla nas tu podstawowe – gdzie joga, a gdzie piar?!
Może jednak jest jakiś związek, jakiś sens w tym zestawieniu?
Przypomnę tym, którzy nie znają czy nie pamiętają poprzednich odcin-
ków naszego serialu, że staram się zgodnie z własnym przekonaniem i 
upodobaniem pokazywać – w niezbyt sztywnej konwencji felietonu - jak 
często i jak wiele możemy się nauczyć, właśnie jako piarowcy, komuni-
katorzy, od dawnych mistrzów. 
W niektórych wypadkach o tych dawnych mistrzach można wręcz 
mówić, że to ojcowie założyciele naszej sztuki, naszej piarowskiej branży. 
Tak jest według mnie z antycznymi sofistami i szkołami retorów. Tu także 
jest miejsce dla wielkiego oponenta sofistów - Platona. To byli piarowcy 

avant la lettre. Mistrzami marketingu politycz-
nego byli z kolei Cicero, Machiavelli czy Balta-
zar Gracian. Rzecz jasna nie znali i nie używali 
samej nazwy „marketing polityczny” czy „piar 
polityczny”, ale de facto spisali już dawno temu 
podstawowe reguły tego rzemiosła. O nich 
traktowały, przypomnę, poprzednie odcinki 
„Piaru Dawnych Mistrzów”.
Bywa też trochę inaczej. Są myśliciele czy prak-
tycy jakiejś innej zgoła dziedziny – choćby opisy-
wany przez nas jakiś czas temu Clausewitz, żoł-
nierz praktyk, a zarazem wielki teoretyk sztuki 
wojennej – których trudno może bezpośrednio 
wciągnąć w rozbudowany schemat takiego wiel-
kiego drzewa genealogicznego sztuki piaru. A 
jednak zapoznanie się z ich choćby wybranymi 
przemyśleniami może być użyteczne, twór-
cze, zapładniające dla piarowca o otwartym 
umyśle.
Chyba cytowaliśmy tu już stare niemieckie 
porzekadło gildii filologów ein Filolog kann alles 
brauchen. Filologowi wszystko się może przy-
dać. Wszystko może korzystnie wzbogacić 
wiedzę i świadomość humanisty. A ponieważ 
trudno chyba nie uznać naszego piaru za rze-
miosło par excellence humanistyczne, myślę, że 
w tym sensie i piarowcowi wszystko może się 
przydać. Wszystko może go zawodowo wzbo-
gacić, czegoś nauczyć, w jakiś sposób poszerzyć 
i pogłębić jego wiedzę.
W tym duchu w poprzednim odcinku dwa mie-
siące temu zaledwie musnęliśmy „zen w sztuce 
komunikacji”, dokładając od razu i parę luźnych 
uwag na temat „tao piarowca”. Adepci zen to 
nie są bynajmniej nasi profesjonalni bezpośredni 
antenaci, a jednak można się od nich nauczyć 
właśnie z pożytkiem dla uprawianego przez nas 
rzemiosła piaru. Podobnie księgi „Tao te king” 
nie wypada może stawiać pomiędzy praktycz-
nymi podręcznikami sztuki komunikowania i 
kształtowania wizerunku, a jednak... piarowiec, 
tak jak choćby Kubuś Puchatek, powinien podą-
żać za swoim tao. 
Na tej samej zasadzie tym razem piar-joga. (W 
razie czego, jeśli nazwa się przyjmie, proszę 
pamiętać, kto ma kopyrajt!). 
Bardziej zaawansowani słyszeli pewnie o hatha-
jodze, krija-jodze czy bhakti-jodze (bliższe 
wyjaśnienia dla niewtajemniczonych może nie tu 
i nie teraz). My miejmy zatem swoją piar-jogę. 
Czy to tylko kolejny żart felietonisty? Może 
niezupełnie. 
Czym jest joga? Etymologicznie to „jarzmo”, 
„złączenie”, „uprząż”. W sensie przenośnym i 
rozszerzonym to „dyscyplina”, „scalenie”, „zjed-
noczenie, „integracja”. 
Jak na to nałożyć powszechne skojarzenia 
osobników o wymyślnie splecionych odnóżach, 
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przymkniętych oczach i zatopionych w swoim 
oddechu? 
Mitologia indyjska za twórcę jogi uznaje Śiwę, 
Śiwę Nataradżę, czyli Króla Tańca.
Tak, to wszystko razem dopiero, dobrze pojęte 
ma stanowić element owej jogicznej integracji. 
Klasyczne dzieło w procesie przyswajania jogi 
mentalności europejskiej już samym swoim tytu-
łem ujmuje istotę sprawy wychodzącą daleko 
poza tę zbanalizowaną „gimnastykę”. Mam na 
myśli książkę Mircei Eliadego „Joga. Nieśmier-
telność i wolność”1.
Jaki jest zatem cel jogi?
Pierwsze, co przychodzi do głowy to medyta-
cja. Jednak medytacja to tylko jedno z narzędzi 
z instrumentarium jogi. 
A cel? Ostatecznym celem jogi jest swego 
rodzaju wyzwolenie, będące efektem pełnego 
zjednoczenia, zintegrowania rozmaitych ele-
mentów w człowieku: fizycznych, intelektual-
nych, duchowych. 
Jeden z uznanych współczesnych nauczycieli jogi 
tak pisze o jej efektach: „Skutkiem uprawiania 
jogi jest jędrność ciała, jasność inteligencji i czy-
stość serca. To daje spokój. Inni będą się od 
was uczyć, widząc wasz spokój. Rozwijajcie tę 
najwyższą moc spokoju, radości i zachwytu. 
Wtedy inni poczują waszą radość i powiedzą: 
‘My też chcemy się cieszyć’”2.
Czyż to nie jest wystarczająco przekonująca 
zachęta? Czy nie tego powinien poszukiwać i 
żarliwy adept piaru?
Powiedzmy wyraźnie: czy joga ma w sobie coś 
szczególnie piarowskiego? Nie wydaje mi się. 
Jeśli zajmujemy się nią tutaj, to dlatego, że jest 
jedną z najstarszych, a zarazem dobrze zna-
nych dyscyplin psychologiczno-duchowych sca-
lających rozmaite władze w człowieku. Co wię-
cej, jest prawdopodobnie źródłem wielu innych 
podobnych szkół (np. omawianego wcześniej 
zenu, a ma także jakieś filiacje w starożytnej 
Grecji). I jako taka stała się joga niejako pra-
wzorem, archetypem takiej dobrze zdefiniowa-
nej i opisanej dyscypliny scalania człowieka, jego 
fizjologii, psychologii, a niektórzy dodadzą - i 
ducha. Oryginalnie przede wszystkim na użytek 
właśnie religijno-metafizyczny czy duchowy. To 
z kolei sprawiło, że już współcześnie stała się 
joga może najczęściej podejmowaną dyscypliną 
intelektualno-duchową przez rozmaite nowo-
czesne szkolenia od biznesu po służby specjalne, 
od aktorów po psychoterapeutów. Najczęściej 
jest wtedy zresztą wypreparowana ze swojego 
kontekstu religijnego i metafizycznego. Stanowi 
raczej praktyczną szkołę sprawnego działania, 
sztuki życia itp. Oczywiście nie tylko joga zrobiła 
taką karierę we współczesnym świecie. Wiele 
innych szkół dyscypliny duchowej z pewnymi 

inklinacjami mistycznymi też zostało poddanych takiemu europejskiemu 
recyklingowi. Zostały one wbudowane jako materiał wyjściowy w pro-
gramy szkoleniowe dla poszukujących supersprawności w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Szkolenia dla menedżerów i biznesu, w tym piarowców, 
nie są tu z pewnością na szarym końcu. Można to także porównać do 
nieco pasożytniczej techniki wykorzystywania obcej, oryginalnej muzyki 
jako sampli przez na przykład hiphopowych DJ-ów. Co ciekawe, takiemu 
procesowi samplowania czy recyklingu poddano z jednej strony dyscy-
pliny duchowo-mistyczne (joga, zen, taoizm, szkoły derwiszów, techniki 
szamańskie itp.), a na drugim biegunie najrozmaitsze sztuki walki, zazwy-
czaj także o egzotycznym pochodzeniu. I jednym, i drugim żywi się nasz 
dynamiczny postmodernistyczny żywioł europejsko-amerykański, w tym 
i biznes, i piar. Ciekawe?!
Jeszcze raz powtórzmy: postawy ciała, czyli asany oraz ćwiczenia odde-
chowe (pranajama) to dopiero dalsze kroki na ścieżce jogi. Dwa pierw-
sze z ośmiu kroków to elementarne, a niezbędne wskazania natury 
moralnej: nakazy i zakazy ( jama, nijama). Od tego zaczyna się dyscyplina 
jogi. Jako nakazy wymienia się: zasadę braku przemocy (ahinsa), zasadę 
prawdy (asteja), zasadę opanowania zmysłowości (brahmaczarja) i zasadę 
braku zawiści czy łapczywości (aparigraha). Warto by było, uprawiając 
naszą piar-jogę, pamiętać choćby o tych etycznych korzeniach właści-
wego uprawiania rzemiosła.
Po tych zasadach, po postawach ciała i praktykach oddechowych mamy 
jeszcze piąty etap, określany jako skierowanie zmysłów do wewnątrz 
(pratjahara). Szósty etap to skupienie (dharana). Element siódmy to 
medytacja (dhjana). A wreszcie jako ósmy element pojawia się owoc 
tego wszystkiego, czyli kontemplacja, wyzwolenie – pełne skupienie 
(samadhi).
W poprzednim odcinku zenistyczno-taoistycznym mieliśmy wiele sma-
kowitych cytatów - poetyckich i tajemniczych. Tradycja indyjska jest 
może nieco inna. Lubuje się w precyzyjnych i rozbudowanych zestawach 
nomenklatury. Widać to choćby po tym, co wyżej. Nie idźmy dalej w 
tym kierunku.
Czego zatem konkretnie piar może się nauczyć od jogi? Dyscypliny. Jaki 
jest syntetyczny przekaz piar-jogi? Po pierwsze, że rzemiosło to dyscy-
plina. Po drugie, że celem dyscypliny jest osiągnięcie stanu zjednoczenia, 
zintegrowania. Po trzecie, że droga składa się z kilku wyraźnych kroków. 
Joga podaje dokładnie osiem. Po czwarte, że początek rzemiosła sta-
nowią korzenie działania etycznego. A do tego świadomość, że droga 
do wprawy, do sprawności scalenia prowadzi przez kolejne precyzyjnie 
zdefiniowane etapy i że nauka tego rzemiosła jest mozolna i wymaga 
wysiłku. 

Tyle tymczasem na temat piar-jogi. A jeśli ktoś nie doznał przy tym 
felietonie oświecenia (samadhi) i jest zawiedziony, to przepraszam. Cóż, 
przykro mi. Nie jestem Guru! Jestem tylko Górski…
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1. Mircea Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984.
2. B. K. S. Iyengar, Drzewo Jogi, brak daty i miejsca wydania, s. 125.


