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JANINA GAJDA-KRYNICKA
Emerytowany prof. zw. Uniwersytetu Wroc³awskiego

Droga do Transcendencji w filozofii staro¿ytnej.
Dowiadczenie mistyczne czy dialektyka?
Path to Transcendence in Ancient Philosophy. Mystical Experience or Dialectic?

Podjêcie próby rozwi¹zania wskazanego w tytule problemu wymaga pewnych ustaleñ o charakterze metodologicznym i przyjêcia kilku za³o¿eñ badawczych. Przede wszystkim nale¿y podkreliæ, ¿e obszar badawczy obejmuje tzw.
filozofiê pogañsk¹, a termin p o g a ñ s k i nie niesie ze sob¹ ¿adnych negatywnych konotacji1. Pos³ugujê siê nim, aby okreliæ zarówno nurty filozofii przedchrzecijañskiej, jak i niechrzecijañskiej, funkcjonuj¹ce w okresie, kiedy powstawa³y ju¿ pisma apologetów i pierwszych chrzecijañskich systematyków,
tzn. te nurty i kierunki filozoficzne, w których nie jawi siê koncepcja Boga/
/Stwórcy oparta na Pimie wiêtym. Z kolei, jeli chodzi o „filozofiê pogañsk¹”,
wa¿ne jest to, ¿e ju¿ od czasów pónej staro¿ytnoci po czasy nam wspó³czesne
mo¿emy dostrzec wród badaczy zasadnicz¹ polaryzacjê stanowisk w kwestii
zarówno genezy powstania filozofii, jak i jej charakteru. Najogólniej historyków
filozofii staro¿ytnej mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do jednej z nich nale¿¹ ci,
którzy przyjmuj¹, ¿e pocz¹tków filozofii nale¿y szukaæ w religii, obiektywizuj¹cej siê w micie lub te¿ w kultach misteryjnych, okrytych ju¿ w staro¿ytnoci tajemnic¹2. Filozofia grecka dla tych badaczy niejako ex definitione ma wymiar
egzystencjalny, sensu stricto duchowy, a jej rodowód wywodzi siê z kultów misteryjnych. Bycie filozofem czy filozofowanie jest uto¿samiane z rodzajem mistycznego wtajemniczenia, a celem filozofowania nie jest wiedza o naturze rzeczywiZob. E. Dodds, Pogañstwo i chrzecijañstwo w epoce niepokoju. Niektóre aspekty dowiadczenia religijnego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego, t³um. J. Partyka, Kraków 2004;
zob. powiêcony temu problemowi numer Znaku 515(1998), zw³. prace M. Dzielskiej i J. Domañskiego.
2
Zob. G. Colli, Narodziny filozofii, t³um. S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991.
1
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stoci, weryfikowalna w procedurach dialektycznych, lecz doskona³oæ etycznomoralna czy te¿ d o s t ¹ p i e n i e udzia³u i poczucia jednoci z bytem, uto¿samianym z Bogiem (w ten nurt wpisuj¹ siê m.in. prace Pierre’a Hadota czy Karla
Alberta, a z polskich badaczy – Kazimierza Paw³owskiego i Kazimierza Mrówki3). Druga grupa badaczy – najogólniej ujmuj¹c  przyjmuje, ¿e filozofia jest
nauk¹ cis³¹, cilejsz¹ nawet od matematyki, a filozof to ten, który posiad³ ow¹
najdoskonalsz¹ z nauk4. Droga do uzyskania wiedzy o naturze rzeczywistoci czy
„o pierwszych zasadach i przyczynach” lub te¿ o pierwszej in ordine essendi
postaci bytu nie ma aspektu religijnego, nie jest drog¹ do wtajemniczenia ani siê
na nim nie opiera, lecz jest ¿mudn¹ prac¹ z wykorzystaniem procedur cis³ych
i dialektycznych. Pragnê zaznaczyæ, ¿e przyjmujê stanowisko drugie, nie jest to
jednak decyzja aprioryczna, lecz wynikaj¹ca z wieloletnich badañ i metody analizy tekstów.
Aby podj¹æ próbê rozwi¹zania wskazanego wy¿ej problemu, nale¿a³oby ustaliæ, czym jest dowiadczenie czy prze¿ycie mistyczne? Jest ono ró¿nie definiowane przez badaczy filozofii staro¿ytnej ze wskazanej wy¿ej pierwszej grupy
stanowisk, czêsto uto¿samiane z wtajemniczeniem w kulty misteryjne i z wiedz¹
uzyskan¹ dziêki owemu wtajemniczeniu. Najogólniej jest okrelane jako odczucie ontycznej to¿samoci i jednoci z boskoci¹  bogiem czy tym, co boskie,
i mo¿e byæ w jakiej postaci obiektywizowane. Tak¹ postaci¹ obiektywizacji 
swego rodzaju znakiem z przesz³oci dla badaczy  jest tekst poddawany interpretacji. Powy¿sze okrelanie dowiadczenia mistycznego budzi jednak wiele
w¹tpliwoci, przede wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e spucizna filozofów greckich dotar³a do nas w szcz¹tkowej postaci, zw³aszcza jeli chodzi o filozofów
przedplatoñskich i filozofów epoki hellenistycznej. Pogl¹dy i koncepcje przedplatoników rekonstruujemy przecie¿ na podstawie sk¹pych zachowanych fragmentów, czêsto wyrwanych z kontekstu dzie³a, przekazanych zarówno w oratio
obliqua, jak i na podstawie póniejszych prac doksografów greckich i rzymskich.
Do takich rekonstrukcji z regu³y przystêpujemy ze sformu³owanym ju¿ z góry
okrelonym za³o¿eniem hermeneutycznym  szukamy w zachowanych fragmentach tego, co chcemy w nich odnaleæ, wik³aj¹c siê w ten sposób w pu³apki ko³a
hermeneutycznego. Mog³oby siê zatem wydawaæ, ¿e rekonstrukcje te, oparte na
interpretacji tekstów w ich szcz¹tkowej postaci, nie mog¹ podlegaæ ¿adnej weryfikacji, ¿adna z nich nie mo¿e byæ uznana za prawdziw¹. Wobec tych uzasadnio3
Zob. np. P. Hadot, Quest-ce que la philosophie antique?, Paris, Gallimard 1995; ten¿e, La
philosophie comme manière de vivre, Paris 2002; K. Albert, Mystik und Philosophie, ST. Augustyn
1986; K. Paw³owski, Misteria i filozofia. Inspiracje misteryjne w filozofii greckiej, Lublin 2007;
zob. Wstêpy do przek³adów Albinosa i Apulejusza z Madaury; K. Mrówka, Jedna jest tylko droga.
Parmenides, Warszawa 2012.
4
Zob. Platon, Fileb, w: Platonis opera, red. J. Burnet, t. 2, Oxford 1901 (repr. 1967), 56c, 59;
zob. te¿ w tej kwestii stanowisko Arystotelesa, np. w I, XIII i XIV ksiêdze Metafizyki  zob. Aristotles Metaphysics, red. W.D. Ross, t. 1-2, Oxford 1924 (repr. 1970).
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nych w¹tpliwoci przyjmujê wyartyku³owan¹ w pracy Izabelli Andrzejuk w¹sk¹ definicjê dowiadczenia mistycznego5, odwo³uj¹c¹ siê do prac Mieczys³awa Gogacza6: jest to nag³a, bezporednia wiadomoæ doznania istnienia Boga
przez ludzki intelekt, nieujêta w ¿adne ramy pojêciowe (jest wpatrywaniem siê
w Najwy¿sze Dobro z przeogromn¹ mi³oci¹)7, przy czym jest to doznanie bierne, bo podmiot doznaj¹cy nie mo¿e go uzyskaæ, nie mo¿e do niego d¹¿yæ, zostaje nim obdarzony przez Boga z Jego inicjatywy. Izabella Andrzejuk, szukaj¹c
u w. Tomasza z Akwinu róde³ do zrozumienia istoty dowiadczenia mistycznego, przywo³uje koncepcjê poznania per raptum Akwinaty i wyró¿nia nastêpuj¹ce jego cechy: nag³oæ, krótkotrwa³oæ, to, ¿e porwany intelekt w czasie jego
trwania widzi istotê Boga, lecz przede wszystkim to, co dla badanego problemu
jest najwa¿niejsze: cz³owiek nie jest w stanie dost¹piæ owego dowiadczenia niejako z w³asnej inicjatywy, niezale¿nie od zas³ug czy aktywnoci, ta bowiem przys³uguje tylko Bogu  to Bóg dokonuje «porwania»”8. Ponadto dowiadczenia
mistycznego nie da siê uj¹æ w ramy pojêciowe ani opisaæ. Nale¿y zatem sprawdziæ, czy tak pojmowane dowiadczenie/prze¿ycie mistyczne mo¿e mieæ miejsce
w pogañskim wiecie religii i filozofii.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zjawisko, które okrela siê mianem religii greckiej, jest bardzo z³o¿one9, a w badaniach nad tym zjawiskiem mo¿na przyj¹æ,
najogólniej, dwie metody. Pierwsza, okrelana przeze mnie jako porównawcza,
sprowadza siê do szukania w religii greckiej tych aspektów sacrum, które niesie
ze sob¹ chrzecijañstwo  Boga  Stwórcy i Zbawcy, objawienia i jego treci
przekazanej w ksiêdze, dogmatów, doktryny, nazywanej w chrzecijañstwie
teologi¹, a tak¿e koncepcji opatrznoci Bo¿ej i indywidualnego prze¿ycia religijnego oraz jednoznacznej i pozytywnej odpowiedzi na wszystkie cz³owiecze pyI. Andrzejuk, Kontemplacja i poznanie per raptum. Tomaszowe ród³a rozumienia istoty
dowiadczenia mistycznego [praca niepublikowana]. Bardzo dziêkujê Autorce za udostêpnienie tekstu i cenne uwagi.
6
M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki. Materia³y do filozofii mistyki, Warszawa 1985, s. 13,
za: I. Andrzejuk, Kontemplacja , dz. cyt.
7
Tam¿e.
8
I. Andrzejuk, Kontemplacja , dz. cyt.
9
Jest ono przedmiotem tak wielu syntetycznych monografii i studiów, ¿e nie sposób przytoczyæ choæby najwa¿niejsze. Dla omawianego problemu wa¿ne s¹ takie prace, jak: R. Farnel, The
Cults of the Greek States, Oxford 1909; M.P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, Muenchen 1961; O. Kern, Religion der Griechen, Berlin 1926-1938; W.K. Guthrie, The Greeks and
Their Gods, London 1950; K. Kerenyi, La religion antique: ses lignes fondamentales, Geneve 1957;
W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und classischen Epoche, Stuttgart 1977  ostatnie s³owo nauki o antyku greckim na temat religii. Warto zaznaczyæ, ¿e ka¿da z wymienionych
monografii koncentruje siê na innym aspekcie religii greckiej: Farnel omawia polityczny aspekt tej
religii, zdaj¹c sobie sprawê z odmiennoci kultów w poszczególnych greckich poleis, a Nilsson
analizuje np. religie wiata hellenistycznego wy³¹cznie z pozycji Greka, bo tylko na takie badania pozwalaj¹ zachowane teksty.
5
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tania egzystencjalne i eschatologiczne. Druga metoda, któr¹ nazywam genetyczn¹, polega na badaniu fenomenów religii i religijnoci greckiej na podstawie zachowanych tekstów i wiadectw kultury materialnej bez uprzednio przyjêtych
parauniwersalnych chrzecijañskich modeli10, z koniecznoci narzucaj¹cych okrelone oceny. Metoda pierwsza owocuje stwierdzeniem, ¿e  najogólniej  religia
grecka nie jest religi¹ w chrzecijañskim znaczeniu tego s³owa, bo nie ma w niej
Boga Stwórcy, nie ma Opatrznoci, nie ma objawienia, wiêtych ksi¹g ani dogmatów, a  co najwa¿niejsze  nie ma te¿ aktów prze¿ycia religijnego i pozostaj¹cego w obszarze sacrum kontaktu cz³owieka z Bogiem. Religia czy religie
greckie s¹ zatem zespo³em okrelonych zachowañ ludzkich, dla których punktem odniesienia jest grecki antropomorficzny i politeistyczny panteon, a zachowania te wynikaj¹ z przewiadczenia ludzi, ¿e wiat i cz³owiek w wiecie pozostaje w mocy bogów owego panteonu, niezale¿nie od tego, i¿ bogom owego
panteonu nie da siê przypisaæ ¿adnej, poza fizyczn¹, postaci doskona³oci,
zw³aszcza doskona³oci etycznej i moralnej. Nie mo¿na im te¿ przypisaæ wspó³odczuwania z cz³owiekiem, uczuæ litoci i mi³oci do ludzi. Cz³owiek w wiecie
pozostaje sam, zdany na ³askê i nie³askê bogów, którzy decyduj¹ o jego losie,
a tym samym znaj¹ jego przysz³oæ. Jeli zechc¹, mog¹ mu dawaæ znaki, lecz nie
daj¹ ¿adnej gwarancji, ¿e znaki te bêd¹ przez cz³owieka w³aciwie odczytane11.
Tym samym bogowie greckiego panteonu nie mog¹ byæ dla cz³owieka przedmiotem mistycznego doznania ani dowiadczenia. Nie jest mo¿liwa ¿adna postaæ
zjednoczenia duchowego cz³owieka z bóstwem, ¿adna postaæ unio mystica, ¿adne poznanie per raptum. Badanie religii greckiej przez pryzmat chrzecijañskich
modeli pozwala stwierdziæ, ¿e zachowania religijne s¹ uprawomocniane nie przez
akty wiary, nie przez prze¿ycia religijne, lecz przez wiedzê, której przedmiotem
jest le lub dobrze rozszyfrowana relacja miêdzy bogami i wiatem. Metoda druga
pozwala natomiast dostrzegaæ w zjawiskach okrelonego kultu bogów i w zachowaniach ludzkich pewne prawid³owoci, umo¿liwiaj¹ce stwierdzenie, ¿e stanowi¹ one sacrum, wpisane w cz³owieczy ogl¹d wiata od momentu, kiedy cz³oKu takiej metodzie sk³ania siê w swoich pracach W. Burkert, np. zob. ten¿e, Herodot als
Historiker der fremden Religionen, w: Kleine Schriften VII, Tragica et Historia, Suppl. Reihe 2, 7,
Goettingen, s. 140-160 (wyd. 1. w: Hérodote et les peuples non grecs. Neuf exposés suivis de discussions, red. G. Nenci, O. Reverdin, VandoeuvresGenève 1988); stawia on zasadnicze pytanie:
czy mo¿na zrozumieæ obc¹ religiê, i odpowiada na nie przecz¹co. Có¿ zatem zostaje historykowi
religii greckiej? Autor przyjmuje, ¿e zostaje mu tylko opis, bior¹cy pod uwagê jak najszerszy kontekst kulturowy, oraz podkrela, ¿e w takim opisie nale¿y wyeliminowaæ s¹dy wartociuj¹ce.
11
Dlatego tak wielk¹ rolê odgrywa³a ju¿ w najdawniejszych spo³ecznociach greckich sztuka
wieszczbiarska (techne mantike), a tak¿e wró¿bici, którzy umieli czytaæ znaki od bogów; warto
podkreliæ, ¿e za owe umiejêtnoci wró¿bita musia³ zawsze zap³aciæ, jak choæby jeden z najs³ynniejszych  Tejrezjasz, który sw¹ umiejêtnoæ musia³ okupiæ lepot¹, czy znana z mitu i dramatu
Kassandra, której Apollo dal dar wieszczenia, lecz z w³aciw¹ bogom przewrotnoci¹ sprawi³, ¿e
nikt jej nie s³ucha³.
10
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wiek  nosiciel „umys³owoci pierwotnej”12, porzucaj¹c niejako kr¹g kultury
magicznej13, zaczyna badaæ i poznawaæ, bo zauwa¿a ju¿ dystans miêdzy sob¹
a wiatem. Postrzeganie z dystansu jest jednak postrzeganiem z pozycji u³omnej
i s³abej kondycji cz³owieczej, której wiadomoæ uzyskuje cz³owiek w owym niedaj¹cym siê usytuowaæ chronologicznie momencie, sam siê wy³¹czaj¹c z krêgu
mocy. Dystans ten pozwala jednak formu³owaæ pytania: jaki jest wiat, który nim
rz¹dzi, i dlaczego jest taki, jaki jest. Odpowiedzi na te pytania staj¹ siê archetypiczn¹ treci¹ greckich wierzeñ religijnych  staj¹ siê greck¹ teologi¹, czyli greck¹ nauk¹ o bogach14. Zarówno istnienie takiej nauki, jak i jej nazwê potwierdzaj¹
ju¿ wiadectwa staro¿ytne15.
W owej greckiej teologii mo¿na wyró¿niæ dwie jej postacie, obecne w wiadomoci16 Greków od czasów najdawniejszych, jak teologia, nazywana przeze
mnie p o l i t y c z n ¹ (w dwóch znaczeniach tego terminu – od polis, którym to
mianem Grecy nazywali swoje pañstwa-miasta oraz w dzisiejszym pojmowaniu
polityki), a tak¿e t e o l o g i a p o e t ó w, czyli mity, przekazane przez najdawniejszych greckich poetów: Homera, Hezjoda, Ferekydesa, Epimenidesa17. Warto
zaznaczyæ, ¿e owych poetów filozofowie nazywali t e o l o g a m i (theologesantes, theologoi), czyli dos³ownie: tymi, którzy opowiadaj¹ o bogach, przypisuj¹c
G. Van der Leeuw, Fenomenologia religii, t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1997; la mentalite
primitive, czyli taka postaæ umys³owoci pierwotnej, która w pierwotnym wiecie kratofanicznym, czyli ogarniêtym pierwotn¹ moc¹ kultury magicznej, nie odró¿nia jeszcze siebie od tego
wiata ani te¿ siebie od rzeczy, a zatem, dowiadczaj¹c tylko mocy i pozostaj¹c jeszcze w jej
krêgu, nie jest zdolna do aktów poznawczych, a tym bardziej do intelektualnego ogl¹du rzeczywistoci.
13
W pracach G. Van der Leeuwa moment ten identyfikowany jest z tym etapem rozwoju kultury magicznej, w którym rytua³ zaczyna przybieraæ wyartyku³owan¹ formê opowieci  mitu;
strukturyzuje on wiat kratofaniczny, przez co pozwala nosicielowi umys³owoci pierwotnej, który opowiada opowieci b¹d te¿ ich s³ucha, dystansowaæ siê od wiata, a przez to panowaæ nad
nim w aspekcie poznawczym, postrzegaj¹c w wiecie porz¹dek, celowoæ i zadaj¹c pytania o pocz¹tek takiego wiata i mechanizmy nim rz¹dz¹ce.
14
Teologi¹ religii greckiej, w odró¿nieniu od teologii sensu stricto filozoficznej czy racjonalnej, któr¹ Arystoteles, uwa¿a³ za tzw. filozofiê pierwsz¹, czyli naukê o pierwszej postaci bytu 
o bogu, pierwszym poruszycielu, czystym akcie, zaliczaj¹c j¹ do nauk teoretycznych i uto¿samiaj¹c z metafizyk¹  zob. ten¿e, Metafizyka, t³um. K. Leniak, Warszawa 1983, XII.
15
O teologii explicite pisze ju¿ Platon  zob. ten¿e, Pañstwo 379a.
16
Szerzej zob. J. Gajda-Krynicka, Teologie staro¿ytne. Teologia filozoficzna jako filozofia
pierwsza, w: Fides et ratio, red. I. Dec, Wroc³aw 1999, s. 105-129.
17
Niektórzy badacze problemu okrelaj¹ tê postaæ teologii mianem „teologii ludowej”. Zob.
np.: E. Zeller, Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Leipzig 1880, III 1,
s. 309nn; M.P. Nilsson, Geschichte , dz. cyt. Przyjmujê jednak okrelenie: „teologia poetów”,
poniewa¿ gin¹ce w pomroce dziejów pocz¹tki mitu oraz poszczególne mity lokalne zosta³y utrwalone w kanonicznej niejako postaci w³anie przez poetów i za ich porednictwem rozprzestrzenia³y
siê po greckim wiecie. To dzie³a poetów sta³y siê bibli¹ Greków; uczy³y o funkcjach poszczególnych bogów wobec wiata, o powinnociach ludzi wobec bogów, a przede wszystkim o tym, i¿
bogowie rz¹dz¹ wiatem podolimpijskim i ¿e cz³owiek ca³kowicie podlega ich woli i decyzjom.
12
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im skrywanie treci sensu stricto racjonalnych pod szat¹ mitu. Do teologii poetów odwo³uje siê ju¿ Arystoteles, kiedy powiada, ¿e równie¿ staro¿ytni, i to
bardzo dawno przed naszym pokoleniem, jak te¿ pierwsi teologowie mieli takie
wyobra¿enie o naturze  ¿e jest w niej jaka przyczyna, zdolna nadaæ jej ruch
i porz¹dek18, a tak¿e, gdy mówi, ¿e „teologowie uczynili bogów przyczynami
(archai) wszystkiego”19. Teologiê poetów t ³ u m a c z y l i na jêzyk filozoficzny
pierwsi alegoreci ju¿ w V wieku p.n.e, dostrzegaj¹c w niej zaszyfrowane w jêzyku alegorii filozoficzne wizje struktury wiata kosmosu, jego pocz¹tku i pratworzywa – arche, rozumnego Prawa, które owym kosmosem rz¹dzi i utrzymuje go
w ³adzie i harmonii. Teologia polityczna Greków by³a cile zwi¹zana z t¹ postaci¹ wspólnoty spo³ecznej i politycznej, jaka by³a charakterystyczna dla pañstwowoci greckiej od czasów Homerowych (XII-VIII w. p.n.e.), zwan¹ pañstwem-miastem  polis. Precyzowa³a ona cile, którzy bogowie s¹ przedmiotem kultu
pañstwowego  p o l i t y c z n e g o, a tak¿e, jaka ma byæ postaæ i formy owego kultu oraz wynikaj¹ce z nich powinnoci cz³onka polis  obywatela (polites), np.:
czeæ dla bogów, szacunek dla rodziców, goci, b³agalników szukaj¹cych azylu
przy o³tarzach bogów, regulowa³a problemy winy i zadoæuczynienia, zarówno
w prywatnym, jak i p o l i t y c z n y m aspekcie ¿ycia cz³owieka. Jednoczenie
teologia polityczna determinowa³a to¿samoæ obywatela konkretnej polis, to, ¿e
by³ on Ateñczykiem, Tebañczykiem czy obywatelem Sparty. St¹d wywodzi³ siê na
przyk³ad w Atenach, regulowany tzw. Ustaw¹ Diopejthesa, zakaz wprowadzania
do polis obcych bogów, bo mogliby oni naruszyæ to¿samoæ polityczn¹ Ateñczyków. Ustawa ta, nazywana ustaw¹ przeciwko bezbo¿noci (asebeia), mia³a
w istocie charakter sensu stricto polityczny, a by³a wykorzystywana niezmiernie
czêsto jako narzêdzie wyeliminowania z miast postaci niewygodnych z czysto
politycznych wzglêdów (na mocy tej ustawy zostali oskar¿eni o bezbo¿noæ:
Sokrates, filozof Anaksagoras, sofista Protagoras, polityk Alkibiades, a nawet
sam Arystoteles). wiadczy to o cis³ym zwi¹zku owej postaci teologii z polityk¹, o uto¿samianiu w³aciwego stosunku do bogów  pobo¿noci (sebas) –
z postaw¹ obywatelsk¹. Owa teologia polityczna jednoczy³a przy tym obywateli
w chwilach zagro¿enia bytu polis, czy to w czasach wojen perskich, czy wojny
peloponeskiej. Z chwil¹, kiedy w epoce zwanej hellenistyczn¹ skoñczy³a siê rola
greckiej polis, a Grek, przestawszy byæ w istocie obywatelem Aten czy Sparty,
sta³ siê poddanym dynastii Ptolemeuszy, Antygonidów czy Seleucydów, upad³o
jej znaczenie, bo nie móg³ zast¹piæ jej kult w³adców hellenistycznych lub
wschodnie religie misteryjne. Znaczenie owej teologii politycznej nie umyka³o
uwadze cz³owieka staro¿ytnego. Cycero w traktacie De natura deorum przytacza wypowied Gajusa Cotty, który przyznaje wprawdzie, ¿e greckie wykszta³18
19

Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., I 983b, 1000a.
Tam¿e. Fragmenty Arystotelesa podajê wed³ug wydania: Aristotle’s Metaphysics, dz. cyt.
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cenie odebra³o mu wiarê w dawnych rzymskich bogów, lecz przestrzeganie kultu
bogów ojczystych oraz dawnych, przekazanych przez przodków, obyczajów religijnych jest konieczne dla dobra pañstwa i moralnoci obywateli20, bo religia
przodków utrzymuje pañstwo w jednoci i chroni przed upadkiem.
Nasuwaj¹ siê jednak pytania: Sk¹d staro¿ytna teologia polityczna czerpa³a
swe treci? Którzy bogowie byli przedmiotem kultu Greków do kresu istnienia
tej postaci wspólnoty politycznej, jak¹ by³a polis? Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e poszczególne greckie poleis mia³y wprawdzie swych lokalnych bogów, lecz panteon teologii politycznej zosta³ niejako kanonicznie ustalony przez tych, których
Arystoteles nazwa³ teologami  przez poetów. Pierwsz¹ bibli¹ Greków by³y poematy Homera i innych epików, których dzie³a nie dochowa³y siê do naszych
czasów, przekazuj¹cych mitologiczne opowieci o bogach. Pocz¹tki mitu gin¹
w pomroce dziejów, lecz wiemy, ¿e zebranie opowieci o bogach rz¹dz¹cych
wiatem, decyduj¹cych o postaci tego wiata, o losach ludzi i ich przeznaczeniu,
w formê poematu epickiego czy epicko-dydaktycznego musia³y poprzedzaæ d³ugie wieki opowiadania opowieci”. Takie opowiadania poprzedza³y z kolei
pierwsze, byæ mo¿e nieartyku³owane jeszcze w postaci wypowiedzi s³ownych
refleksje homo sapiens, których przedmiotem by³y pytania o to, co rz¹dzi wiatem, cz³owiekiem i jego przeznaczeniem, wyra¿ane choæby w symbolach, malowid³ach na cianach jaskiñ czy rytach skalnych. Mówi¹ nam o tym zabytki kultury materialnej, wiadcz¹ce o tym, ¿e cz³owiek paleolitu, który grzeba³ swych
zmar³ych zamiast rzucaæ ich zw³oki na pastwê dzikich zwierz¹t, czy wk³ada³ im
do grobów rzeczy codziennego u¿ytku, ¿ywi³ przekonanie  lub mo¿e tylko nadziejê  i¿ mieræ nie koñczy wszystkiego. Teologia poetów przekazuje nam wyniki zarówno owych refleksji, jak i treæ opowieci w postaci niejako syntetycznej i ju¿ w du¿ej mierze zracjonalizowanej. Poeci ukazuj¹ nam bowiem takie
obrazy wiata, które odpowiadaj¹ na wszystkie artyku³owane przez cz³owieka
epoki mitu pytania o to, jaki jest wiat i dlaczego jest taki w³anie, jaka jest
kondycja cz³owieka w owym wiecie, jak cz³owiek powinien ¿yæ i jakie wartoci kultywowaæ. Teologia poetów, udzielaj¹c odpowiedzi, uczy³a Greków o bogach i przekaza³a im wizjê greckiego  politeistycznego i antropomorficznego
panteonu z jego hierarchi¹, przyznaj¹c poszczególnym jego cz³onkom konkretne
funkcje wobec wiata, nie pomijaj¹c przy tym ¿adnego aspektu ¿ycia i dzia³ania
cz³owieka. Ka¿da zatem sfera rzeczywistoci w wiecie podolimpijskim zosta³a
przez poetów powierzona konkretnemu cz³onkowi greckiego panteonu, a ka¿da
postaæ dzia³ania cz³owieka mia³a swego opiekuna i patrona. Teologia poetów
precyzyjnie uporz¹dkowa³a zatem funkcjonuj¹ce w przedpoetyckich opowieciach mity lokalne, ustali³a dla Greków jasno przedmiot ich teologii politycz-

20

M.T. Cicero, De natura deorum, Cambridge, 1880-1885, I 22, III 2.
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nej, da³a im swego rodzaju podrêczniki przepisów kultu, sposobów sk³adania
ofiar, wzory – modele wartoci. Przede wszystkim jednak pokaza³a Grekom skryt¹ pod szat¹ opowieci o dwóch wiatach: wiecie bogów i wiecie ludzi, filozoficzn¹ ju¿ prawdê o dwupostaciowoci struktury rzeczywistoci, w której wiat
ludzi jest zdeterminowany przez wiat bogów i od niego ca³kowicie zale¿ny,
prawdê o istnieniu zwi¹zków przyczynowo-skutkowych21. Teologia jako wynik
racjonalnego ju¿ namys³u cz³owieka nad wiatem musia³a zawieraæ w sobie swego rodzaju ratio physica  odwo³uj¹cy siê do natury i jej postrzegalnych zmys³owo praw – argument swego uzasadnienia. Teologia poetów pozostawa³a jednak
w cis³ym zwi¹zku z filozofi¹ w jej drodze do teologii racjonalnej. Postaæ tego
zwi¹zku jest wielce z³o¿ona. Z jednej strony, pierwsze wyartyku³owane teologie
filozoficzne, pierwsze filozoficzne koncepcje Boga – teologia pitagorejczyków
czy Ksenofanesa z Kolofonu  powsta³y dziêki racjonalnej analizie krytyki teologii poetów22. Z drugiej strony, teologia poetów u¿ycza³a filozofii od pocz¹tków
jej istnienia swego jêzyka, metaforyki, samej postaci mitu, do której filozof móg³
odwo³ywaæ siê przez analogie wtedy, gdy  jak Platon  pozostawa³ w przekonaniu, ¿e jêzykiem Logosu nie mo¿e przekazaæ odkrytych przez siebie wznios³ych
prawd. W koñcu, w rozwoju myli filozoficznej, w jej drodze do teologii racjonalnej, przyjdzie moment, kiedy teologia poetów zostanie niejako zrehabilitowana, poniewa¿ filozofowie stwierdz¹, ¿e jej przekaz  przekaz mitu  jest zgodny
z Logosem – z boskim rozumem, trzeba go jednak w³aciwie zrozumieæ i przywróciæ mu pierwotn¹, zaszyfrowan¹ w micie postaæ, to znaczy prze³o¿yæ go na
jêzyk Logosu. Ostatecznie teologiê poetów zrehabilituje filozofia stoicka, która
bêdzie w niej postrzega³a zaszyfrowany w jêzyku alegorii przekaz nauki o fizyczW. Jaeger w swoim monumentalnym dziele stwierdza, ¿e epos zawiera w zal¹¿ku ca³¹ filozofiê greck¹  ten¿e, Paideia, t. 1, t³um. M. Plezia, Warszawa 1962, s. 178. Dla O. Gigona, pierwszym greckim filozofem sensu stricto jest poeta Hezjod  zob. O. Gigon, Der Ursprung der griechischen Philosophie, Basel 1968.
22
Ksenofanes z Kolofonu pisze, ¿e bóg jest przede wszystkim jeden, niepodobny do miertelnych z postaci ani umys³u  Diels FVS, Xenophanes B 12; wszystkie fragmenty pism filozofów przedplatoñskich podajê wed³ug wydania: Die Fragmente der Vorsokratiker, red. H. Diels,
W. Kranz, Berlin 19516 (repr. DublinZurich: 1966), dalej cytowane jako: Diels FVS, imiê filozofa
i numer fragmentu. Kolejne okrelenia istoty bóstwa, dotycz¹ce jego wszechmocy, a jednoczenie
i jego funkcji wobec ca³okszta³tu rzeczywistoci zarówno w jej aspekcie ontologicznym, jak i teoriopoznawczym, konstruuje Ksenofanes w sposób, który uwydatnia przeciwstawienie bóstwa cz³owiekowi: (Bóg) ca³y widzi, ca³y myli, ca³y s³yszy  ca³a jego istota ogarnia bezporednio poznanie rzeczywistoæ (cz³owiek jest w tym ograniczony funkcjami poszczególnych zmys³ów); bez
trudu wprowadza w ruch wszechwiat myl¹c¹ si³¹ rozumu  rz¹dzi wiêc ca³okszta³tem rzeczywistoci z samej swojej istoty, i to rz¹dzi w sposób rozumny, cz³owiek za w swym bycie jako cz¹stka natury podlega jej ca³kowicie, a jego wszelkie dzia³anie odbywa siê bez trudu i wysi³ku. Zawsze pozostaje na tym samym miejscu, bez ruchu i nie przystoi mu ruszaæ siê z miejsca na miejsce
 bóg rz¹dz¹cy wszechwiatem, poruszaj¹cy wszechwiat, przenikaj¹cy go bezporednim poznaniem jest w nim wszechobecny: absurdem wiêc by³oby przypisywanie mu chêci czy koniecznoci
poruszania siê w sensie fizycznym.
21
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nej strukturze wiata i natury. Taka postaæ teologii staro¿ytnej nie uwzglêdnia³a
jednak odwiecznych problemów egzystencjalnych i eschatologicznych cz³owieka, z których najistotniejszy, przewijaj¹cy siê przez wszystkie obszary kulturowe, dotyczy pytania o mieræ i o to, co po mierci, czy te¿ o racjê i uzasadnienie,
np. cierpienia. Cz³owiek mitu wiedzia³, ¿e mieræ jest przeznaczona przez bogów
wszystkim ludziom, a od tej regu³y nie ma wyj¹tków. Decyzje bogów s¹ zgodne
z ratio physica, lecz zgodnoæ ta nie mo¿e cz³owieka uchroniæ przed egzystencjaln¹ rozpacz¹, poniewa¿ w teologii poetów nic, poza wol¹ bogów, nie uzasadnia koniecznoci mierci czy cierpienia.
W tak pojmowanej religii greckiej, zarówno w jej aspekcie teologii politycznej, jak i teologii poetów, nie odnajdziemy zatem niczego, co uprawomocni³oby
religijny rodowód i genezê filozofii pojmowanej jako nauka cis³a czy te¿ droga
do wewnêtrznej doskona³oci. Nie odnajdziemy te¿ ¿adnej mo¿liwoci dowiadczenia czy prze¿ycia mistycznego. Bogowie greckiego panteonu nie stanowili dla
cz³owieka helleñskiej oikoumene wzorców doskona³oci ani nie byli zgo³a uto¿samiani z najwy¿szym Dobrem. W zachowanych wiadectwach nie odnajdziemy, jak zaznaczano wy¿ej, takiej postaci relacji miêdzy bogiem a cz³owiekiem,
która mia³aby wymiar duchowo-poznawczy.
Nale¿a³oby wiêc sprawdziæ, czy takich mo¿liwoci mo¿na szukaæ w religiach
misteryjnych.
Przyczyn rozpowszechnienia siê na terenach greckiej oikoumene kultów misteryjnych nale¿y szukaæ w egzystencjalno-eschatologicznych potrzebach cz³owieka, których nie zaspokaja³a religia pañstwowa. Terminem ‘misteria’ (gr. mysterion, ta mysteria)23 zwyk³o siê okrelaæ staro¿ytne greckie kulty religijne,
których przedmiotem by³ bóg czy bogini, wyniesiony z okrelonych przyczyn
ponad inne bóstwa greckiego panteonu, b¹d te¿ bóg zgo³a niegreckiego rodowodu, którego postaæ uleg³a hellenizacji i wpisa³a siê w greck¹ teologiê misteryjn¹. Kulty te, w przeciwieñstwie do greckiej religii pañstwowej, dostêpne by³y
tylko wtajemniczonym, to znaczy tym, którzy przeszli pierwszy obrzêd to¿samy
z inicjacj¹ (telete), uczestniczyli w tajemnych obrzêdach i ofiarach (orgia) i zostali dopuszczeni do najwy¿szego wtajemniczenia (mysterion) kultu, które zawiera³o naukê o istocie bóstwa i boskoci, odmienn¹ od ustaleñ tradycyjnej greckiej
teologii. Nauka ta we wszystkich kultach misteryjnych zawiera³a w³aciw¹ im
prawdê o bogu, ¿yciu, mierci i zmartwychwstaniu, a poznaæ j¹ mogli ci, którzy
po wstêpnym etapie inicjacji i uczestnictwa w obrzêdach osi¹gnêli status wtajemniczonych (epoptai). „Wtajemniczeni” poznawali nauki, a tak¿e  w jakich
postaciach obrzêdów  mogli ogl¹daæ mieræ i zmartwychwstanie boga24. „Wta23
Grecki termin mysterion (odpowiednio czasownik: myein) oznacza³ w jego pierwotnym znaczeniu w³anie inicjacjê, wtajemniczenie, a znaczenia: tajemnica nabra³ dopiero w jêzyku
Nowego Testamentu (Mk 4,11, Listy w. Paw³a) jako tajemnica królestwa Bo¿ego.
24
Prawdopodobnie najpierw w postaci przedstawianego na scenie (badania archeologiczne
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jemniczony” nie tylko poznawa³ prawdê o bogu, wiecie i naturze, o w³asnej
kondycji cz³owieczej, lecz tak¿e dowiadcza³25 w akcie prze¿ycia religijnego
pewnoci i nadziei, ¿e mieræ nie jest czym z³ym, ale ¿e prowadzi do innego,
szczêliwszego i wiecznego ¿ycia26. Co wiêcej, mieræ cielesna, wpisana w powszechne prawo natury, jest koniecznym warunkiem przejcia do stanu nieprzemijaj¹cej szczêliwoci, o czym pouczaæ mia³ los boga, uzyskuj¹cego pe³niê boskoci w³anie przez mêczeñsk¹ mieræ i zmartwychwstanie. Takie ¿ycie jednak
by³o dostêpne tylko wtajemniczonym. Zapewnia³ je owym epoptai nie tylko sam
akt inicjacji, lecz tak¿e warunkuj¹ce j¹ uprzednie o c z y s z c z e n i e (katharsis)
adepta, które musia³o poprzedzaæ dopuszczenie go do wiêtych obrzêdów i udzia³
w mistycznym widowisku (epopteia), pokazuj¹cym mieræ i zmartwychwstanie
boga. Oczyszczenie to mia³o niew¹tpliwie w ró¿nych kultach misteryjnych ró¿n¹ postaæ, niemniej jednak musia³o zawieraæ w sobie elementy duchowe i fizyczne. Oczyszczenie duchowe polega³o na odrzuceniu pokus cia³a i wyrzeczeniu siê
grzechów (hamartiai), a u³atwiaæ je mia³y zarówno praktyki ascezy, postu, spo¿ywania tylko okrelonych potraw i napojów, jak i czystoæ cia³a, golone g³owy
i bia³e p³ócienne szaty27. Adept zatem przystêpowa³ do aktu inicjacji czysty na
ciele i duszy, a akt ów pojmowaæ mo¿na jednoczenie jako kres starego i pocz¹tek nowego ¿ycia. Inicjacja by³a zatem symbolem mierci, po której nastêpuje
zmartwychwstanie i odrodzenie do nowego, wiecznego i szczêliwego ¿ycia. Oto
bowiem cz³owiek wiod¹cy ¿ycie dawne umiera, bo wyrzeka siê uciech oraz przyjemnoci determinuj¹cych w jaki sposób jego osobowoæ i to¿samoæ. Umiera
dowodz¹, ¿e w wielu orodkach kultów misteryjnych, jak w Eleusis  orodku kultu Demeter, na
Samotrace  orodku kultu Kabirów czy w wielu Mitreach  orodkach kultu Mitry, by³y teatry;
zob. zrekonstruowany teatr w kompleksie budowli sanktuarium Demeter w dzisiejszej Eleusinie)
symbolicznego dramatu, którego treci¹ by³y tzw. wiête zalubiny (hieros gamos) kap³anki i hierofanta, symbolizuj¹ce ci¹g³oæ ¿ycia, mieræ boga, jak np. w misteriach dionizyjskich rozszarpanie Dionizosa Zagreusa przez Tytanów, który rodzi siê na nowo po spo¿yciu jego serca przez Zeusa. Przedstawienia te by³y wstêpem i przygotowaniem do aktu prze¿ycia religijnego, jakiego
dostêpowa³ adept.
25
Zob. wiadectwo Arystotelesa (Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, red. V. Rose,
Leipzig 1886, frgm. 15), który powiada, ¿e: Wtajemniczeni w misteria (teloumenoi) ju¿ siê nie
ucz¹ (mathein), lecz dowiadczaj¹ i doznaj¹ (pathein). Termin dowiadczaæ i doznawaæ odnosi
siê tu niew¹tpliwie do prze¿ycia religijnego, do emocjonalnego, nieintelektualnego aspektu obcowania z bogiem i boskoci¹, które obce by³o greckiej religii pañstwowej.
26
Zob. wiadectwo Cycerona, który powiada, ¿e misteria eleuzyñskie wskazuj¹ drogê do
¿ycia w radoci i umierania z nadziej¹  M.T. Cicero, De legibus, Oxford 2008, II 36. Zob. epitafium Hierofanta z Eleusis (Inscriptiones Graecae III 366,1), który mia³ uczyæ, ¿e mieræ nie jest
z³a, bo prowadzi do ¿ycia wiecznie szczêliwego; napis na grobie kap³ana z Bitynii g³osi³, i¿ po
mierci znalaz³ siê na Wyspach Szczêliwych, poniewa¿ uczestniczy³ w niewypowiadalnych obrzêdach (arreta orgia).
27
W kulcie ma³oazjatyckiej Bogini Matki (Meter Megale), zwanej te¿ Kybele albo Meter Idaia, Meter Dindymene, kap³ani  Galloi  poddawali siê obrzêdowemu aktowi kastracji. Wstrzemiêliwoæ seksualna by³a warunkiem uczestniczenia we wszystkich kultach misteryjnych.
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po to, by uzyskaæ w zamian now¹ to¿samoæ cz³owieka czystego, który ju¿ wie
to, czego nie wiedzia³ w swej dawnej postaci, co wiêcej, nie tylko wie, lecz czuje
i doznaje tego, co czeka go po mierci fizycznej. Akt inicjacji przygotowuje cz³owieka do w³aciwego prze¿ycia w³asnego umierania. Piêknie opisuje to neoplatonik Plutarch:
Wtedy dusza prze¿ywa co z tych rzeczy, których doznaj¹ wtajemniczani w wielkie
misteria [ ] najpierw b³¹kanie siê, wyczerpuj¹ce kr¹¿enia, trwo¿liwe chodzenie
w ciemnoci bez celu; potem bezporednio przed koñcem wszystko to, co okropne
zgroza, dr¿enie, znój i zdumienie. Nastêpnie spotyka siê cudowne wiat³o, czyste
przestrzenie, przyjmuj¹ nas na ³¹ki, s¹ g³osy, tañce, uroczysty charakter wiêtych s³ów
i wiêtych wizji. Poród nich ju¿ doskona³y i wtajemniczony staje siê wolny i swobodny, chodzi wokó³ uwieñczony i obchodzi uroczycie wiêto we wspólnocie ze
wiêtymi i czystymi ludmi. Spogl¹da wtedy z góry na niewtajemniczony i nieoczyszczony t³um, który w b³ocie i we mgle znajduje siê pod jego stopami [ ]28.

W literaturze przedmiotu po dzi dzieñ trwaj¹ spory o to, czy kulty misteryjne by³y religi¹ o odmiennej ni¿ w tradycyjnej religii greckiej teologii29, czy te¿
nale¿y je raczej uznaæ za tzw. kulty towarzysz¹ce30, wspó³istniej¹ce z oficjalnym
kultem greckich poleis czy republiki, a póniej Cesarstwa Rzymskiego. Ostatniej
tezie przeczy jednak odmienna teologia ni¿ w tradycyjnych postaciach kultu Grecji i Rzymu. Okrelam j¹ jako teologiê misteryjn¹, postrzegaj¹c w niej zasadnicze i istotne ró¿nice, które nie pozwalaj¹ na sprowadzenie jej do jakiej postaci
teologii politycznej31.
Na czym polega odmiennoæ teologii misteryjnej?
Jedn¹ z najstarszych religii misteryjnych jest orfizm32, który pojawi³ siê na
ziemiach greckich od pocz¹tku VII wieku p.n.e., i chocia¿, jak wspomniano
wy¿ej, zosta³ otoczony opiek¹ i uznaniem w Atenach za dynastii Pizystratydów,
zachowa³ w pe³ni charakter kultu misteryjnego. Treæ teologii orfickiej rekonstru28
Plutarch, De Iside et Osiride, w: Plutarchi moralia, t. 2.3, Leipzig 1935, s. 351nn; polskie
wydanie: ten¿e, O Izydzie i Ozyrysie, t³um. A. Pawlaczyk, Poznañ 2003.
29
Takie stanowisko przyjmuje jeden z najwybitniejszych badaczy duchowoci greckiej
F. Cumont, Les religions orientales dans la paganisme romain, Paris 1929; zob. te¿: R. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Leipzig
1927.
30
Zob. W. Burkert, Staro¿ytne kulty misteryjne, t³um. K. Bielawski, Kraków 2007.
31
Nale¿y przyj¹æ za W. Burkertem, ¿e kulty misteryjne nie maj¹ wschodniego rodowodu, jak
chc¹ Cumont i Reitzenstein (W. Burkert, Staro¿ytne kulty misteryjne, dz. cyt., s. 38nn.), jak te¿ to,
¿e nie powsta³y w epoce hellenistycznej i nie s¹ wschodni¹ duchowoci¹ w zhellenizowanej formie”, jak chce R. Reitzenstein, Die hellenistischen , dz. cyt., s. 2nn. Trudno siê natomiast zgodziæ
z przekonaniem Burkerta, ¿e religie misteryjne nie maj¹ charakteru duchowego i soteriologicznego
(Erloesungsreligionen), ¿e nie nios¹ ze sob¹ zasadniczych zmian w postawie religijnej Greków.
32
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e praca W. Burkerta nie analizuje kultu orfickiego, byæ mo¿e dlatego, i¿
autor powiêca mu wiele uwagi w: ten¿e, Weissheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Nuernberg 1962.
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ujemy na podstawie pónych przekazów, jak pisma Platona, Arystotelesa, neoplatoników z III i IV wieku n.e. – Porfiriusza i Jamblicha33, zachowanych fragmentów wiêtych ksi¹g (hieroi logoi), a tak¿e zabytków kultury materialnej (z³ote tabliczki). Wiele trudnoci w rekonstrukcji teologii orfickiej przysparza to, ¿e
nie zachowa³y siê, poza nielicznymi fragmentami, do naszych czasów teksty,
zawieraj¹ce zapis zarówno dogmatyki, jak i liturgii, poniewa¿ orfizm oraz niektóre z religii misteryjnych mo¿na niew¹tpliwie zaliczyæ do tzw. religii ksi¹g34.
Rekonstrukcji poszczególnych kultów dokonuje siê wiêc na podstawie wzmianek i opisów u autorów staro¿ytnych, które z koniecznoci musz¹ byæ w taki czy
inny sposób zafa³szowane. Wynika to z tego, ¿e wszystkie kulty misteryjne by³y
dostêpne tylko wtajemniczonym (mystai, teletai), których obowi¹zywa³ nakaz
milczenia (echemythia). Ci zatem, którzy pisali o misteriach (jak: Platon, Arystoteles, póniejsi neoplatonicy), przekazywali informacje zas³yszane, czêsto deformuj¹ce treæ doktryny misteryjnej, b¹d te¿ przekazywali informacje o czasach dawnych, czêsto w postaci o p o w i e  c i (mythos), w których trudno
doszukaæ siê rzetelnych informacji. G³ównym ród³em odtworzenia postaci kultów misteryjnych s¹ zatem zabytki kultury materialnej, jak: rekonstruowana na
podstawie wykopalisk topografia sanktuariów, przedmioty wotywne, napisy inskrypcyjne, rzeby, mozaiki czy obrazy. Te jednak mog¹ byæ i czêsto s¹ interpretowane wielorako, nios¹ bowiem ze sob¹ wieloæ symboli. Niemniej jednak orfizm jest szczególn¹ postaci¹ religii misteryjnej, poniewa¿ stary zwi¹zek
pitagorejski, w którym zrodzi³a siê filozofia pitagorejczyków, by³ w istocie religijnym bractwem (thiasos) orfickim, a elementy teologii orfickiej w zracjonalizowanej postaci leg³y u podstaw pitagorejskiej etyki35.
Czy zatem odmienna teologia misteryjna dopuszcza mo¿liwoæ dowiadczenia/prze¿ycia mistycznego? Mo¿na odpowiedzieæ twierdz¹co, bior¹c pod
Szerzej zob. J. Gajda, Pitagorejczycy, Warszawa 1995.
Do takich religii nale¿y w³anie orfizm. Z ca³¹ pewnoci¹ istnia³a bogata literatura orficka,
któr¹ mo¿na podzieliæ na trzy grupy: w³aciwe hieroi logoi, zawieraj¹ce zapis doktrynalnych treci
przekazanych zgodnie z tradycj¹ mitycznemu Orfeuszowi, uwa¿anemu za proroka nowej wiary
przez Boga, a których fragmenty zebra³ O. Kern (ten¿e, Orphicorum fragmenta, Berlin 1922), poematy orfickie i pisma prozaiczne, opowiadaj¹ce orfick¹ kosmogoniê, jak poemat Epimenidesa
z Krety, zaliczanego przez tradycjê staro¿ytn¹ do grona tzw. Siedmiu Mêdrców (¿y³ w VI wieku
p.n.e., uwa¿any za cudotwórcê i proroka kultu orfickiego, przepowiadaj¹cego przysz³oæ i wtajemniczonego w misteria orfickie; uchodzi³ za nauczyciela Pitagorasa; rzekomo otrzyma³ od bogów
dar d³ugowiecznoci, a w latach 596-593 [?] wezwany do trapionych zaraz¹ Aten udzieli³ Ateñczykom wskazówek, jakie i jakim bogom sk³adaæ ofiary przeb³agalne i oczyszczaj¹ce); tradycja staro¿ytna zalicza³a go do tzw. teologów (theologoi), którzy natchnieni przez boga opowiadali w poematach o powstaniu wiata. Zob. te¿ orficki poemat Oczyszczenia (Katharmoi), ¿yj¹cego w VI
wieku p.n.e. poety Empedoklesa z Akragantu, który opowiada w nim o upadku w³asnej duszy, wtr¹conej w miertelne cia³o i skazanej na ko³o ¿ywotów a¿ do chwili dost¹pienia wtajemniczenia 
zob. Diels FVS, Empedokles.
35
Zob. J. Gajda, Pitagorejczycy, dz. cyt.
33
34
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uwagê misteryjn¹, choæby orfick¹, koncepcjê boga i boskoci. Niemniej jednak
to, co w istocie wiemy o procedurach wtajemniczenia, nie pozwala na uto¿samienie telete z dowiadczeniem mistycznym, poniewa¿ zachodzi tutaj odmienna
– czy raczej odwrócona  relacja miêdzy bogiem i cz³owiekiem. W przyjêtej wy¿ej definicji dowiadczenia mistycznego inicjatywa wychodzi od Boga. W procedurach misteryjnych cz³owiek musi siê przygotowaæ duchowo i cielenie do
dost¹pienia wtajemniczenia, podj¹wszy wczeniej decyzjê to¿sam¹ w wielu
aspektach z uzyskaniem wiedzy, któr¹ musi zachowaæ w tajemnicy. Cz³owiekowi przys³uguje zatem inicjatywa to¿sama z przygotowaniem siê i realizowaniem okrelonego modelu ¿ycia. Wiedzê o bogu i o swojej p r a w d z i w e j
kondycji cz³owiek uzyskuje od innych, ponadto mo¿e siê ona obiektywizowaæ,
o czym wiadcz¹ zachowane fragmenty wiêtych ksi¹g orfickich36 czy Hymny
orfickie37.
Nale¿y z kolei sprawdziæ, czy w staro¿ytnej „filozofii pogañskiej mo¿e jawiæ siê w jakiej postaci dowiadczenie/prze¿ycie mistyczne. Badanie tego problemu realizujê w dwóch aspektach: zarówno przez rekonstrukcjê koncepcji
boga/boskoci/bytu pierwszego w najwa¿niejszych nurtach i kierunkach filozoficznych, jak i przez analizê przyjmowanych przez filozofów dróg wiod¹cych do
poznania boga/boskoci, pojmowanych jako byt pierwszy in ordine essendi w ich
wiatotwórczej oraz normatywnej funkcji. Koncepcje boga/boskoci w ustaleniach filozofów staro¿ytnych bêdê okrelaæ za Arystotelesem terminem „teologia filozoficzna”38. Stagiryta bowiem w swoim podziale nauk na teoretyczne,
praktyczne i wytwórcze wród pierwszych wyró¿nia dyscyplinê, któr¹ okrela
s³owami filozofia pierwsza” (He prote filozofia) albo inaczej jako teologia, uznaj¹c j¹ za najwa¿niejsz¹, poniewa¿ zajmuje siê bytem najwy¿szym, oddzielnym
i nieruchomym, ten za ex definitione musi mieæ naturê bosk¹ i byæ pierwsz¹
i najwy¿sz¹ zasad¹ (arche)39.
W badaniach ograniczam siê z koniecznoci do pierwszych postaci teologii
filozoficznej u filozofów przedplatoñskich, a tak¿e do koncepcji boga u Platona
i Arystotelesa.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ju¿ pierwsi greccy filozofowie natury, na d³ugo
przed Arystotelesem, pojmowali filozofiê jako szukanie takiej postaci bytu, która jest pierwsza w porz¹dku bytowania i z której generuje siê wiat czy wiaty.
Niezale¿nie od tego, co postrzegali jako ow¹ prasubstancjê (wodê, apeiron, powietrze czy ogieñ), nadawali jej boskie miano (to theion). Filozofia zatem jako
Zob. O Kern, Orphicorum , dz. cyt.
Zob. J. Gajda., J. Dziubiñski, A. Orzechowski, Hymny orfickie. Prawda, prehistoria pojêcia, Wroc³aw 1993; Hymny orfickie, t³um. E. ¯ybert, Wroc³aw 2012.
38
Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., VI 1026a, XI 1064b.
39
Tam¿e; zob. te¿: Arystoteles, Fizyka, t³um. K. Leniak, Warszawa 1990, VIII; ten¿e, Metafizyka, dz. cyt., XII, zwana te¿ ksiêg¹ teologiczn¹.
36

37
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nauka – wiedza o tym, co pierwsze – musia³a byæ pojmowana, a byæ mo¿e i okrelana jako teologia40. Teologia jako dyscyplina sensu stricto filozoficzna by³a
rozumiana przez staro¿ytnych Greków jako integralna czêæ systemu filozoficznego, jako p i e r w s z a f i l o z o f i a, jako a r g u m e n t o s t a t e c z n e g o
u z a s a d n i e n i a dla wszystkich dociekañ, we wszystkich obszarach filozofii:
ontologiczno-metafizycznym, teoriopoznawczym, etyczno-aksjologicznym, a nawet politycznym. Ku takiej bowiem teologii konsekwentnie zmierza³a myl grecka w kilkuwiekowym procesie swego rozwoju. Jej racjonaln¹ postaæ wykszta³ci³a i sformu³owa³a jako paradygmat na tyle ogólny, ¿e mog³y go wykorzystaæ
pierwsze nurty filozofii chrzecijañskiej, i na tyle precyzyjny, i¿ pierwsi apologeci mogli mówiæ o pierwszym przymierzu, jakie zawar³ Bóg z filozofami
greckimi, a Filon z Aleksandrii móg³ nazywaæ Platona Moyses attikidzon, czyli
Moj¿eszem mówi¹cym w dialekcie attyckim.
Droga myli filozoficznej do teologii sensu stricto racjonalnej – l o g i c z n e j, zdefiniowanej po raz pierwszy przez Arystotelesa w postaci dla nas dostêpnej  w zachowanych tekstach  w dwojakim znaczeniu tego terminu by³a d³uga.
Mo¿na jednak zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e filozofia grecka w swych poszukiwaniach argumentu ostatecznego uzasadnienia wiadomie zmierza³a do owej teologii. W filozofii greckiej mo¿na, jak s¹dzê, wyodrêbniæ najwa¿niejsze etapy
kszta³towania siê teologii racjonalnej, prowadz¹ce konsekwentnie do najdoskonalszej postaci teologii filozoficznej, za jak¹ uwa¿am teologiê stoików. Kolejne,
w porz¹dku chronologicznym, postaci filozoficznej nauki o bogu/boskoci wyznaczaj¹ bowiem dalsze etapy rozwoju filozofii greckiej. Ka¿da nastêpna postaæ
teologii filozoficznej uzupe³nia bowiem i okrela postaæ poprzedni¹, a jednoczenie formu³uje nowe pytania, na które odpowiedzi udzieli kolejny nurt czy szko³a filozoficzna.
Pocz¹tek kszta³towania siê teologii filozoficznej postrzegam w pierwszych
ustaleniach najdawniejszych mylicieli joñskich, szukaj¹cych postaci arche –
zasady pojmowanej jako prasubstancja, pocz¹tek i tworzywo wiata, ród³o
wszystkich rzeczy na wiat siê sk³adaj¹cych. W zachowanych fragmentach spucizny po filozofach z Miletu, Efezu czy z po³udniowoitalskiej Krotony owa arche – zasada, niezale¿nie od tego, czy jest ona wod¹, apeironem, powietrzem,
ogniem czy liczb¹, jest zawsze obdarzana mianem: to theion czy zgo³a mianem
boga. Nasuwa siê pytanie, co uprawomocnia³o okrelanie arche – zasady mianem boskim przez pierwszych filozofów, bo nie by³a to z pewnoci¹ kwestia stylu czy retoryki? Mo¿na przyj¹æ, ¿e sama koncepcja i definicja arche powsta³a
w wyniku d³ugiego namys³u filozoficznego, u którego róde³ le¿a³a wnikliwa
Takiego okrelenia sensu stricto nie odnajdujemy w nielicznych zachowanych fragmentach
pism filozofów przedplatoñskich, natomiast w póniejszych tekstach doksograficznych prasubstancje z regu³y s¹ okrelane jako boskie  zob. H. Diels, Doxographi Graeci, Berolini 1879.
40

DROGA DO TRANSCENDENCJI W FILOZOFII STARO¯YTNEJ

21

analiza porównawcza funkcji i roli bogów teologii poetyckich wobec wiata, a tak¿e funkcji i roli owej pierwszej zasady oraz przyczyny. W mia³ym akcie intelektualnego rozpoznania to¿samoci owych funkcji filozofia przyzna³a boskie
miano owej prasubstancji, z której wszelki byt siê wywodzi i do której wraca,
z której powstaj¹ niebiosa, a w nich wiaty41, która jest pierwsza w aspekcie ontologicznym i metafizycznym, z której powstaje wszystko, co ¿yje, a która sama
nie powstaje z niczego, która determinuje wszystko, co jest, a sama nie jest przez
nic zdeterminowana. Tak¹ koncepcjê zasady Werner Jaeger nazywa teologi¹ najdawniejszych mylicieli greckich42. Jest to w istocie pierwsza filozoficzna koncepcja Boga, znosz¹ca politeizm i antropomorfizm teologii poetów, koncepcja
wyznaczaj¹ca filozofii greckiej dalsz¹ drogê poszukiwañ postaci Bytu pierwszego wobec wiata fenomenalnego. Ten Byt, z którego wszystko bierze swój pocz¹tek, wyznacza wiatu z niego siê przecie¿ wywodz¹cemu jego formê i czas.
Zas³ug¹ owej teologii pierwszych filozofów jest odkrycie i ukazanie ludziom, ¿e
Bóg nie jest w niczym do cz³owieka podobny, ¿e jest jeden, niepodobny do
miertelnych z postaci ani umys³u, bez trudu wprowadza w ruch wszechwiat
myl¹c¹ si³¹ rozumu43. Pierwsi filozofowie nie oddzielali jeszcze Boga od wiata, by³ w nim bowiem wszechobecny; nie wyró¿niali w wiecie, pojmowanym
jako k o s m o s  struktura uporz¹dkowana  substancji boskiej i nie-boskiej.
wiat by³ dla nich ¿yj¹cym bogiem”44, Bóg przenika³ ca³okszta³t rzeczywistoci45, by³ z ow¹ rzeczywistoci¹ niejako to¿samy. W teologii pierwszych mylicieli greckich pró¿no by jednak szukaæ aspektów aksjologicznych, etycznych czy
moralnych, a tym samym jakiej postaci relacji boskiej prasubstancji z cz³owiekiem (poza oczywistym faktem, i¿ cz³owiek z owej prasubstancji, podobnie jak
wiat i to, co w wiecie, zosta³ wygenerowany). Odnajdziemy je dopiero w kolejnej postaci teologii filozoficznej. Nastêpny etap kszta³towania siê teologii filozoficznej dostrzegam w filozofii pitagorejskiej. Tak zwany stary zwi¹zek
pitagorejski – wspólnota towarzyszy i uczniów Pitagorasa, dzia³aj¹cy w po³udniowoitalskiej Krotonie od po³owy VI wieku p.n.e46, powsta³ z za³o¿enia jako
religijne bractwo orfickie (thiasos), a jego cz³onkowie przestrzegali cile nakazów i zakazów orfickiej dogmatyki. Badania nad genez¹ pitagorejskiej koncepcji
arche – zasady, odmiennej od zasady joñskich filozofów natury, koncepcji przyjmuj¹cej ju¿ dwie archai: jedn¹  peras – zawieraj¹c¹ w sobie miarê i proporcjê,
manifestuj¹c¹ siê w liczbie, i drug¹  apeiron – pozbawion¹ tej miary i proporcji, która zdeterminowa³a nowe postrzeganie wiata i natury, pozwalaj¹ stwier41
42
43
44
45
46

Diels FVS, Anaximandros B 9.
W. Jaeger, Die Theologie der frueen griechischen Denker, Stuttgart 1935, s. 25nn.
Diels FVS, Xenophanes B 23, 25.
Diels FVS, Herakleitos B 72.
Diels FVS, Tales.
O dzia³alnoci i filozofii starych pitagorejczyków zob. J. Gajda, Pitagorejczycy, dz. cyt.
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dziæ, ¿e jednym ze róde³ filozofii pitagorejskiej by³o d¹¿enie do racjonalizowania za³o¿eñ i zasad religii orfickiej, jak o tym pisano wy¿ej, ró¿nej od postaci
tradycyjnej religii greckiej, zaliczanej do tzw. kultów misteryjnych.
Orfizm jako religia monoteistyczna, przyjmuj¹cy preegzystencjê i postegzystencjê duszy, obiecuj¹cy cz³owiekowi ¿ycie wieczne i szczêliwe jako nagrodê
za ¿ycie cnotliwe i bogobojne, ofiaruj¹cy cz³owiekowi ¿yj¹cemu w strachu
przed okrutnymi bogami olimpijskiego Panteonu mo¿liwoæ osobistego kontaktu z Bogiem dobrym i sprawiedliwym, niós³ ludziom nadziejê, jakiej nie mog³a
im daæ teologia polityczna ani teologia poetów. Jednoczenie filozofia, krocz¹ca ju¿ od czasów owiecenia joñskiego drog¹ od mitu do logosu, nie mog³a
przyj¹æ prawd przekazywanych wybranym, dziêki wtajemniczeniu, jêzykiem
symboli i alegorii. Wspólnota mêdrców pitagorejskich podjê³a siê zatem zadania prze³o¿enia orfickich hieroi logoi na jêzyk filozofii, na jêzyk pojêæ filozoficznych ukszta³towanych ju¿ przez filozofiê joñsk¹. Mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e pitagorejczycy pos³u¿yli siê t¹ sam¹ metod¹, która uprawomocni³a uznanie przez joñskich filozofów natury boskoci arche – zasady: analiz¹ porównawcz¹ funkcji Boga i zasady wobec wiata, w obszar dzia³añ Boga,
po raz pierwszy w rozwoju teologii filozoficznej, zosta³ w³¹czony cz³owiek,
któremu nie powiêca³a uwagi joñska filozofia natury. Filozoficzna teologia
joñska sta³a siê zatem dla pitagorejczyków narzêdziem prze³o¿enia tej postaci
teologii poetów, jak¹ by³a misteryjna teologia orficka ze swymi wiêtymi ksiêgami, na teologiê filozoficzn¹. Precyzyjne zastosowanie owego narzêdzia doprowadzi³o jednak do innych wyników ni¿ w filozofii joñskiej. Pitagorejskie
archai – peras i apeiron jakkolwiek maj¹, podobnie jak archai filozofów
z Miletu i z Efezu, charakter substancjalny, to jednak wymagaj¹ takiej postaci
bytu, któr¹ mo¿na okreliæ mianem m e t a z a s a d y. Jest to postaæ bytu, pojmowanego jako si³a ³¹cz¹ca to, co niejednorodne i ró¿ne, w uporz¹dkowan¹ ca³oæ kosmosu. Ow¹ si³ê pitagorejczycy nazywali harmoni¹, symetri¹ czy wrêcz
explicite bogiem – Demiurgiem. W pimie O naturze pitagorejczyka Filolaosa
czytamy: „[…] harmonia, w³adca i rz¹dca wszystkiego, Bóg jeden, istniej¹cy
zawsze, nieruchomy, sam do siebie podobny, odmienny od wszystkich innych
bytów […] harmonia, Bóg i Demiurg wiata […]”47. wiat jest dla pitagorejczyków k o s m o s e m – struktur¹ uporz¹dkowan¹, w której element chaotyczny i bez³adny zosta³ ca³kowicie podporz¹dkowany temu, co uporz¹dkowane.
Dzieje siê tak za spraw¹ Boga  Demiurga  harmonii, który spoi³ wiecznym
wêz³em sk³adniki wiata w kosmos48. Bóg teologii pitagorejskiej jest wiêc twórc¹ kosmosu49, ojcem i ród³em ³adu i porz¹dku kosmicznego, a w pitagorejskiej
Diels FVS, Filolaos B 20.; wszystkie fragmenty t³um. J. Gajda-Krynicka.
Tam¿e B 23.
49
Terminu twórca (poietes) zarówno pitagorejczycy, jak i póniej Platon u¿ywaj¹ w znaczeniu: ten, który z istniej¹cych ju¿ sk³adników utworzy³ wiat  kosmos jako strukturê uporz¹dkowa47
48
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epistemologii determinuje poznawalnoæ wiata („wszystko, co jest dostêpne
poznaniu ma liczbê; bez niej bowiem niczego nie mo¿na ogarn¹æ umys³em ani
poznaæ50). Koncepcja Boga w filozofii pitagorejskiej ma równie¿  po raz pierwszy w filozofii greckiej – aspekt etyczno-normatywny. Racjonalna teologia pitagorejska potrafi³a bowiem prze³o¿yæ na jêzyk pojêæ filozoficznych przykazania
teologii orfickiej, wyra¿ane w wiêtych ksiêgach jêzykiem symboli i alegorii,
oraz uzasadniæ ich koniecznoæ przez dowód filozoficzny, sprowadzany czêsto
do dowodu matematycznego51. Normy etyczne zatem, których powinien przestrzegaæ cz³owiek, zarówno po to, by ¿yæ w zdrowiu fizycznym i moralnym, jak
i po to, by jego dusza mog³a po mierci zaznaæ wiecznej szczêliwoci, zamiast
b³¹kaæ siê uwik³ana w ko³o ¿ywotów w cia³ach zwierz¹t, s¹ zdeterminowane
sam¹ natur¹ Boga, z niej bezporednio wynikaj¹; co wiêcej, cz³owiek mo¿e je
poznaæ i zrozumieæ, a tak¿e  dziêki dowiadczeniu  przekonaæ siê o ich s³usznoci. Teologia pitagorejska, przyznaj¹ca harmonii ujawniaj¹cej siê w liczbie
i mierze, pojmowanej jako si³a porz¹dkuj¹ca chaos materii w strukturê uporz¹dkowan¹, w kosmos, boskoæ, a dos³ownie rangê Boga, Demiurga i twórcy wiata, nie znosi zatem – w przeciwieñstwie do teologii joñskiej  orfickiej teologii
poetów; przek³ada j¹ tylko niejako na jêzyk logosu, wzbogacaj¹c o filozoficzny,
racjonalny dowód. Teologia pitagorejska stanowi pierwszy swego rodzaju dowód
na to, ¿e poznanie czy doznanie istoty boga/boskoci nie dokonuje siê przez wtajemniczenie lub dowiadczenie mistyczne, lecz jest wynikiem badañ, których pocz¹tkiem jest szukanie miary i liczby we wszystkim, co cz³owieka otacza, w samym cz³owieku, w jego dzia³aniach, emocjach i doznaniach. Zostanie ona
przyjêta przez Platona w niezmienionej niemal postaci.
Póna staro¿ytnoæ odnajdywa³a w filozofii platoñskiej najdoskonalsz¹ postaæ teologii filozoficznej52. Filozof przedstawi³ j¹ w najpe³niejszej postaci w dialogu Timajos, w którym ustami pitagorejczyka Timajosa z Lokroi opowiada
o stworzeniu wiata kosmosu z nieuporz¹dkowanej i pozostaj¹cej w stanie bez³adnego chaosu materii53. W ostatnim okresie rozwoju swych pogl¹dów filozoficznych Platon przyj¹³, ¿e wiat fenomenalny ma swój pocz¹tek54 i podj¹³ próbê
n¹, a wiêc doskona³¹. Filozofia staro¿ytna bowiem nie zna koncepcji creatio ex nihilo, a raczej 
o czym wiadczy wiele fragmentów pism filozofów przed- i poplatoñskich  kategorycznie neguje
mo¿liwoæ powstania czego z niebytu, a tak¿e obrócenia siê czegokolwiek w niebyt.
50
Zob. Diels FVS, Filolaos B 4.
51
Zob. szerzej na ten temat: J. Gajda-Krynicka, Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii – harmonii, Przegl¹d Filozoficzny 6, 1997, s. 41-67.
52
Zob. dzia³alnoæ tzw. V Akademii pod kierownictwem Antiocha z Askalonu oraz teologie
neopitagorejskie, medio- i neoplatoñskie.
53
Nale¿y tu podkreliæ, ¿e w staro¿ytnej filozofii pogañskiej nie ma koncepcji stworzenia
czy powstania wiata kosmosu ex nihilo. Creatio ex nihilo pojawi siê dopiero w filozofii chrzecijañskiej.
54
Jest to nowa w filozofii greckiej koncepcja, poniewa¿ filozofowie przedplatoñscy przyjmowali cykliczn¹ koncepcjê czasu, zgodnie z któr¹ kosmos generowany z prasubstancji mia³ okrelo-
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ustalenia, co by³o przed owym pocz¹tkiem. Istnia³ zatem bóg Stwórca (Platon
nazywa go Demiurgiem – konstruktorem) z istoty swojej dobry, istnia³y byty
wieczne, niezmienne i doskona³e Idee, traktowane w ostatnim platoñskim dialogu jako wzorce  modele. Istnia³a te¿ jaka postaæ bytu, cielesna i materialna,
znajduj¹ca siê w jakiej przestrzeni, poruszaj¹ca siê w sposób chaotyczny, pozbawiona ³adu, porz¹dku i miary  k³êbowisko elementów – Chaos, nazywany
przez Platona Chor¹. W natchnionym wyk³adzie pokazuje nam filozof boskiego
Stwórcê, który powodowany dobroci¹ podj¹³ zadanie wyprowadzenia owych
elementów z Chaosu ku porz¹dkowi, bo uwa¿a³, ¿e porz¹dek jest bez porównania cenniejszy ni¿ Chaos55”.
Gdy Stwórca realizowa³ owo zadanie, patrzy³ na model wieczny  na Idee,
bo jako dobry i pozbawiony zawici chcia³, by wszystko, co siê rodzi, by³o
mo¿liwie najpodobniejsze do niego”56. Stwórca zatem musia³ znaleæ dla Chaosu wzór matematyczny  wi¹zad³o, które spoi³oby wszystkie elementy w strukturê harmonijn¹ i symetryczn¹  w kosmos. Ów wzór odnalaz³ w proporcji matematycznej. Z trzech proporcji: arytmetycznej (w której termin redni jest o tyle
wiêkszy od pierwszego, o ile jest mniejszy od ostatniego: 2:4 = 4:6), geometrycznej (w której termin redni jest tyle razy wiêkszy od pierwszego, ile razy sam
jest mniejszy od ostatniego: 2:4 = 4:8) i harmonicznej (w której termin redni
przewy¿sza pierwszy o taki u³amek siebie samego, o jaki przewy¿sza go ostatni:
6:8 = 8:12), dobry Stwórca wybra³ do uporz¹dkowania Chaosu proporcjê geometryczn¹, poniewa¿ uporz¹dkowane wed³ug niej elementy stanowi¹ doskona³¹
jednoæ i tylko ona mo¿e ogarn¹æ swoim zasiêgiem wszystkie inne elementy, nie
zostawiaj¹c ¿adnego poza doskona³¹ jednoci¹ kosmosu57. Tak te¿ uporz¹dkowa³
on elementy w nastêpuj¹cym uk³adzie: ogieñ  powietrze  woda – ziemia („jak
siê mia³ ogieñ do powietrza, tak siê mia³o powietrze do wody, i jak siê mia³o
powietrze do wody, tak siê mia³a woda do ziemi). Podkrelenia w platoñskiej
wizji porz¹dkowania Chaosu wymaga to¿samoæ funkcji wszystkich terminów
proporcji, dziêki której mog¹ one  prze³o¿one na postaæ elementów materialnych  tworzyæ doskona³¹ jednoæ. „Dziêki proporcji matematycznej kosmos
posiada ze strony elementów tak¹ przyjañ i symetriê, ¿e spojony w jedn¹ jedyn¹ ca³oæ jest niemo¿liwy do rozerwania przez nikogo, z wyj¹tkiem tego, co go
ny czas trwania, po czym powraca³ do owej prasubstancji, by wy³oniæ siê z niej na nowo w procesie wiecznego powrotu wiatów.
55
Platon, Timajos, t³um. W. Witwicki, w: ten¿e, Dialogi, t. 2, Kêty 1999, s. 29nn.
56
Tam¿e.
57
Trzem proporcjom odpowiada³y kolejno: proporcji arytmetycznej  liczby (arytmetyka),
geometrycznej  bry³y (geometria), harmonicznej  wysokoæ dwiêków (muzyka). Platon powiada, ¿e gdyby wiat mia³ byæ p³aszczyzn¹, wystarczy³aby jako wi¹zad³o proporcja arytmetyczna
z jednym terminem rednim, lecz bry³a jest doskonalsza od p³aszczyzny, a poniewa¿ wiat jako
dzie³o Stwórcy musia³ byæ doskona³y, potrzebowa³ on dwóch terminów rednich proporcji geometrycznej. Zob. tam¿e.

DROGA DO TRANSCENDENCJI W FILOZOFII STARO¯YTNEJ

25

spoi³58. wiat  kosmos sk³ada siê z dwóch czynników: z cia³a wiata i z duszy
wiata, która, powo³ana do ¿ycia jeszcze przed cia³em wiata, podlegaj¹ca tej
samej proporcji, jest ród³em ruchu i ¿ycia.
W istocie, platoñska koncepcja Demiurga, Boga odwiecznego i dobrego, który, nie mog¹c znieæ chaosu materii, uporz¹dkowa³ j¹ aktem intelektu w wiat
pojmowany i zaplanowany jako kosmos – struktura o najwy¿szym stopniu prawid³owoci i miary, a wiêc dokona³ dzie³a doskona³ego, nie zapominaj¹c przy
tym o cz³owieku, mog³aby stanowiæ ukoronowanie rozwoju filozoficznej teologii, gdyby by³a to koncepcja konsekwentna i potwierdzona przez ca³oæ systemu
platoñskiego. Tak jednak nie jest. W interpretowanej i reinterpretowanej po dzi
dzieñ59 filozofii platoñskiej dostrzegamy bowiem, jeli chodzi o koncepcjê Boga,
wiele niekonsekwencji. Przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e sw¹
teologiê przedstawia Platon zawsze w jêzyku teologii poetów, nie przek³adaj¹c
jej na jêzyk logosu. Wspania³a opowieæ o stworzeniu – uporz¹dkowaniu wiata,
którego dokona³ Bóg – Demiurg, jest w istocie mitem – opowieci¹, co podkrela snuj¹cy ow¹ opowieæ pitagorejczyk Timajos, i jest to ze strony Platona zabieg wiadomy. Skrupulatna analiza wszystkich wzmianek o Bogu w pismach
Platona prowadzi do wniosku, ¿e na poszczególnych etapach rozwoju myli platoñskiej, które znajduj¹ odzwierciedlenie w wywodzie cis³ym, nie ma miejsca
dla Boga ani w wiecie idei (w wiecie noetycznym, w wiecie bytu istotnie istniej¹cego), ani w wiecie fenomenalnym. Uwa¿na lektura pism platoñskich w ich
chronologii relatywnej pozwala stwierdziæ, ¿e filozof de facto nie ukszta³towa³
spójnej i konsekwentnej koncepcji Boga.
Przeanalizujmy krótko wzmianki o Bogu we wczeniejszym od Timajosa
dialogu Fedon, powiêconym explicite dowodom na niemiertelnoæ duszy. Jest
to pismo, w którym filozof bardzo szczegó³owo pokazuje nam swoj¹ koncepcjê
rzeczywistoci pojmowanej dwupostaciowo: wiat „bytu istotnie istniej¹cego” –
wieczny i niezmienny wiat idei, a tak¿e zmienny wiat rzeczy  wiat fenomenalny oraz relacje miêdzy owymi wiatami. wiat fenomenalny istnieje ze wzglêdu na wiat idei, wiat idei bytuje jedynie z e w z g l ê d u n a s i e b i e, on to
u¿ycza istnienia rzeczom, u¿ycza im formy i nazwy. Rzeczy istniej¹ dlatego, ¿e
s¹ w nich obecne idee i dlatego, ¿e uczestnicz¹ w ideach. Kiedy Platon ustami
Sokratesa formu³uj¹cego racjonalne dowody na niemiertelnoæ duszy analizuje
problem bytów ex definitione niezniszczalnych, stwierdza, ¿e poza ideami, którym przys³uguje moc sprawcza wobec rzeczy, status takiego bytu ma jedynie bóg.
Jednak pró¿no by szukaæ w dialogu wyjanienia statusu i miejsca boga w Platoñwiat fenomenalny, który zawdziêcza swój pocz¹tek Stwórcy, wed³ug Platona jest wieczny
i niezniszczalny, bo dziêki symetrii nigdy nie ulegnie destrukcji. Móg³by go zniszczyæ tylko sam
Stwórca, lecz ten z racji swojej dobroci nigdy tego nie uczyni.
59
Zob. ustalenia tzw. szko³y tybiñskiej (prace K. Gaisera i H. Kraemera) oraz tzw. szko³y
mediolañskiej z jej czo³owym przedstawicielem, G. Reale.
58

26

JANINA GAJDA-KRYNICKA

skiej, sk¹din¹d precyzyjnej wizji struktury rzeczywistoci. Podobnie jest w innych pismach. W Pañstwie, w tzw. metaforze odcinka60, Platon przedstawia nam
swoj¹ wizjê struktury rzeczywistoci w postaci wykresu, na którym zaznacza hierarchiê bytów: od wiata idei, jako bytu wiecznego, niezmiennego i doskona³ego
poczynaj¹c, przez wiat przedmiotów matematyki, wiat rzeczy, po wiat odbiæ
i cieni. Ka¿dej z postaci bytu przypisuje filozof podleganie okrelonym w³adzom
poznawczym oraz relacje z innymi. W tej precyzyjnej wizji pró¿no szukaæ boga,
którego Platon nie uto¿samia zgo³a z pierwsz¹ postaci¹ „bytu istotnie istniej¹cego”. Bóg zatem w filozofii platoñskiej, tam, gdzie filozof mówi do nas jêzykiem
logosu, jêzykiem racjonalnym, nie ma okrelonego miejsca ani statusu ontycznego. Nie ma te¿ miejsca dla Boga w odtwarzanej na podstawie wiadectw doksograficznych tzw. „nauce niepisanej”61, poniewa¿ boga, o którym filozof mówi
zawsze w jêzyku poetów, nie da siê uto¿samiæ z przedmiotem nauki o pryncypiach – z Jednym i Nieokrelon¹ Dyad¹62. Teologia platoñska w tej postaci,
w jakiej jawi siê w pismach filozofa, nie jest zatem pe³n¹ i konsekwentn¹ teologi¹ filozoficzn¹ sensu stricto, poniewa¿ Bóg nie jest w niej argumentem ostatecznego uzasadnienia, zarówno bytu w jego wielu postaciach, jak i systemu filozoficznego63. I znowu nasuwa siê pytanie, czy tak pojmowany, niedookrelony
w swej postaci ontycznej bóg mo¿e byæ przedmiotem mistycznego dowiadczenia. W ostatnim platoñskim dialogu bóg – Demiurg nie jest uto¿samiany z najwy¿szym Dobrem czy raczej Piêknodobrem (kalokagatia). Platon przypisuje
mu wprawdzie predykat dobroci (czym innym bowiem jest uto¿samienie boga
Demiurga z Dobrem, które we wczeniejszych dialogach Platona by³o bytem
pierwszym, a czym zgo³a innym przypisanie mu predykatu dobroci), lecz jest
ona uto¿samiana z pragnieniem, d¹¿eniem i dzia³aniem, którego wynikiem jest
60
Zob. Platon, Respublica, w: Platonis opera, red. J. Burnet, t. 4, Oxford 1902 (repr. 1968),
VI, 510nn.
61
Zob. H. Kraemer, Platone e i fondamenti della metafisica, Milano 1982; ten¿e, Arete bei
Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Ontologie, Heidelberg
1959; K. Gaiser, Plato‘s ungeschriebene Lehre, Stuttgart 1963; G. Reale, Per nuova interpretazione di Platone, Milano 1991; zob. te¿: Platon. Nowa interpretacja. Materia³y z Sympozjum KUL,
30 wrzenia-2 grudnia 1992, s. 61-79; T. Szlezak, Platon lesen, Stuttgart–Bad Cannstadt 1993.
62
Gdyby bowiem przyj¹æ, ¿e Jedno  najwy¿sza postaæ bytu w platoñskiej nauce o pryncypiach  ma ontyczny status Boga jako Byt pierwszy, generuj¹cy wszystkie pozostaj¹ce w okrelonej hierarchii byty ni¿sze, bêd¹cy jednoczenie argumentem ostatecznego uzasadnienia systemu,
jak chce choæby G. Reale, (zob. G. Reale, Per nuova , dz. cyt.), nale¿a³oby wtedy traktowaæ drugie pryncypium  Nieokrelon¹ Dyadê  jako ontyczne i aksjologiczne przeciwieñstwo Boga, równe mu jednak statusem ontycznym, co prowadzi do ewidentnej sprzecznoci.
63
Byæ mo¿e wyjanienia tego faktu nale¿y szukaæ w tym, ¿e platoñska koncepcja Demiurga
powiela w istocie pitagorejsk¹ koncepcjê boga z jego funkcj¹ konstytuowania wiata z istniej¹cych
elementów, koncepcjê, która nie mog³a ju¿ sprostaæ platoñskiej metafizyce. Mo¿na te¿ przyjmowaæ, i¿ Platon, zgodnie z przewiadczeniem, ¿e rzeczy najwa¿niejszych w filozofii nie mo¿na nie
tylko zawrzeæ w pimie, lecz nawet wypowiedzieæ w jêzyku racjonalnym, ucieka siê do jêzyka
poetów w próbach opisu boga i stworzenia wiata (zob. Platon, List VII).
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porz¹dek i podleganie mierze. Bóg platoñski jest dobry, bo wyprowadza
z chaosu ku porz¹dkowi, wprowadza miarê, geometryzuje. Relacje cz³owieka
z tak pojmowanym bogiem de facto nie istniej¹, miêdzy innymi ze wzglêdu na
to, ¿e platoñski bóg, skonstruowawszy kosmos  mo¿na powiedzieæ, ¿e w³asnorêcznie  uczyni³ go niezniszczalnym, natomiast konstrukcjê cz³owieka powierzy³ ju¿ dzieciom bo¿ym, dawszy mu tylko od siebie duszê rozumn¹, bo
gdyby sam skonstruowa³ istotê ¿yw¹ obdarzon¹ dusz¹ rozumn¹, by³aby ona niezniszczalna jak kosmos. Ten zabieg  a musimy pamiêtaæ o tym, ¿e ca³a opowieæ o stworzeniu wiata jest przekazana w postaci mitu  mia³ uprawomocniæ miertelnoæ/zniszczalnoæ cz³owieka. Mo¿na zatem zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e platoñski Demiurg, dokonawszy z racji swej dobroci najdoskonalszego dzie³a, jakim jest kosmos i to, co w kosmosie, w tym cz³owiek, dalej
siê ju¿ nim nie interesowa³. Nie ma zatem ¿adnej mo¿liwoci porwania cz³owieka przez boga, a tak¿e ujawnienia w owym „porwaniu” istoty boga.
Luki w teologii platoñskiej  byæ mo¿e wiadomie  wype³ni³ Arystoteles.
Wprawdzie w swej krytyce nauk platoñskich64 nie analizowa³ braków platoñskiej
teologii, niemniej jednak mo¿na przyj¹æ, ¿e je dostrzega³. Stagiryta w swej koncepcji systemu filozoficznego sformu³owa³ jasno regu³y, którym powinna podlegaæ filozofia, jako nauka szukaj¹ca pierwszych zasad i przyczyn. Owe zasady
i przyczyny to byt, ze wzglêdu na który istnieje wszystko, a jego istnienie nie
jest przez nic zdeterminowane; to, co pierwsze w porz¹dku bytowania, mo¿e siê
jawiæ jako ostatnie w porz¹dku poznawania. Takim bytem zajmuje siê filozofia
pierwsza  nauka teoretyczna, której wnioski maj¹ charakter najogólniejszy,
a któr¹ Arystoteles, jak pisano o tym wy¿ej, explicite nazywa teologi¹. Jej przedmiotem jest bóg, Pierwszy Poruszyciel, Czysty Akt, a jego bytowanie czy koniecznoæ bytowania mo¿na wykazaæ w precyzyjnym dowodzie65, opieraj¹cym
siê na aksjomacie, zgodnie z którym ³añcuch przyczyn i skutków nie mo¿e siê
ci¹gn¹æ w nieskoñczonoæ66. Bóg Arystotelesa w swej doskona³oci nie tworzy
jednak wiata, bo wiat jest wieczny  nie ma pocz¹tku ani koñca, nie porz¹dkuje go, nie otacza m¹dr¹ i rozumn¹ opiek¹. Bóg Arystotelesa nawet nie wie
o wiecie  przedmiotem jego mylenia mo¿e byæ tylko on sam. Stagiryta odmawia bogu mo¿liwoci poznania wiata i cz³owieka niejako z koniecznoci. Bóg
nie jest bowiem substancj¹ pierwsz¹  synolonem  z³o¿on¹ z materii i formy.
Jako Czysty Akt jest pozbawiony mo¿liwoci ogl¹du zmys³owego, od którego
zaczyna siê wszelkie poznanie67. Filozof przyznaje tak pojmowanemu bogu staZob. Arystoteles, Metafizyka, dz. cyt., I, VII, XIII nn.
Zob. ten¿e, Metafizyka, dz. cyt., XII; ten¿e, Fizyka, dz. cyt., VIII.
66
Zob. ten¿e, Metafizyka, dz. cyt., II (alfa minor) 994a.
67
Zob. Nihil est in intellectu quod non sit prius in sensu, u w. Tomasza, Quaestiones disputatae de veritate, De veritate, q. 2 a. 3 arg. 19, w: Thomae Aquinatis, Opera omnia, red. E. Alarcón, za: www. corpusthomisticum.org.
64
65
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tus doskona³oci i najwy¿szego Dobra niejako po to, aby wyt³umaczyæ problemy
zwi¹zane z ruchem: w teleologicznej filozofii Arystotelesa wszystko zmierza do
(jakiego) dobra, a ze wzglêdu na krytykê koncepcji hylozoistycznych ka¿dy ruch
ma jak¹ swoj¹ przyczynê. Zgodnie ze wskazanym wy¿ej aksjomatem, pierwsz¹
przyczyn¹ wszelkiego ruchu jest zatem pierwszy w porz¹dku bytowania byt 
Pierwszy Poruszyciel, sam nieruchomy, który porusza przez sam¹ swoj¹ doskona³oæ i dobro, przyci¹gaj¹c. Takie pojmowanie boga wyklucza z koniecznoci
wszelkie relacje z cz³owiekiem z boskiej inicjatywy, a poznanie istoty i cech boga
jest wynikiem pracy intelektualnej cz³owieka  filozofa. Filozof, który pozna³
w wyniku pracy intelektualnej boga oddanego jedynie kontemplacji w³asnej doskona³oci, mo¿e wyniki badañ obiektywizowaæ w pojêciach, uj¹æ je w system,
zapamiêtaæ i przekazaæ innym. Filozof ponadto mo¿e go w pewien sposób naladowaæ przez akty kontemplacji jego doskona³oci, które jednak nie maj¹ nic
wspólnego z dowiadczeniem/prze¿yciem mistycznym, a realizuj¹ siê w aspekcie teoriopoznawczym.
Krótki przegl¹d najwa¿niejszych koncepcji boga  transcendencji w pogañskiej filozofii staro¿ytnej – pozwala stwierdziæ, ¿e filozofia ta nie stworzy³a
pojêcia boga, który  poza funkcj¹ normatywn¹ – interesowa³by siê cz³owiekiem,
otacza³by cz³owieka opiek¹ czy sprawia³, by w akcie porwania cz³owiek móg³
poznaæ istotê boga, dost¹piæ kontemplacji najwy¿szego Dobra przepe³niony mi³oci¹. W staro¿ytnej teologii filozoficznej nie ma w ogóle miejsca na mi³oæ do
boga. Cz³owiek jako podmiot poznaj¹cy mo¿e liczyæ jedynie na w³asne si³y
w swych usi³owaniach poznania pierwszych zasad i przyczyn czy bytu pierwszego. Teologia filozoficzna jest mo¿liwa tylko dziêki pracy intelektualnej filozofa, któr¹ sprowadziæ mo¿na do procedur dialektycznych, a punktem wyjcia
tych procedur jest zawsze ogl¹d zmys³owy.
Podejmijmy próbê pokazania drogi do poznania postaci bytu pierwszego 
przedmiotu filozofii  za pomoc¹ procedur dialektycznych na podstawie tekstów
platoñskich68. Punktem odniesienia bêdzie tu ów s³ynny, przypisywany Platonowi, List VII, niezale¿nie od tego, czy jest on autentycznym pónym tekstem filozofa, czy te¿ powsta³ jako apokryf w Starej Akademii ju¿ po jego mierci, czêsto
przywo³ywany jako przyk³ad dowiadczenia mistycznego69.
Powiêæmy nieco uwagi postaciom platoñskiej dialektyki. Nale¿y podkreliæ,
¿e w ¿adnym z platoñskich opisów metody dialektycznej nie znajdziemy wyraNie oznacza to, ¿e dopiero Platon wynalaz³ dialektykê. Procedury te by³y z ca³¹ pewnoci¹ znane filozofom przedplatoñskim, jakkolwiek ich opisy nie zachowa³y siê w ocala³ych fragmentach. Diogenes Laertios przypisuje wynalezienie dialektyki Zenonowi z Elei  zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozófów, t³um. K. Leniak, J. Kroñska, B. Kupis,
Warszawa 2008, VIII 57, 2; zob. te¿: tam¿e, IX 25, 12, gdzie doksograf, cytuj¹c Arystotelesa, przypisuje wynalezienie dialektike techne mitycznemu Palamedesowi.
69
Zob. m.in. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 2, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1996,
s. 39nn, 217nn.
68
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nego i kategorycznego stwierdzenia, i¿ jest to dyskurs, ani te¿ metodologicznego
za³o¿enia czy wymagania, ¿eby proces dialektycznego dochodzenia do prawdy
mia³ byæ realizowany w dyskursie. Analiza pism filozofa pozwala stwierdziæ, ¿e
na ow¹ dialektike techne sk³adaj¹ siê trzy postaci procedur badawczych: synoptyczna, hipotetyczna i diairetyczna, które musz¹ byæ realizowane w odpowiedniej kolejnoci, odpowiadaj¹c trzem etapom poznania filozoficznego. To poznanie mo¿na sprowadziæ, parafrazuj¹c wypowied Sokratesa/Platona w Fedonie70,
do ustalenia kolejno: jakie w istocie s¹ r z e c z y (ta pragmata, ta chremata),
czyli to, co dostêpne w ogl¹dzie zmys³owym, dlaczego s¹ takie, jakie s¹, czyli
w jaki sposób uporz¹dkowane i daj¹ce siê zestawiaæ i porz¹dkowaæ w zbiory,
i dlaczego, ze wzglêdu na to, jakie s¹, s¹ najlepsze. Procedury dialektyczne maj¹
zatem dostarczyæ nam wiedzy pewnej o tej sferze rzeczywistoci, która jawi siê
w ogl¹dzie zmys³owym. Maj¹ te¿ umo¿liwiæ poznanie sfery niejawnej, czyli tego
obszaru bytowoci, ze wzglêdu na który s¹ rzeczy  pierwszych zasad i przyczyn,
niezale¿nie od tego, czy bêd¹ nimi idee, czy zasady – archai, a kiedy filozof ju¿
je pozna, mo¿liwe jest dlañ wtórne niejako poznanie sfery jawnej, dok³adniejsze
ju¿ i lepsze, bo nieopieraj¹ce siê jedynie na z³udnych zmys³ach.
Czemu s³u¿y metoda dialektyczna?
Sokrates we wczesnych i rednioakademickich pismach platoñskich szuka
p r a w d y b y t ó w71, pojmowanej jako przyczyna, ze wzglêdu na któr¹ b y t y,
uto¿samiane jeszcze na tym etapie rozwoju myli platoñskiej z r z e c z a m i,
z tym, co jawi siê podmiotowi poznaj¹cemu w ogl¹dzie ju¿ filozoficznym, s¹ 
piêkne i brzydkie, wielkie i ma³e, pojedyncze i mnogie, podobne i niepodobne,
proste i z³o¿one. S¹ uporz¹dkowane tak, ¿e mo¿na wród nich wyodrêbniæ
zbiory, gatunki, czy rodzaje; a wród r z e c z y mo¿na ustaliæ jakie hierarchie
wartoci, mo¿na postrzegaæ ich powstawanie i giniêcie, podlegaj¹ce okrelonym
prawom. wiat rzeczy jest zatem kosmosem, lecz jego ³ad, skonstruowany wed³ug jakiego algorytmu, skrywa przed oczyma ogl¹daj¹cego sw¹ przyczynê
sprawcz¹, bo pró¿no by jej szukaæ w samych r z e c z a c h, chocia¿ r z e c z y
w³anie, umiejêtnie przez mê¿a synoptycznego ogl¹dane, ujawniaj¹ filozofowi,
¿e taka przyczyna g d z i e  istnieæ musi. Pierwszy etap metody dialektycznej
nauczy³ zatem Sokratesa s y n o p t y c z n e g o72 ogl¹du rzeczywistoci: sprowadzania wielu postrze¿eñ zmys³owych do jakiej j e d n e j postaci, pierwszej postaci dialektyki r z e c z y, której wynikiem jest przewiadczenie, ¿e musi istnieæ
Zob. Plato, Phaedo, w: Platonis opera, red. J. Burnet, t. 1, Oxford 1900 (repr. 1967), 99e.
Tam¿e.
72
Ogl¹d synoptyczny jest przeciwieñstwem takiej postaci postrzegania, któr¹ Heraklit nazywa³ wielowiedztwem (polymatheie), czyli postrzeganiem ka¿dej rzeczy oddzielnie, w izolacji od
innych. M¹¿ synoptyczny, który zaczyna uprawiaæ sztukê dialektyki, potrafi spojrzeæ z góry
i sprowadziæ jednym rzutem oka szczegó³y tu i tam rozsypane do jednej istoty rzeczy. Zob. Platon, Fajdros 265d.
70
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jaka postaæ bytu, ze wzglêdu na któr¹ rzeczy, stany czy zjawiska maj¹ okrelon¹
jakoæ, daj¹ siê klasyfikowaæ i przyporz¹dkowywaæ okrelonym zbiorom. Drog¹
dialektyki synoptycznej dochodzi siê bowiem do sformu³owania pojêcia ogólnego,
najpierw w postaci nazwy, która obejmuje swym zakresem okrelony zbiór, choæby rzeczy piêknych czy dzia³añ sprawiedliwych. Nazwa z kolei determinuje pytania o swój status ontyczny – o to, czy jest n a z w ¹ p u s t ¹, czy te¿ odpowiada jej
jaka postaæ bytu, której przecie¿ nie mog¹ rozpoznaæ oczy, bo jej szukanie
w r z e c z a c h grozi lepot¹73. Pierwszy etap dialektyki synoptycznej nie mo¿e daæ
odpowiedzi na te pytania, bo jego kresem jest sformu³owanie pojêcia ogólnego,
które mo¿emy uto¿samiæ z definicj¹. Do poznania statusu ontycznego przedmiotu
nazwy/pojêcia ogólnego prowadzi ten etap dialektyki synoptycznej, który opisa³
Platon w Fajdrosie jako drogê wiod¹c¹ od szeregów postrze¿eñ jednostkowych.
Maj¹ one byæ zbierane w jedno do takiej postaci, któr¹ filozof w epoce rednioakademickiej postrzega³ w ideach. Postaæ ta jest ju¿ poza i ponad rzeczami jednostkowymi74, jest wieczna i zawsze taka sama, choæ rzeczy zmieniaj¹ siê, przemijaj¹ lub
trac¹ swoje jakoci. Nie ka¿dy jednak mo¿e uzyskaæ wiedzê o ideach, nie ka¿dy
bowiem ma predyspozycje dialektyczne, jako ¿e nie ka¿dy jest myl¹ ciê¿arny.
Na drogê dialektyki wkroczyæ mo¿e tylko m¹¿ synoptyczny, który nie poprzestaje na rejestracji postrze¿eñ w przewiadczeniu (pistis), ¿e rzecz jest taka, jak siê
jawi, lecz pyta: dlaczego jest i ze wzglêdu na co jest. Synoptyczny ogl¹d zmys³owy traktuje on jako hypolepsis  wstêpne za³o¿enie, przygotowanie do noetycznego ogl¹du takiej postaci bry³y czy figury geometrycznej, która nie jest bry³¹ czy
figur¹ konkretn¹, lecz bry³¹ lub figur¹ w ogóle. Kolejny etap dialektycznej drogi
to dialektyka, któr¹ nazywam hipotetyczn¹  opisana przez Platona najpe³niej
w Fedonie75. Dialektyk musi wyruszyæ zatem w drug¹ podró¿, jeli bêdziemy siê
pos³ugiwaæ metaforyk¹ z Fedona. Ma go ona doprowadziæ do celu  do odkrycia, ¿e zasad i przyczyn tego, co jest, tej postaci bytu, która determinuje postaæ
r z e c z y, trzeba szukaæ poza ich obszarem, poza wiatem fenomenalnym. W tych
poszukiwaniach trzeba oderwaæ siê od badania rzeczy i przejæ do szukania
w obszarze i na poziomie tego, co Platon nazywa logoi lub logismoi76, które roz-

Platon, Fedon, dz. cyt., 99d-99e.
Nieprawda¿, ¿e tak nale¿y rozpatrywaæ naturê ka¿dej rzeczy? Naprzód siê zastanowiæ nad
tym, czy to co prostego, czy te¿ ma ró¿ne rodzaje [ ], a potem, jeli to co prostego, zastanowiæ
siê nad jego si³ami: jakie to z natury swej posiada zdolnoci czynne i bierne i wzglêdem jakich
przedmiotów; a jeliby to mia³o wiêcej form, to je wyliczyæ i zastanowiæ siê nad ka¿d¹, podobnie,
jak nad ca³oci¹, jakie ka¿da ma dyspozycje czynne i w jakich od czego zostaje zale¿nociach 
ten¿e, Fajdros, dz. cyt., 270c.
75
Platoñski Sokrates nazywa ten etap drug¹ podró¿¹ (deuteros plous)  za G. Reale bêdê
u¿ywaæ piêknego terminu: drugie ¿eglowanie.
76
Terminu: logismoi u¿ywa Platon w Fajdrosie – zob. ten¿e, Fajdros, dz. cyt., 249c, 265d266b; zob. te¿: ten¿e, Fedon, dz. cyt., 65c, gdzie obszar, w którym ujawnia siê byt, okrela form¹
73
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poczyna siê od sformu³owania hypothesis. Jest to teza, która w procesie czystego
ju¿ mylenia ma zostaæ udowodniona. Sokrates powiada bowiem w Fedonie, ¿e,
gdy zmêczy³o go ju¿ badanie b y t ó w w r z e c z a c h, zacz¹³ poszukiwania od
przyjêcia twierdzenia, które oceniam jako najmocniejsze”(logos erromenestatos)77, podkrelaj¹c, i¿ czyni tak w ka¿dym przypadku badañ dialektycznych,
czyli podejmuj¹c próbê odnalezienia pozaempirycznej przyczyny rzeczy czy zjawiska oraz próbê uzasadnienia, dlaczego co jest takie, jakie jest. W konkretnym
wywodzie Sokrates podaje przyk³ad takiej hipotezy, mówi¹c, i¿ istnieje co takiego jak piêkno w sobie i dobro, i wielkoæ, i tak dalej”78. Dialektyka hipotetyczna to etap drogi, na którym filozof podejmuje rozwa¿ania nad statusem ontycznym i miejscem piêkna w sobie, dobra czy wielkoci, mocny pewnoci¹, ¿e
nie mog¹ one nie istnieæ. Pewnoæ tê, co nale¿y podkreliæ, uzyska³ w procesie
dialektyki synoptycznej, dla której podstaw¹ jest ogl¹d zmys³owy. Wynikiem
badania en logois natomiast jest ju¿ ustalenie, w postaci mocnego twierdzenia,
¿e piêkno w sobie, dobro czy wielkoæ istniej¹ inaczej i gdzie indziej ni¿ rzeczy,
a tak¿e, ¿e determinuj¹ one cechy podlegaj¹cych im zbiorów rzeczy piêknych,
dobrych czy wielkich przez relacje uczestnictwa, obecnoci i naladownictwa. To
twierdzenie pozwala drog¹ dedukcji ustaliæ rodzaje relacji miêdzy piêknem, dobrem czy wielkoci¹ a rzeczami piêknymi, dobrymi lub wielkimi, bo: […] je¿eli piêkne jest cokolwiek innego poza piêknem samym, to jest ono piêkne za spraw¹ tylko tej przyczyny, i¿ uczestniczy w owym piêknie. To samo dotyczy
wszystkiego innego”79. Pierwsza Sokratesowa hypothesis nie jest stwierdzeniem
dogmatycznym i autorytatywnym. Jak wspomniano wy¿ej, jest to za³o¿enie
wstêpne, formu³owane na podstawie wyników synoptycznego ogl¹du, które ma
s³u¿yæ jako podstawa wywodów ju¿ czysto l o g i c z n y c h, realizuj¹cych siê
w obszarze czystego mylenia, en logois. Owa hypothesis musi jednak podlegaæ
dwojakiej postaci weryfikacji. Przede wszystkim nale¿y sprawdziæ, czy wnioski
z niej p³yn¹ce s¹ ze sob¹ zgodne80, a tak¿e  w konkretnych ju¿ przypadkach –
zbadaæ inne mo¿liwoci, to znaczy sprawdziæ, czy jednak konkretna cecha, determinuj¹ca przynale¿noæ rzeczy do okrelonego zbioru nie mo¿e byæ inna
i sk¹din¹d rodem ni¿ owa jedna, u¿yczaj¹ca rzeczy, nazwy i jakoci, a ró¿na od
niej samej przyczyna:
Jeli mi kto mówi, ¿e co jest piêkne za spraw¹ tego, ¿e ma kolor kwiecisty, lub szczególny kszta³t, lub cokolwiek w tym stylu  to ja te rzeczy odrzucam natomiast na
sposób prosty, nieuczony i byæ mo¿e naiwny trzymam siê tego, ¿e jedyne, co czyni
logidzesthai, i tam¿e, 66a, gdzie stosuje termin logoi. W Fedonie termin logos, znaczeniowo to¿samy z terminem logismos, t³umaczê jako: ‘rozumowanie’, ‘wywód’, ‘wnioskowanie dedukcyjne’.
77
Ten¿e, Fedon, dz. cyt., 100a.
78
Tam¿e, 100b.
79
Tam¿e, 100c.
80
Tam¿e, 101d.
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piêknym, to samo piêkno czy to przez obecnoæ, czy wspólnotê, czy przez jakikolwiek sposób zwi¹zania siê z nim. Nie utrzymujê tego stanowczo w ka¿dym punkcie,
ale tylko w tym, ¿e piêkne rzeczy staj¹ siê piêkne za spraw¹ piêkna. To wydaje mi
siê stanowiæ najbezpieczniejsz¹ odpowied, jak¹ mogê daæ sobie i innym; uwa¿am,
¿e jeli bêdê siê jej trzyma³, to nie upadnê [ ]81.

Taka postaæ weryfikacji hipotezy dotyczy jednak badania poszczególnych
postaci relacji, takich jak: piêkno samo i rzeczy piêkne czy dobro i rzeczy dobre,
czyli relacji: idea – rzecz czy zjawisko. Sama hipoteza jako taka wymaga jednak
uzasadnienia ju¿ w obszarze czystego mylenia, to znaczy znalezienia twierdzenia o wiêkszym stopniu ogólnoci, z którego hipoteza wyjciowa wynika³aby
dedukcyjnie w sposób konieczny. Uzasadnienie to mo¿e wymagaæ formu³owania wielu coraz ogólniejszych hipotez, a¿ wreszcie dojdzie siê do takiej, która
uzasadnia wszystko, a sama nie wymaga ju¿ uzasadnienia, stanowi¹c argument
ostatecznego uzasadnienia, zarówno w aspekcie metodologicznym, jak i ontologicznym, a tak¿e uprawomocnia filozofiê, pojmowan¹ jako drogê do odkrycia
i poznania bytu pierwszego. Dla Platona – w Fedonie – owym argumentem ostatecznego uzasadnienia jest istnienie i n n e j ni¿ fenomenalna, postrzeganej
zmys³owo postaci bytu – istnienie idei, bytu p r a w d z i w e g o, ró¿nego od rzeczy, p i e r w s z e g o wobec nich w porz¹dku bytowania, a w porz¹dku aksjologicznym, lub raczej w platoñskiej ontologii wartoci, nadrzêdnego ze wzglêdu
na to, czego nie dostaje rzeczom: wiecznoci, trwa³oci, jednoci, doskona³oci82.
Jest to taka postaæ bytu, ze wzglêdu na któr¹ istniej¹ rzeczy, ona sama natomiast
nie istnieje ze wzglêdu na nic, bo racjê swego bytu ma w sobie. Mo¿na przyj¹æ,
¿e na tym etapie rozwoju myli platoñskiej filozof uzyska³ ju¿, drog¹ dialektyki
hipotetycznej, argument ostatecznego uzasadnienia w postaci odpowiedzi na
wszystkie pytania, których nie rozwi¹zywa³a dialektyka synoptyczna, w tym –
odpowied na pytanie o przyczynê wszelkiego istnienia, powstawania i giniêcia.
Koncepcja dwóch wiatów, z których jeden u¿ycza drugiemu nazwy, postaci, jakoci, cech, wydaje siê w Platoñskim Fedonie twierdzeniem o takim stopniu
ogólnoci i pewnoci, ¿e pozwala rozstrzygn¹æ wszystkie problemy z obszaru
fizyki, epistemologii, etyki czy aksjologii; co wiêcej, pozwala filozofowi odpowiedzieæ na pytania o charakterze egzystencjalnym lub eschatologicznym. Pozwala na sformu³owanie spójnych dowodów na niemiertelnoæ duszy, dowodów,
które na tym etapie rozwoju myli Platoñskiej jawi³y siê filozofowi jako niezbite
i mocne, bo wynika³y z owego najogólniejszego niepodwa¿alnego twierdzenia.
Sam Platon, po latach, przypomnia³ nam o trudach, jakie niesie ze sob¹ dialektyka hipotetyczna, opisuj¹c j¹ w Licie VII83, w którym u schy³ku ¿ycia poka¿e uniTam¿e, 100d-100e.
Zob. J. Gajda, Platoñska droga do idei, Wroc³aw 1993 (rozdzia³: Zmiany w platoñskiej ontologii wartoci).
83
Zob. Platon, List VII, w: ten¿e, Listy, oprac. i t³um. M. Maykowska, Warszawa 1987, 3446.
81
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wersalnoæ swego modelu filozofowania: Istnieje bowiem rozumowanie oparte
na prawdziwych przes³ankach […] (dos³ownie: esti gar tis logos alethes?, co
nale¿y raczej t³umaczyæ: jest s¹d prawdziwy, którego przedmiotem jest zespó³
regu³ dialektyki). Filozof zaznacza, ¿e mówi³ o tym ju¿ wielokrotnie, lecz widzi
potrzebê przedstawienia go raz jeszcze. Ów logos alethes to ujêty przez Platona
w cis³e regu³y proces dochodzenia do poznania bytu istotnie istniej¹cego, który ujawnia siê duszy poznaj¹cego, o ile przestrzega dialektycznych regu³, w pi¹tym ujawnieniu przedmiotu. Nie dost¹pi jednak owego pi¹tego ujawnienia
ten, kto nie pozna³ pierwszych czterech: nazwy, definicji, rzeczy w jej cielesnej
postaci, powstaj¹cej i gin¹cej, oraz wiedzy (umys³owego ujêcia i w³aciwego
mniemania o rzeczy – episteme kai nous alethes te doksa). Na czym polega
„uchwycenie pierwszych czterech ujawnieñ”? Platon pisze:
Dopiero przemierzenie drogi prowadz¹cej przez nie wszystkie, wspinanie siê w górê
i schodzenie w dó³ poprzez poszczególne stopnie, mozolnie rodzi wiedzê [ ] Z trudem, gdy niby krzesiwa trzeæ je bêdziemy o siebie wzajemnie: nazwy i okrelenia,
wzrokowe obrazy i doznawania zmys³owe, drog¹ ¿yczliwie stosowanych prób wypróbowuj¹c ich moc i pos³uguj¹c siê metod¹ pytañ i odpowiedzi bez podstêpnej zawici, wtedy dopiero trynie wiat³o w³aciwego ujmowania ka¿dej rzeczy i rozumienie napiête a¿ do najwy¿szych granic ludzkiej mo¿liwoci84.

Platoñski opis nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e w procesie d¹¿enia do wiedzy
p r a w d z i w e j i w oczekiwaniu na „pi¹te ujawnienie” trzeba nieustannie weryfikowaæ stawiane hipotezy, sprawdzaj¹c ich moc i zasadnoæ w konfrontacji
z rzeczami, poddaj¹c je wszelkiego rodzaju experimentum crucis. Platoñski opis
trzech pierwszych ujawnieñ to szukanie prawdy bytów w rzeczach (ujawnienie czwarte to przejcie na podstawie wyników dialektyki synoptycznej do wiedzy opartej ju¿ na czystym myleniu  odkrycie prawdy bytów. Nale¿y po raz
kolejny podkreliæ, ¿e ów proces poznawczy, owa droga do „pi¹tego ujawnienia”
przedmiotu mo¿e siê realizowaæ tylko w intelekcie filozofa  zawsze w samotnoci. Kto mu bowiem bêdzie zadawa³ owe pytania? Z kim bêdzie przeprowadza³ owe weryfikacje? Mo¿e to robiæ tylko sam ze sob¹ w aktach intelektualnego badania s³usznoci tez, nie omijaj¹c ¿adnych w¹tpliwoci, uczciwie i rzetelnie.
Jednoczenie Platon czy te¿ anonimowy autor apokryfu wielokrotnie podkrela,
¿e realizowanie procedur dialektycznych wymaga ogromnej i wrêcz nieogarnionej pracy, której trzeba siê powiêciæ ca³kowicie i bez reszty, a i tak owo pi¹te
ujawnienie” mo¿e ujawniæ siê rzadko w postaci intelektualnego ogl¹du, np. ko³a
jako takiego, czy dobra  piêkna w jego transcendentnej postaci.
Owo pi¹te ujawnienie nie mo¿e podlegaæ ujêciu w ramy pojêciowe, obiektywizacji, a tym samym opisowi, i jedynie pod tym wzglêdem mo¿e spe³niaæ
warunki dowiadczenia mistycznego. Jak zaznaczano wy¿ej, nie jest to doznanie
84

Tam¿e.
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inspirowane przez byt transcendentny, nie przychodzi nagle  mo¿na zaryzykowaæ
stwierdzenie, ¿e filozof przygotowuje siê do niego przez d³ugoletni¹ pracê dialektyka, ca³kowicie i bez reszty jej siê powiêcaj¹c. Pi¹te ujawnienie jest wiêc swego rodzaju nagrod¹ za trudy, chocia¿ nie ka¿dy dialektyk mo¿e go dost¹piæ.
Na podstawie krótkiego z koniecznoci przegl¹du i analizy zjawiska okrelanego jako religia grecka z w³¹czeniem w jego obszar kultów misteryjnych oraz
najwa¿niejszych postaci greckiej teologii filozoficznej mo¿na stwierdziæ, ¿e pró¿no by szukaæ w nich jakiej postaci dowiadczenia/prze¿ycia mistycznego, którego definicja stanowi w badaniach punkt wyjcia. Mo¿na przyj¹æ, ¿e staro¿ytne
koncepcje transcendencji  boga czy bytu pierwszego in ordine essendi nie dopuszcza³y mo¿liwoci takiej relacji z cz³owiekiem. Poznanie boga w filozofii
pogañskiej by³o mo¿liwe jedynie na drodze epistemologicznej, uprawomocnionej procedurami dialektycznymi. Mistyczna relacja cz³owieka z Bogiem mog³a
pojawiæ siê dopiero w filozofii chrzecijañskiej.
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SUMMARY
The purpose of the present paper is to determine whether it is possible to find in ancient
philosophy such forms of mystical experience in which man – assisted by God – is able to obtain
insight into his essence and contemplate the highest Good. The point of departure for this analysis is
provided by the definition of mystical experience put forward by M. Gogacz and supplemented further
by the works of I. Andrzejuk. On this account, mystical experience is identified with the concept of
knowledge per raptum as developed by Thomas Aquinas. It is from this perspective that phenomena
such as Greek religion, mystery rites and the pagan view of god/divinity/transcendence are examined.
The analyses lead to the conclusion that Greek philosophical view of transcendence does not make
room for the possibility of obtaining knowledge about the First Being through mystical experience. It
is only in Christian philosophy that this becomes possible.

Keywords
ancient philosophy, mystical experience, transcendence, dialectic, religion, mystery cults,
cognition, Plato, Aristotle

S³owa kluczowe
filozofia staro¿ytna, dowiadczenie mistyczne, transcendencja, dialektyka, religia,
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
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KRZYSZTOF BIELAWSKI
Uniwersytet Jagielloñski
Wydzia³ Filologiczny

Arrheton  niewypowiadalne w greckich kultach misteryjnych1
Arrheton  Unspeakable in the Greek Mystery Cults

Grecka religijnoæ  o czym filozofowie zdecydowanie nie lubi¹ s³uchaæ 
nie tylko wyra¿a³a siê przez dzia³ania rytualne, lecz te dzia³ania  ofiary, modlitwy, procesje, wota, wiêta i rywalizacje  stanowi³y jej istotê. Punkt ciê¿koci
w greckim rozumieniu religijnoci nie le¿y w p r z e k o n a n i a c h na temat
bogów czy w jakkolwiek rozumianej „wierze”, ale w postêpowaniu kata ta patria,
wed³ug niepisanych praw przodków w zakresie spe³niania religijnego rytua³u. Znamienny jest tutaj przyk³ad Sokratesa, jednak w wersji wspomnieñ historyka Ksenofonta, a nie apologii filozofa Platona. Linia obrony Ksenofonta w odpowiedzi
na zarzut o bezbo¿noæ (ou nomizein hous he polis nomizei theous2) przebiega
nie wed³ug dyskutowania przekonañ Sokratesa, nie przez analizê rozumienia wieloznacznego czasownika nomizein, ale wy³¹cznie drog¹ dowodzenia poprawnoci spe³nianych przezeñ rytua³ów. W perspektywie tego tekstu Sokrates nie móg³
wykroczyæ przeciwko eusebeia  pobo¿noci, poniewa¿ sk³ada³ ofiary, modli³ siê
oraz zasiêga³ rad wyroczni. Grecka religijnoæ by³a systemem z natury adogmatycznym, pozbawionym punktów odniesienia w postaci wiêtej ksiêgi czy choæby jakiegokolwiek spisanego, koherentnego, normatywnego i spójnego prawa
religijnego. Pozostawa³a otwarta na ró¿ne formy wierzeñ i stosunkowo ch³onna,
z ogromnym, nieograniczonym niemal marginesem dla wierzeñ i praktyk ludowych, od magii po wiarê w Mormolyki, strzykwy i wilko³aki3. Nie mia³a hierar1
Badania nad podjêtym tutaj tematem i opracowanie niniejszego artyku³u by³y mo¿liwe dziêki rodkom Narodowego Centrum Nauki przyznanym na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/
B/HS2/01208.
2
Ksenofont, Memorabilia 1,1,4, w: ten¿e, Pisma sokratyczne, t³um. L. Joachimowicz, Warszawa 1967, s. 17.
3
Z obszernej bibliografii na ten temat zob. np.: W. Burkert, Greek Religion, Harvard 1985;
W. Lengauer, Religijnoæ staro¿ytnych Greków, Warszawa 1994.
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chicznego kap³añstwa  s¹ uczeni, którzy w ogóle odmawiaj¹ greckiej religijnoci miana religii z tego w³anie powodu4. Czêsto w opracowaniach specjalici
pos³uguj¹ siê kategoriami religii centrum, czyli religii polieutycznej, religii
polis oraz „religii marginesu”, do której nale¿¹ pobo¿noæ prywatna i kulty misteryjne5.
W ramach tego rozleg³ego, otwartego systemu religijnego rzeczywicie istnia³y zjawiska wyró¿niaj¹ce siê od ogó³u powszechnie sprawowanych praktyk
religijnych swoicie rozumianym zamkniêciem oraz koncentracj¹ na tym, co
chrzecijañska teologia nazwie eschatologi¹ i dowiadczeniem wewnêtrznym 
kulty misteryjne, po grecku: teletai, orgia, mysteria. Ten ostatni termin (w postaci z rodzajnikiem ta mysteria) jest zastrze¿ony  ju¿ w materiale epigraficznym
z V wieku p.n.e.  dla najwa¿niejszych misteriów staro¿ytnoci sprawowanych
w Eleusis6.
W ramach religijnoci pañstwowej lub ludowej nie ma w Grecji problemu
mówienia o bogach  okrelaj¹ to Platonowe czasowniki mythologein lub theologein7. Jest to domena poezji, wobec której Platon by³ tak straszliwie i tak cudownie niekonsekwentnie surowy8. O bogach opowiadaj¹ poeci, Homer, Hezjod,
tragicy, a tak¿e malarze na wazach i rzebiarze w wi¹tyniach. Zajmuj¹ siê nimi
filozofowie  od Joñczyków po Platona. Grecka teologia jest rozpiêta pomiêdzy
filozofi¹ i poezj¹ (czy szerzej – sztuk¹).
W przypadku kultów misteryjnych rzecz przedstawia siê jednak inaczej.
Tym, co w sposób zasadniczy konstytuuje ich odmiennoæ, jest tajemnica, rozumiana w³anie jako to, o czym nie mo¿na/nie wolno mówiæ  arrheton lub/i
aporrheton9.
Równie¿ chrzecijañstwo z punktu widzenia historyka religii staro¿ytnych
jest kultem par excellence misteryjnym i z tej racji kategoria „tajemnicy”, a tak¿e dychotomia rozumienia-nierozumienia oraz rozumienia w³aciwie i niew³aciwie” od samego pocz¹tku odgrywa w nim istotn¹ rolê. Nie jest to przedmiotem tego artyku³u, ale te dwa przymiotniki, które nas tu zajmuj¹  arrheton
4
Zob. np. A. Henrichs, What is Greek Priest?, w: Practitioners of the Divine. Greek Priests
and Religious Officials from Homer to Heliodorus, red. B. Dignas, K. Trampedach, Washington
2008, s. 1-14.
5
Zob. C. Sourvinou-Inwood, What is Polis Religion?, w: Greek City. From Homer to Alexander, red. O. Murray, S. Price, Oxford 1990, s. 295-322; R. Parker, Athenian Religion. A History,
Oxford 1996, s. 5-7.
6
Zob. W. Burkert, Staro¿ytne kulty misteryjne, t³um. K. Bielawski, Bydgoszcz 2001, s. 48-49.
7
Zob. K. Bielawski, Pojêcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, „Terminus”
V(1/2003), s. 81-105.
8
Na ten temat zob. K. Bartol, Wypêdziæ poezjê, wygnaæ poetów. Wspó³czesne interpretacje
Platoñskiego postulatu, Poznañskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 19(39) 2012, s. 13-30.
9
Na ten temat w bardziej popularnej formie zob. te¿: K. Bielawski, Ani wiêty, ani spokój.
Sylwy religijne  antyk, chrzecijañstwo, Kraków 2013, s. 23-27.
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i aporrheton  w staro¿ytnej literaturze chrzecijañskiej wystêpuj¹ nieporównywalnie czêciej ni¿ w tzw. pogañskiej. Co jest znamienne – oznacza to, ¿e chrzecijañstwo zabsorbowa³o je ca³kowicie, co wiele mówi o jego naturze i roli tajemnicy w jego ³onie. Równie intryguj¹ce jest natomiast tak¿e to, ¿e pisarze
chrzecijañscy bardzo du¿o opowiadali o tym niewypowiadalnym, równie¿
w przeciwieñstwie do swoich tzw. pogañskich poprzedników, których tajemnic
do dzi nie potrafimy zrozumieæ i którzy nawet o samej niewypowiadalnoci wypowiadali siê niezwykle rzadko.
Przejmuj¹cego przyk³adu postawy wobec bóstwa jawi¹cego siê miertelnikowi dostarcza Homerowa Odyseja, w której Telemachowi i Odyseuszowi objawia siê Atena:
~

~

~ìáé·
é ð Ü ô å ñ , ² ì Ý ã á è á õ~ ì á ô ü ä  Ï ö è á ë ì ï é í Ò ñ ù
~
§ìðçò ìïé ôïé ÷ïé ìåãÜñùí êáëáß ôå ìåóüäìáé
åÆëÜôéíáß ôå äïêïÂ êáÂ êßïíåò ßøüó §÷ïíôåò
öáßíïíô’ Ïöèáëìïé~ó’ ñò åÆ ðõñÎò áÆèïìÝíïéï.
~
² ìÜëá ôéò èåÎò §íäïí, ïÌ ïÛñáíÎí åÛñ×í §÷ïõóé”.
ôÎí ä’ ðáìåéâüìåíïò ðñïóÝöç ðïëbìçôéò \Ïäõóóåbò·
ó ß ã á ê á Â ê á ô  ó Î í í ü ï í Çó ÷ á í å ì ç ä ’ ¦ ñ Ý å é í å ·
~ í, ïÌ }Ïëõìðïí §÷ïõóéí.
áàôç ôïé äßêç ¦óôÂ èåù

O j c z e, w i e l k i d z i w o g l ¹ d a j ¹ m o j e o c z y. Wszak ciany pokoi i piêkne sosrêby, i belki sosnowe, i s³upy w górê biegn¹ce wiec¹ mi w oczach, jakby je
p³omieñ ogarn¹³. Musi tu byæ który z bogów, co niebem szerokim w³adaj¹.
Odpowiadaj¹c mu rzek³ Odys przem¹dry: M i l c z, m y  l z a t r z y m a j w s o b i e i w i ê c e j n i e p y t a j; takie s¹ obyczaje bogów, panów Olimpu10.

Milczenie i zdumienie definiuj¹ tutaj postawê wobec epifanii bóstwa.
Ca³oæ technicznej terminologii misteryjnej jest fascynuj¹ca  mysterion pochodz¹ce od myo (‘zamykam oczy’), telete pochodz¹ce od teleo (spe³niam) czy
orgia pochodz¹ce od egrazomai (wykonujê), pobudzaj¹ wyobraniê jak nic innego i pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z tym rozumieniem religijnoci, o jakim by³a
mowa powy¿ej. Tutaj jednak mamy skoncentrowaæ siê na tym, co by³o arrheton
i/lub aporrheton.
Sytuacja jest paradoksalna, poniewa¿, rozprawiaj¹c o jêzyku mistyki, w pewnym sensie zaczynamy od og³oszenia jego niewypowiadalnoci, a mo¿e nawet
od dowodzenia, ¿e o nim mówiæ nie tylko nie jestemy w stanie, ale wprost nam
nie wolno. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e dla staro¿ytnych Greków niewypowiadalnoæ
Wszystkie greckie teksty ród³owe podane s¹ wed³ug edycji zawartych w Thesaurus Lingae
Graecae (TLG): http://stephanus.tlg.uci.edu/; sigla zgodne z wszystkimi standardowymi wydaniami krytycznymi; licencja dostêpu: Instytut Filologii Klasycznej UJ. Przek³ad J. Parandowskiego
wed³ug wydania: Homer, Odyseja, t³um. J. Parandowski, Warszawa 1967, 19, 33-43.
10
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dowiadczenia religijnego by³a podniet¹ do jeszcze intensywniejszego jego poszukiwania i doznawania, a nierozumienie przybli¿a³o do tajemnicy, a nie od niej
oddala³o. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e i z nami mo¿e byæ podobnie.
ETYMOLOGIA I LEKSYKA
Obydwie omawiane formy – arrheton i aporrheton – pochodz¹ od tematu
¦ñ- / Õç- z .åñ- / .ñç- stanowi¹cego podstawê morfologiczn¹ czasownika åÇñù,
jednego sporód licznych greckich verba loquendi. Temat ten pochodzi od indoeuropejskiego uerh1 – ‘mówiæ’, ‘przemawiaæ [uroczycie]; w s³owniku etymologicznym Pierre’a Chantraine’a: wer«1 / *wrç – exprimant l’idée de formuler,
dire la formule11. St¹d mamy rzeczowniki, takie jak Õç~ ìá, Õç~ óéò czy wreszcie
ÕÞôùñ lub Õçôùñéê¬ ôÝ÷íç: retoryka, ars bene dicendi. Z tego samego tematu
pochodzi te¿ ³aciñski rzeczownik verbum (s³owo)12.
Formy na -ôïò / -ôïí to, cile rzecz bior¹c, adiectiva verbalia – przymiotniki odczasownikowe, opisuj¹ce albo czynnoæ dokonan¹, odpowiadaj¹c¹ ³aciñskiemu participium perfecti passivi (np. ðïéçôüò jako factus, ‘wykonany’), albo
te¿ mo¿liwoæ dokonania czynnoci, od której pochodz¹ (np. íïçôüò jako putabilis – ‘mo¿liwy do pomylenia’)13. {Pçôüò to zatem albo ‘powiedziany’, albo
‘mo¿liwy do powiedzenia’. Forma ÖÕçôüò stanowi cis³y antonim tych znaczeñ
dziêki wystêpowaniu alfy prywatywnej, odwracaj¹cej sens. By³by to zatem: ‘niepowiedziany’, ‘niewypowiedziany lub niemo¿liwy do powiedzenia, niewypowiadalny.
Podobnie ma siê rzecz z ðüññçôïò, który pochodzi od u³omnego czasownika ðåéðå~éí (formalnie jest to aoryst czasownika ëÝãù, a dok³adniej ðïëÝãù, tyle
~
i perfectum
¿e zleksykalizowany w odrêbnych znaczeniach) z futurum ðåñù
ðåßñçêá. Oznacza on przede wszystkim: zakazywaæ, odmawiaæ. Pochodz¹ce od niego adiectivum verbale to zatem ‘zakazany’ lub ‘taki, jakiego mo¿na/
/nale¿y zakazaæ’.
Najwa¿niejsze leksykony biznatyjskie, jak: Suda, Hezychiusz, Etymologicum
magnum, zawieraj¹ liczne informacje i definicje starogreckich pojêæ, skrzêtnie
zebrane u schy³ku antyku, kiedy z jednej strony terminy techniczne utraci³y kontakt z kontekstem ¿ywego jêzyka, a z drugiej  liczba róde³ by³a nieporównywalnie wiêksza od tej, któr¹ mamy do dyspozycji. Oto jak t³umacz¹ interesuj¹ce
nas pojêcia.
Zob. R. Bekees, Etymological Dictionary of Greek, Leiden 2010, s. 393; P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968, s. 326.
12
Zob. H.W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1920, s. 695.
13
Tam¿e, s. 157.
11
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W s³owniku Suda (s.v.):
’Áðüññçôá: êáôÜëçðôá, ðüêñõöá. ðüññçôá §ëåãïí ô ðåéñçìÝíá ¦îÜãåóèáé, ïÛ
ìüíïí ô ðçãïñåõìÝíá. ðüññçôÜ ôå ôïé~óéí ¦÷èñïé~óé ôïé~ò ºìåôÝñïéò ëÝãïõóéí.
’ÁñéóôïöÜíçò Èåóìïöïñéáæïbóáéò. ’Áðüññçôá, ô ðåéñçìÝíá ¦í ôïé~ò íüìïéò.
~
~ íôïò. ðÜíôá ô ðåéñçìÝíá êáÂ ðçãïñåõìÝíá
ßð¥ñ Êôçóéöù
ïàôùò ÄçìïóèÝíçò ¦í ôå
ëÝãïõóéí. ÁñéóôïöÜíçò· ïÜ ôé ô ðüññçôá äñá~í ¦óôé ìÝëëåé. äéüðåñ êáÂ ô ì¬
¦îáãfãéìá ÏíïìÜæïõóéí ïàôù.
Aporrheta: niezrozumia³e, ukryte [niejasne?  KB]. S³owem aporrheta nazywali te
rzeczy, których nie wolno by³o robiæ, a nie tylko to, co zakazane [prawem14]; Arystofanes w Kobietach nios¹cych tesmoforie: i mówi¹ naszym wrogom to, czego nie
wolno15. Aporrheta, czyli rzeczy zakazane w prawach. Tak te¿ Demostenes w mowie w obronie Ktezyfonta: tak nazywaj¹ wszystko, co zakazane16. Arystofanes: nie
zamierza zrobiæ nic, co jest aporrheta17. Dlatego te¿ nazywaj¹ tak to, czego nie nale¿y wywlekaæ.

W leksykonie Hesychiusza (s.v.) znajdujemy wyjanienia w formie zwiêz³ych
odpowiedników znaczeniowych:
ðüÖÕçôïé· öñáóôïé. Õçèç~íáé ì¬ äõíÜìåíïé
ðïÖÕZôïõò· ðçãïñåõìÝíïõò
ðïÖÕZôùò· öñÜóôùò
ðüÖÕçôá· íåêëÜëçôá
aporrhetoi: nienazywalne; takie, jakich nie mo¿na wypowiedzieæ;
aporrhetous: zakazanych;
aporrhetos: nienazywalnie;
aporrheta: niewypowiadalne.

W hale arrheton w s³owniku Suda jest przywo³ane znaczenie zwi¹zane ze
s³owem z³owieszczy:
~
~ ò äç
}Áññçôïí ä¥ ëüãïí, êáêüöçìïí, ì¬ Õçèç~íáé Ïöåßëïíôá. Óïöïêëç~ò· ðù
ôá ëÝãù
ëüãïí ññçôïí.

arrheton to s³owo le brzmi¹ce (z³owieszcze), takie, jakiego nie powinno siê wymawiaæ. Sofokles: jak wiêc mam powiedzieæ s³owo niewys³owione18.

Hesychiusz w hale arrheton wylicza znaczenia: ‘niewypowiedziany’, ‘niepoinformowany’, ‘zakazany’, ‘pozbawiony dwiêku’, ‘brzydki’ (öñáóôïí,
To znaczy to, o czym nie wolno mówiæ publicznie.
Arystofanes, Komedie, t³um. J. £awiñska-Tyszkowska, Warszawa 2003, s. 199, w. 363-364:
tajemnic wiêtych treæ/wrogom naszym zdradzi; w tym kontekcie chodzi o tajemnice wojskowe.
16
Cytat niezlokalizowany w zachowanej wersji mowy Demostenesa.
17
Arystofanes, Komedie, dz. cyt., fragm. 622, 1.
18
Zdanie z Ajasa Sofoklesa w przek³adzie K. Morawskiego (Sofokles, Ajas, t³um. Morawski,
Warszawa 1969, w. 214) brzmi: Niewys³owione wypowiem s³owo.
14

15
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íéóôüñçôïí, ðüÖÕçôïí. öùíïí. áÆó÷ñüí) oraz cytuje zawo³anie arrhetos kore,
odnosz¹ce siê do Persefony (z odniesieniem do Eurypidesa w zaginionej sztuce
Aleksander, fragm. 63).
RÓD£A, INTERPRETACJE
Homer w ksiêdze 14. Odysei (466) wk³ada w usta Odyseusza s³owa na temat
wina, które og³upia i sprawia, ¿e ludzie zachowuj¹ siê dziwnie (np. powa¿ni skacz¹ i piewaj¹), oraz ¿e wypowiadaj¹ s³owa, których lepiej nie mówiæ: êáß ôé §ðïò
ðñïÝçêåí, Ó ðÝñ ô’ ññçôïí ìåéíïí.
To samo s³owo pojawia siê te¿ u Hezjoda w Pracach i dniach na samym
pocz¹tku (w. 4), gdzie miertelnicy (âñïôïÂ íäñåò) z woli wielkiego Zeusa (ÄéÎò
ìåãÜëïéï ªêçôé) staj¹ siê albo znani (w t³umaczeniu £anowskiego)19, albo „nieznani” (Õçôïß ô’ ññçôïß ôå). Dos³ownie staj¹ siê oni takimi, których imiê siê
wypowiada, lub takimi, których imienia nikt nie mówi  i to s¹ w³anie ññçôïé
– ‘niewypowiedziani’.
W inskrypcjach interesuj¹ce nas s³owa pojawiaj¹ siê rzadko, jednak zawsze
i wy³¹cznie w kontekcie misteriów.
Pochodz¹ca z miejskiego Eleuzinionu baza marmurowa z po³owy V wieku
p.n.e. (455) zawiera inskrypcjê w formie wotywnego epigramatu:
[U]ññÞôï ôåëåôç~ò ðñüðïëïò óç~ò, ðüôíéá Äçïé~ êáÂ èõãáôñüò ðñïèýñï êüóìïí ãáëìá
ôüäå §óôçóåí óôåöÜíù ËõóéóôñÜôç ïÛä¥ ðáñüíôùí öåßäåôáé ëë èåïé~ò öèïíïò ¦ò
äýíáìéí
Lysistrata, jako s³uga niewypowiadalnych obrzêdów twoich, o pani Deo [= Demeter]
i twojej córki [Persefony], z³o¿y³a dwa wieñce jako ten piêkny dar przy odrzwiach i nie
oszczêdza na tym, co ma, ale hojnie [oddaje] bogom ile tylko mo¿e20.

O takich s³ugach misteriów, którzy nie mogli wchodziæ do telesterionu i zawsze pozostawali na zewn¹trz, ozdabiaj¹c portyki i o³tarze, mówi Dion Chryzostom w mowie 36, 33: „S³udzy misteriów, ci na zewn¹trz, pod drzwiami, ozdabiaj¹ portyki i o³tarze w publicznych miejscach [ ] nigdy jednak nie wchodz¹
do rodka [ ], widz¹ co nieco z tego, co dzieje siê wewn¹trz  niech bêdzie to
jedno tajemne wypowiedziane s³owo, albo ogieñ siêgaj¹cy pod ciany21.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e zarówno Lizystrata z inskrypcji ateñskiej, jak
i s³udzy z mowy Diona pojmuj¹ arrheta jako rzeczy przede wszystkim niezrozu19
Hezjod, Prace i dnie, t³um. £anowski, w: ten¿e, Narodziny bogów, Prace i dni, Tarcza, Warszawa 1999, w. 4.
20
IG I3 953 (I 5484); zob. M.M. Miles, The City Eleusinion, The Athenian Agora, t. 31, Princeton 1998, s. 187 (inskrypcja nr 1).
21
W. Burkert, Staro¿ytne kulty , dz. cyt., s. 162, tam te¿ cytowany przek³ad.
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mia³e. Co czasem widz¹, co czasem s³ysz¹, ale nic z tego nie mog¹ zrozumieæ.
Najpewniej dlatego, ¿e do zrozumienia tajemnicy misteriów potrzebna jest ca³oæ dowiadczenia, a nie tylko wycinki wiedzy.
Wprawdzie historyk Herodot u¿ywa terminu arrheton tylko dwa razy (i tylko raz w odniesieniu do religii i misteriów), ale jego s³owa odegra³y wa¿n¹ rolê
w dyskusji nad tym terminem. Gilbert Murray w 1912 roku og³osi³ s³ynny tekst
Ekskurs na temat form rytua³u zachowanych w tragedii greckiej22. Uruchomi³ tym
samym trwaj¹c¹ do dzisiaj dyskusjê o genezie tragedii greckiej i jej zwi¹zkach 
lub braku tych zwi¹zków  z rytua³em specyficznie dionizyjskim. Podejmuj¹c
tezê Fryderyka Nietzschego, wed³ug której treci¹ pierwotnej tragedii by³y wy³¹cznie pathea Dionizosa23, sformu³owa³ pytanie  zlekcewa¿one przez Nietzschego  o to, dlaczego tak ma³o o tych pathea wiadomo i dlaczego tak ma³o ich
w zachowanych tekstach dramatycznych. Odpowiedzi znajduje u Herodota i dotycz¹ one precyzyjnie kategorii arrheton. Wypada zacytowaæ w ca³oci ekskurs
Murraya24:
1. Los Dionizosa by³ ÖÕçôïí (niewypowiedziany, wiêty) i nie mówiono
o nim ze wzglêdu na åÛöçìßá (zbo¿ne milczenie). Herodot nie pozostawia miejsca
na dwuznacznoæ. Mówi¹c o op³akiwaniu Ozyrysa, które odbywa³o siê podczas wiêta ku czci Izydy, stwierdza: ôÎí ä¥ ôýðôïíôáé (op³akiwaæ) ïÜ ìïé Üóéüí ¦óôé ëÝãåéí
(2.61; kogo [ ] op³akuj¹, nie godzi mi siê powiedzieæ).
2.132: ¦ðåí ä¥ ôýðôùíôáé ôÎí ïÛê ïÛíïìáæüìåíïí ßð’ ¦ìåL~ èåÎí ¦ðÂ ôïéïýôùé
ðñÞãìáôé… (kiedy Egipcjanie, bij¹c siê w piersi, op³akuj¹ tego boga, którego w takich okolicznociach nie wymieniam).
2.170: ôáöáÂ ôïL~ ïÛê Óóéïí ðïéïL~ ìáé ¦ðÂ ôïéïýôùé ðñÞãìáôé ¦îáãïñåýåéí ôïÜíïìá
(Tak¿e nagrobek tego, którego imiê wypowiedzieæ w takich okolicznociach uwa¿am za rzecz niegodziw¹). W passusie 2.86 Herodot u¿ywa podobnego jêzyka, pisz¹c o mumii tego boga, którego imiê nie mo¿e byæ wymienione ze wzglêdu na kontekst mierci. Bóg, o którym mowa, to oczywicie Ozyrys. W Egipcie nie by³o zakazu
mówienia o mierci Ozyrysa; jednak Ozyrys Herodota to Dionizos  jeli zatem autor ten traktuje mieræ Ozyrysa jako ññçôïí, to musi siê tak dziaæ ze wzglêdu na
fakt, ¿e taka w³anie by³a mieræ Dionizosa.

Wywody Murraya przywodz¹ na myl drug¹  obok arrheton  istotn¹ kategoriê zwi¹zan¹ z postaw¹ cz³owieka wobec misterium w staro¿ytnej Grecji: euphemia – ‘zbo¿ne milczenie’25. Mówi¹ o nim dwie z sentencji delfickich
22
Zob. G. Murray, Excursus on the Ritual Forms Preserved in Greek Tragedy, w: J. Harrison,
Themis, Cambridge 1912, s. 341-363.
23
Zob. F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, t³um. B. Baran, Kraków 1994,
s. 84-85.
24
W t³umaczeniu D. Trzcinki, niepublikowany, udostêpniony na prawach maszynopisu.
25
Zob. S. Gödde, Euphçmia. Die gute Rede in Kult und Literatur der griechischen Antike,
Heidelberg 2001.
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(ÅÜöçìïò Çóèé – ‘zachowaj zbo¿ne milczenie’ oraz ÅÛöçìßáí óêåé – ‘æwicz siê
w zbo¿nym milczeniu’26) oraz chór w pierwszej pieni w Bachantkach (69-70:
óôüìá ô’ åÜöçìïí ðáò ¦îïóéïbóèù  niech zachowa zbo¿ne milczenie27.
Sofokles w Edypie w Kolonos (1001) zwraca siê w gorzkich s³owach do
~
Kreona, wyrzucaj¹c mu, ¿e jest niesprawiedliwy (Ó× ä’, åÆ ãñ ïÛ äßêáéïò) i ¿e
uwa¿a, i¿ wolno mówiæ wszystko, co siê chce (ëë’ ðáí êáëÎí / ëÝãåéí íïìßæùí)
– i to, co wypowiadalne, i to, co niewypowiadalne (ÕçôÎí ññçôüí ô’ §ðïò). Tutaj
znowu arrheton to zwyczajnie to, czego nie wolno mówiæ. Istotne jest zrozumienie, ¿e arrheton nie oznacza czego, co jest niegodziwe, ale akcentuje to, ¿e niegodziwoci¹ jest mówiæ co, czego mówiæ nie wolno, nie godzi siê, nie nale¿y. Nie opisuje kategorii moralnej czynu, s³owa czy gestu samego w sobie, ale
fakt ich ujawniania. Opinia o czym czy o kim nie musi byæ niegodziwa, z³a lub
dobra  niegodziwe jest jej upublicznienie.
C)SUS AJSCHYLOSA  )RRHETON ELEUZYÑSKIE
Arystoteles w Etyce nikomachejskiej (III, 1, 1111a) przywo³uje znan¹ tak¿e
z póniejszych róde³ historiê tragika Ajschylosa, w której arrheton odgrywa kluczow¹ rolê:
Mo¿na natomiast nie zdawaæ sobie sprawy z tego, co siê czyni  tak na przyk³ad kiedy ludzie mówi¹, ¿e im siê co wymknê³o lub ¿e nie wiedzieli, i¿ o czym mówiæ nie
wolno (jak Ajschylos w odniesieniu do misteryj)28.

Ajschylos, wed³ug tradycji, mia³ byæ oskar¿ony o zdradê misteriów eleuzyñskich, czyli poddany procesowi o bezbo¿noæ za pogwa³cenie tajemnicy misteriów. W dramatycznej narracji przedstawia to wydarzenie Heraklejdes Pontikos
w dziele o Homerze:
~

ÁÆó÷bëïò Ò ôñáãåäÎò ¦êñßíåôï óåâåßáò ¦ðß ôéíé äñÜìáôé. ©ôïßìùí ïÛ í Üíôùí
Áèçíáßùí âÜëëåéí áÛôÎí ëßèïéò, \Áìåéíßáò Ò íåfôåñïò äåëöÎò äéáêáëõøÜìåíïò ôÎ
ÊìÜôéïí §äåéîå ôÎí ðç~÷õí §ñçìïí ôç~ò ÷åéñüò. §ôõ÷å ä¥ ñéóôåbùí ¦í Óáëáìé~íé
~ ôïò ’Áèçíáßùí ôù
~ í ñéóôåßùí §ôõ÷åí.
Ò ’Áìåéíßáò ðïâåâëçêãò ô¬í ÷åé~ñá, êáÂ ðñù
~
~ í §ñãùí áÛôïL
~,
¦ðåÂ ä¥ åÆ äïí ïÊ äéêáóôáÂ ôïL~ íäñÎò ôÎ ðÜèïò, ßðåìíZóèçóáí ôù
~
êáÂ öç êáí ôÎí ÁÆó÷bëïò.
26
W wersji przekazanej przez Stobajosa (Florilegium III, 1, 173) wed³ug edycji: Ioannis Stobaei Anthologii libri duo posteriores, recensuit O. Hense, t. 1, Berlin 1894, s. 125, 127.
27
Passus w przek³adzie J. £anowskiego wed³ug wydania: Eurypides, Tragedie, t³um. J. £anowski, t. 3, Warszawaa 1980, s. 420; zob. E.R. Dodds, Komentarz, w: Euripides, Bacchae, red.
E.R. Dodds, Oxford 1989, s. 75.
~
28
Ô ä¥ ðñÜôôåé ãíïZóåéåí í ôéò, ïÊïí †ëÝãïíôÝò öáóéí ¦êðåóåé~í áÛôïbò,† ´ ïÛê åÆäÝíáé Óôé
~
ðüññçôá ²í, òóðåñ ÁÆó÷bëïò ô ìõóôéê. Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, t³um.
D. Gromska, w: ten¿e, Dzie³a wszystkie, t. 5, t³um. D. Gromska, L.Regner, W. Wróblewski, Warszawa 1995, s. 125.
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Ajschylos, poeta tragiczny, z powodu jakiego dramatu zosta³ oskar¿ony o bezbo¿noæ.
Kiedy Ateñczycy byli gotowi ju¿ go ukamienowaæ (lub obrzuciæ kamieniami), jego
m³odszy brat Ameinias, ods³aniaj¹c swój p³aszcz, pokaza³ im swe ramiê pozbawione
rêki. Ameinias, który akurat odebra³ odznaczenie za bitwê pod Salamin¹, gdzie utraci³
rêkê, akurat jako pierwszy odbiera³ to odznaczenie. Kiedy sêdziowie zobaczyli cierpienie tego cz³owieka, wziêli pod uwagê jego czyny i uwolnili Ajschylosa od zarzutów29.

Ajschylosowi grozi³o, ¿e zostanie zamordowany na scenie (czyli chyba sam
gra³ jako aktor we w³asnej sztuce)30. Zdo³a³ jednak uciec i dost¹piæ azylu przy
pos¹gu Dionizosa, a po procesie przed Areopagiem zosta³ uniewinniony albo ze
wzglêdu na zas³ugi swego brata, albo  wed³ug innych róde³  za zas³ugi w³asne w bitwie pod Maratonem31.
Passus ten s³usznie zestawiano z przekazem Klemensa Aleksandryjskiego
(Stromata 2, 14, 145), gdzie przywo³ane s¹ s³owa Ajschylosa twierdz¹cego, ¿e
nigdy nie by³ wtajemniczony w misteria eleuzyñskie32: Ajschylos który, dlatego
¿e jakoby rozpowiada³ o misteriach ze sceny, zosta³ postawiony pod s¹d na Areopagu, lecz uniewinniono go, gdy¿ wykaza³, ¿e w ogóle nie by³ wtajemniczony
w misteria”33. Mamy wiêc w tradycji trzy ró¿ne warianty uwolnienia poety od
zarzutów o zdradê misteriów na scenie ateñskiego teatru i trudno dociec, który
z nich jest najbardziej prawdopodobny. Istotne jest to, ¿e wydarzenie takie  niewiadoma zdrada arrheton  mia³o miejsce.
Arrheta w odniesieniu do misteriów eleuzyjskich, których dotyczy „sprawa
Ajschylosa”, mo¿na spotkaæ te¿ w Historii greckiej (Hellenica) Ksenofonta
(6.3.6). W mowie skierowanej do Spartan wypowiedzianej przez Kaliasa, który
by³ kap³anem eleuzyñskim, daduchem, pojawia siê okrelenie ô ÄZìçôñïò êáÂ
Êüñçò ññçôá Êåñ – „wiête, niewypowiadalne obrzêdy Demeter i Kory”.
~ ~
äßêáéïí ì¥í ïÛ í ²í ìçä¥ Óðëá ¦ðéöÝñåéí ëëZëïéò ºìá~ ò, ¦ðåÂ ëÝãåôáé ì¥í
Ôñéðôüëåìïò Ò ºìÝôåñïò ðñüãïíïò ô ÄZìçôñïò êáÂ Êüñçò ññçôá Êåñ ðñfôïéò
~
ßìåôÝñå ñ÷çãÝô® êáÂ Äéïóêïbñïéí ôïé~í ßìåôÝñïéí
îÝíïéò äåé~îáé {Çñáêëåé~ ôå ôå
~
ðïëßôáéí, êáÂ ôïL ÄZìçôñïò ä¥ êáñðïL~ åÆò ðñfôçí ô¬í Ðåëïðüííçóïí óðÝñìá
äùñÂZóáóèáé.

29
Herakleides Pontikos, (fragm. 170W w nieznacznie zmienionej wersji przekazany te¿ przez
Eliana, Varia Historia, 5.19  t³um. w³asne  K.B).
30
Zob. A. Lesky, Tragedia grecka, t³um. M. Weiner, Kraków 2006, s. 68.
31
Zob. anonimowy komentarz do tego fragmentu Etyki nikomachejskiej, w: Arystoteles, Etyka…, dz. cyt.
32
Przekaz o niewtajemniczeniu Ajschylosa przyjmuj¹ U. von Wilamowitz-Moellendorff, Der
Glaube der Hellenen, t. 2, Berlin 1932, s. 221 i J. Bernays, Gesammelte Abhandlungen und Aufsätze, t. 1, Berlin 1885, s. 153 oraz, niemia³o, A. Lesky, Tragedia grecka, dz. cyt., s. 68; przeciwko
opowiada siê np. O. Kern, Mysterien, w: Realencyklopädie der Altertumswissenschaft, t. 6, Stuttgart 1935, s. 1249.
33
Przek³ad polski wed³ug wydania: Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych
dotycz¹cych prawdziwe wiedzy, t. 1, t³um. J. Niemirska-Pliszczyñska, Warszawa 1994, s. 170.
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S³uszne by³oby dla obu stron nawet wcale nie podnosiæ na siebie orê¿a, poniewa¿
wed³ug podania Triptolemos, nasz przodek, obrzêdy Demetry i Kory, p e ³ n e
 w i ê t e j t a j e m n i c y [ññçôá Êåñ], waszemu praojcu Heraklesowi i waszym
wspó³obywatelom Dioskurom pierwszym sporód cudzoziemców pokaza³ i plonów
Demetry zawi¹zek temu oto Peloponezowi najpierw podarowa³34.

NIEWYPOWIADALNE
Niewypowiadalnoæ w perspektywie szczególnie religijnej, zwi¹zanej z dowiadczeniem religijnym i misteriami  w tym wypadku dionizyjskimi  pojawia siê w Bachantkach Eurypidesa (471-474), gdzie Dionizos wyjania znaczenie arrheton, k³ad¹c nacisk na to, ¿e obejmuje ono wiedzê dostêpn¹ tylko
wybranym, a niewtajemniczeni (âáê÷åbôïéóéí) nie maj¹ niej dostêpu. Równoczenie jawi siê tam ona jako wiedza po¿yteczna, warta poznania, przynosz¹ca
korzyæ (Ðíçóéí, îéá). W wyk³adzie Dionizosa stanowi¹ one równoczenie kategoriê zwi¹zan¹ z procesem poznania (åÆäÝíáé), który prowadzi do ukazania ich
sensu (ÆäÝáí):
Ðå.
Äé.
Ðå.
Äé.

ô ä Ðñãé ¦óôÂ ôßí ÆäÝáí §÷ïíôÜ óïé;
~ í.
ññçô âáê÷åbôïéóéí åÆäÝíáé âñïôù
~
§÷åé ä Ðíçóéí ôïé óé èbïõóéí ôßíá;
ïÛ èÝìéò êïL~ óáß ó, §óôé ä îé åÆäÝíáé.

Penteusz:
Dionizos:
Penteusz:
Dionizos:

A jaki¿ jest sens tych twoich tajemnic?
Nie mo¿e ich znaæ niewtajemniczony [ññçô âáê÷åbôïéóéí].
A jest z nich jaka korzyæ dla czcicieli?
Warto j¹ poznaæ, lecz tobie nie wolno35.

Niewypowiadalnymi – arrheta  nazywane s¹ tak¿e w tekstach literackich
obrzêdy – Ðñãéá (w Bachantkach 470-472, powy¿ej), przedmioty wiête uczestnicz¹ce w misteriach – ÊåñÜ (np. Arystofanes, Chmury 302), same misteria eleuzyjskie (w Kobietach nios¹cych tesmoforie 442 i w Rhesosie 943 Arystofanesa).
Niewypowiadaln¹ jest te¿ nazywana Kore  Persefona (u Eurypidesa, Helena
1307 i 64)36.
Tak czy inaczej misteria, kulty misteryjne by³y arreta i aporreta. Otacza³a je
absolutna tajemnica, a obowi¹zek jej dotrzymania by³ radykalny i kategoryczny.
Walter Burkert w Staro¿ytnych kultach misteryjnych twierdzi, ¿e obydwa te przyPrzek³ad polski wed³ug wydania: Ksenofont, Historia grecka, t³um. W. Klinger, Wroc³aw
1958, s. 183.
35
Przek³ad polski wed³ug wydania: Eurypides, Bachantki, w: ten¿e, Tragedie, t³um. J. £anowski, t. 3, Warszawa 1980, s. 436-437.
36
Obszerny komentarz zob. K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, t³um.
I. Kania, Kraków 2004, s. 59-62.
34
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miotniki mia³y znaczenie wymienne37, ale w monumentalnej Greek Religion,
z kolei, jako nadal otwarte pytanie zostawia kwestiê, czy to, co najwiêtsze
w misteriach, by³o zakazane (forbidden, aporrheton), czy te¿ „niewypowiadalne” (unspeakable, arrheton)38. Równoczenie jednak twierdzi, ¿e to, co w nich
najwa¿niejsze zawsze pozostawa³o poza mo¿liwociami werbalizacji39. Na rzecz
wymiennoci funkcjonalnej obydwu terminów mog³aby wiadczyæ powracaj¹ca
 tak¿e u Burkerta40  podszyta mo¿e zazdroci¹, mo¿e niedowierzaniem, teza
o tym, ¿e niewypowiadalnoæ stanowi³a jedynie narzêdzie sztucznego podtrzymywania lichego sekretu tylko po to, by zwiêkszyæ ciekawoæ potencjalnych
uczestników i podnieæ atrakcyjnoæ wiêta.
Nie s¹dzê, ¿eby znaczenia te by³y w pe³ni wymienne i jako takie by³y powszechnie rozumiane. Z jednej strony oznacza³y one aporrheta – rzeczy zakazane, poniewa¿ nie wolno by³o o nich mówiæ, a ich zdrada by³a surowo karana, co
w niczym nie zmienia ani nie pomniejsza znaczenia faktu, ¿e z drugiej strony
okrela³y arrheta, czyli to, co niewypowiadalne, niemo¿liwe do wypowiedzenia.
Casus Ajschylosa, omówiony powy¿ej, dowodzi, ¿e niewypowiadalnoæ misteriów by³a ograniczona, to znaczy, ¿e mimo ich niezrozumia³oci, mimo ¿e
istota wtajemniczenia wymyka³a siê s³owom, przez przypadek mo¿na by³o jednak dotkn¹æ s³ów, których bezporednim, a nawet odczuwanym jako wy³¹czny,
kontekstem by³ eleuzyñski telesterion. Prowadzi³oby to do wniosku, ¿e arrheton
by³o równoczenie aporrheton, ale w takiej w³anie kolejnoci, a nie odwrotnie
lub wymiennie. Niemo¿liwoæ opowiedzenia o dowiadczeniu misteryjnym, nieadekwatnoæ jêzyka w odniesieniu do intensywnoci i wyj¹tkowoci dyskursu
by³a jednak odczuwana jako ograniczona i wymagaj¹ca dodatkowych zabezpieczeñ.
Z pewnym wahaniem przywo³am jeszcze trzy passusy zwi¹zane z arrheton. Moje w¹tpliwoci wynikaj¹ st¹d, ¿e te przyk³ady zaczerpn¹³em niejako
„z drugiej rêki” i ze róde³, z których musimy korzystaæ ze szczególn¹ ostro¿noci¹. Pochodz¹ bowiem od chrzecijañskich apologetów – Klemensa i Hipolita, których pisma trudno uznaæ za miarodajne z powodu ich apologetycznego
charakteru. Jednak przywo³ajmy je  niezale¿nie od tego, w jakim stopniu i dla
jakich intencji zniekszta³caj¹ rzeczywistoæ. Wszystkie dotycz¹ bezporednio
samej tajemnicy eleuzyñskiej i chyba najbardziej dowodz¹ tego, ¿e arrheton
nale¿y rozumieæ jako niezrozumia³e’; dowodz¹ one bowiem, ¿e nawet gdybymy znali przebieg inicjacji, i tak nie mielibymy pojêcia, co z tym przekazem
zrobiæ.

37
38
39
40

Zob. W. Burkert, Staro¿ytne kulty , dz. cyt., s. 49.
Ten¿e, Greek religion, Harward 1985, s. 276.
Ten¿e, Staro¿ytne kulty , dz. cyt., s. 130.
Zob. tam¿e.
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Klemens Aleksandryjski w Protreptyku (2, 21, 2, powtórzone u Arnobiusza
5, 26) podaje s³ynne synthema: s³owo-klucz do zrozumienia misteriów41:
~ íá, §ëáâïí ¦ê êßóôçò, ¦ñãáóÜìåíïò ðåèÝìçí åÆò
¦íZóôåõóá, §ðéïí ôÎí êõêåù
êÜëáèïí êáÂ ¦ê êáëÜèïõ åÆò êßóôçí.

Poci³em, wypi³em kykeon, wyj¹³em to z przykrytego kosza (kiste), natrudzi³em siê
i od³o¿y³em to z powrotem do wysokiego kosza (kalathos), a stamt¹d do skrzynki
(kiste)42.

Hipolit natomiast  powo³uj¹c siê na jakiego gnostyckiego pisarza pochodz¹cego z sekty wê¿a, o imieniu Naasen  przywo³uje opis przebiegu misteriów w dwóch krótkich passusach:
Ateñczycy podczas celebracji misteriów eleuzyñskich tym, którzy s¹ epopotai ukazuj¹
w milczeniu wielk¹, godn¹ podziwu tajemnicê  zerwany k³os zbo¿a. [ ] W Eleusis,
noc¹, hierofant celebruj¹cy wspania³e i niewypowiedziane misteria [ô ìåãÜëá êáÂ
ññçôá ìõóôÞñéá] pod wielkim ogniem wykrzykuje dononym g³osem: Pani urodzi³a wiêtego syna, Bromio urodzi³a Bromiosa!43

Obydwa te fragmenty Burkert nazywa „szyfrem”, który bez kontekstu dowiadczenia pozostaje expressis verbis arrheton – ‘niemo¿liwy do zrozumienia’.
I jeszcze jedno wiadectwo Hipolita:
~ í ’Eëåóéíßùí ìõóôÞñéïí „àå, êýå”.
ÔïL~ ôï … ¦óôÂ ôÎ ìÝãá êáÂ ññçôïí ôù

To jest wielkie i niewypowiadalne [ññçôïí] misterium eleuzyñskie: pada deszcz,
staje siê poczêcie [hue, kue]44.

Problem niewypowiadalnoci nale¿y – byæ mo¿e – zwi¹zaæ ze s³ynn¹ opini¹
Arystotelesa (fragm. 15 zachowany u Syneziusza Diona45), mówi¹c¹ o tym, ¿e
wtajemniczani nie powinni nic poznawaæ / rozumieæ / uczyæ siê / dowiadywaæ siê:
greckie mathein, ale tylko dowiadczaæ / doznawaæ: pathein (êáèÜðåñ ’ÁñéóôïôÝëçò
îéï~é ôï×ò ôåëïõìÝíïõò ïÛ ìáèåé~í ôé äå~é í ëë ðáèå~éí êáÂ äéáôåèç~íáé, äçëïíüôé
ãåíïìÝíïõò ¦ðéôçäåßïõò).
Pozostaj¹ jeszcze do omówienia dwa passusy, chocia¿ interesuj¹ce nas s³owa siê w nich nie pojawiaj¹. Wyj¹tkowo trafnie opisuj¹ jednak sam¹ istotê miZob. W. Burkert, Komentarz, w: ten¿e, Staro¿ytne kulty , dz. cyt., s. 166-167.
T³um. w³asne  K.B. Zob. Apologie: Minucjusz Feliks, Oktawiusz do Diogneta, Klemens
Aleksandryjski, Zachêta do Greków, t³um. M. Szarmach, A. widerkówna, J. So³owianiuk, Warszawa 1988, s. 130.
43
Hipolit, Refutatio omnium haeresium, 5, 8, 39-40; t³um. w³asne  KB. Zob. P. Scarpi, Le
religioni dei misteri, t. 1: Eleusi, Dionisismo, Orfismo, Milano 2007, s. 524-526.
44
Hipolit, Refutatio…, dz. cyt., 5, 7, 34, t³um. w³asne  K.B. Zob. Komentarz, w: P. Scarpi, Le
religioni dei misteri , dz. cyt., s. 523-524.
45
Zob. Synesius, Dion. 10 p. 271 (zob. Dio Chrysostomus, Oratio 12, 33 sq.).
41

42
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steryjnej niewypowiadalnoci. Jeden to s³ynne s³owa Apulejusza z XI ksiêgi Metamorfoz, a drugi – siódma kolumna nie mniej s³ynnego papirusu z Derveni.
Apulejusz w ksiêdze XI pisze:
Czytelniku ¿yczliwy! Spytasz mo¿e z pewnym niepokojem, co nastêpnie s³ysza³em,
co ze mn¹ robiono? Powiedzia³bym  gdyby mi powiedzieæ siê godzi³o; dowiedzia³by siê, gdyby tobie s³uchaæ tego by³o wolno. Ale tak samo winne by³yby p³ochej
ciekawoci uszy, co by s³ucha³y, jak wargi, co by mówi³y [Dicerem, si dicere liceret,
cognosceres, si liceret audire. Sed parem noxam contraherent et aures et lingua, ista
impiae loquacitatis, illae temerariae curiositatis]. Ale ju¿ nie bêdê d³ugo trapi³ twej
ciekawoci, co mo¿e z religijnego pragnienia pochodzi. S³uchaj tedy, a wiedz, ¿e s¹
to s³owa prawdy. Do granicy mierci doszed³em i progów Prozerpiny dotkn¹³em,
a wróci³em przez bezdnie wszystkich ¿ywio³ów. W g³êbokiej nocy widzia³em s³oñce
lepi¹cym blaskiem janiej¹ce, patrzy³em w oczy potêgom piekielnym i niebieskim
potêgom i do stóp ich czo³em uderzy³em. Us³ysza³e tedy, ale choæ-e us³ysza³, trzeba, aby nie rozumia³ [Ecce tibi rettuli, quae, quamvis audita, ignores tamen necesse
est]46.

Kluczowe jest tutaj ostatnie zdanie kwestii Lucjusza, mówi¹ce o tym, ¿e nawet us³yszenie tajemnicy misteriów, która jest niewypowiadalna (si dicere liceret) – arrheton – nie pozwala na jej zrozumienie. De facto jest tu powiedziane
jeszcze wiêcej: s³owa mówi¹ce o arrheton nie tylko pozostaj¹ niezrozumia³e dla
niewtajemniczonych, ale do ich natury nale¿y swoiste wprowadzanie nieprzygotowanego s³uchacza w b³¹d, bo trzeba, ¿eby nie rozumia³ (ignores tamen necesse est)47.
Podobne rozumienie tajemnicy wyra¿aj¹ s³owa z papirusu z Derveni (kol.
VII, 4-11):
Poezja bowiem jest jaka obca
i zagadkowa dla ludzi. Orfeusz nie chcia³ im mówiæ
niewiarygodnych zagadek. W zagadkach za
tkwi¹ wielkie rzeczy. Mówi wiêc o rzeczach wiêtych zawsze
od pierwszego a¿ do ostatniego s³owa, jak widaæ w
wielokrotnie powtarzanym zdaniu. Rozkazawszy im za³o¿yæ drzwi dla
uszu, mówi, aby nie ustanawiali ¿adnego prawa dla wielu,
lecz aby uczyli tych, którzy s¹ czyci pod wzglêdem s³yszenia48.

Patrz¹c na s³owa papirusu z Derveni, zastanawiam siê, czy tekst ten nie wyjania w jakiej mierze koniecznoci zabezpieczenia tajemnicy misteryjnej poApulejusz, Metamorfozy albo Z³oty Osio³, t³um. E. Jêdrkiewicz, Warszawa 1999, s. 222.
Zob. J.G. Griffiths, Komentarz, w: Apuleius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses,
Book XI), Leiden 1975, s. 293-308.
48
K. Kulig, Papirus z Derveni (przek³ad), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 3 [38] (2005),
s. 5-17.
46

47
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dwójn¹ sankcj¹ i pos³ugiwania siê kategori¹ aporrheton mimo jej niewypowiadalnoci. Byæ mo¿e to w³anie poezja, alegoreza i metafora stanowi³y miejsce,
w którym niewypowiadalnoæ by³a zagro¿ona49.
W podobnie poetycki sposób  tylko tym razem ju¿ o misteriach w Eleusis 
mówi stary Sofokles w Edypie w Kolonos (1050):
~

ïß ðüôíéáé óåìí ôéèçíïL~ íôáé ôÝëç
~
èíáôïé~óéí ñí êáÂ ÷ñõóÝá
êë°ò ¦ðÂ ãëfóó âÝâáêå ðñïóðüëùí ÅÛìïëðéäá~ í.
Gdzie boginie dla miertelnych
Czcigodne wtajemniczenia utrzymuj¹,
do których wiod¹ z³ote klucze na jêzyku
s³ug z Eumolpidów50.

Sofoklesowe „z³ote klucze na jêzyku metaforycznie przywo³uj¹ kategoriê
wartoci o szczególnym znaczeniu, która domaga siê strze¿enia, szacunku
i wyj¹tkowego traktowania. Arrheton odsy³a do dowiadczenia, którego si³a uwidacznia siê w przekroczeniu granic werbalizacji, a niezdolnoæ jego wypowiedzenia potwierdza jego wartoæ.
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SUMMARY
The paper presents meaning and use of two technical words important for understanding and
interpretation of the ancient mystery cults and mystical experience of ancient Greeks: arrheton and
aporrheton – “unspeakable” and “forbidden”. The introduction contains general guidelines of so
called “Greek religion” with its focus on performance and ritual and describes the role of mystery
cults in the frame of this adogmatic religious system. The paper explains lexicography of the crucial
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terms, including etymology, ancient vocabularies and grammar and then turns to the catalogue and
interpretation of the most important literary and epigraphical evidence on the use and meaning of
arrheton in the Greek culture. The catalogue contains references to Aristotle, Xenophon, Herodotus,
Aristophanes, Euripides, Sophocles, Apuleius and Derveni Papyrus as well as early Christian
writers.

Keywords
Greek religion, ancient mystery cults, Eleusis, Eleusinian mysteries,
technical languages

S³owa kluczowe
religia grecka, staro¿ytne kulty misteryjne, Eleuzis, misteria eleuzyjskie,
jêzyki techniczne
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Geneza ekstazy mistycznej w prologu dzie³a Parmenidesa
Genesis of the Mystical Ecstasy in the Prologue of the Parmenides Poem

WSTÊP
Przedmiotem analizy jest pojêcie ekstazy mistycznej w filozofii Parmenidesa z Elei (VI-V wiek przed Chr.) i jej ród³a. Prolog poematu Parmenidesa zawiera
jeden z najwa¿niejszych i najpe³niejszych opisów dowiadczenia mistycznego
w ca³ej historii filozofii greckiej1. W ekstazie parmenidejskiej dostrzegam zjawisko oryginalne, które dowiadczenie mistyczne wprowadza w obrêb filozofii.
Pojêcie ekstazy pochodzi od greckiego s³owa §êóôáóéò, które w omawianym
kontekcie oznacza przesuniêcie, ‘wyjcie z siebie, stanie na zewn¹trz’,
‘wzburzenie’, ‘podniecenie’ ‘sza³’2. W takim znaczeniu pojawia siê zw³aszcza
w filozofii Plotyna, nie wystêpuje natomiast w filozofii presokratejskiej. U Parmenidesa mamy okrelenia drogi, cie¿ki, przemierzania. Ekstatyczny sza³ jest
ujêty w symboliczny obraz pêdz¹cego zaprzêgu czy bramy nocy i dnia. W dalszej czêci bêdê u¿ywa³ porêcznego pojêcia ekstazy, które oznacza tu wyjcie
z siebie, porzucenie lub zawieszenie rzeczywistoci fizycznej i zmys³owej, wejcie w rzeczywistoæ metafizyczn¹ i duchow¹. W tej uwadze wstêpnej chcia³em
tylko podkreliæ, ¿e w filozofii greckiej jest to pojêcie póne, które nie wystêpuje w zachowanych mistycznych fragmentach dzie³ presokratyków.

Prolog poematu Parmenidesa zachowa³ siê w ca³oci dziêki Sekstusowi Empirykowi. W VI wieku po Chr. czêciowo prolog oraz obszerne fragmenty poematu w³¹czy³ do swego komentarza do
Fizyki oraz O niebie Arystotelesa neoplatoñski pisarz Simplikios, podkrelaj¹c jednoczenie trudnoæ dostêpu do tekstu.
2
Zob. Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960, s. 82.
1
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I. PROLOG
Przytoczê omawiany fragment – prolog dzie³a Parmenidesa:
Klacze, które mnie nios¹, tak daleko, jak serce dosiêga,
towarzyszy³y mi, gdy wprowadzi³y mnie na drogê pe³n¹ opowieci
boga, która przez wszystko niesie wiedz¹cego mê¿a.
Tam by³em niesiony. Tam bowiem mnie nios³y bardzo m¹dre klacze,
z ca³ych si³ ci¹gn¹c wóz, dziewice za przewodzi³y drodze.
A o w piastach wyda³a pisk fletu
rozpalaj¹c siê, gdy¿ ciska³y j¹ dwa obracaj¹ce siê
ko³a z obu stron, kiedy rzuci³y siê, by towarzyszyæ,
córki S³oñca, porzuciwszy dom Nocy,
ku wiat³u, zrzuciwszy z g³owy rêkoma welony.
Tam s¹ wrota cie¿ek Nocy i Dnia,
i trzyma je z obu stron nadpro¿e i kamienny próg,
w eterze tkwi¹ wielkie drzwi,
a Sprawiedliwoæ surowa trzyma podwójne klucze.
J¹ zatem przekona³y ³agodnymi s³owami
umiejêtnie, aby im odryglowa³a zasuwê
szybko z wrót. Powsta³ zatem ogromny otwór
w rozwartych wrotach, gdy obróci³y siê kolejno spi¿owe
zawiasy w oprawach mocowanych
gwodziami i æwiekami. Zatem tam, przez nie,
prosto drog¹ zaprzêgów pokierowa³y dziewice wóz oraz konie.
I bogini przyjê³a mnie ¿yczliwie, ujê³a sw¹ rêk¹ m¹ praw¹ d³oñ,
i takie s³owo wypowiedzia³a, zwróciwszy siê do mnie:
M³odzieñcze, towarzyszu niemiertelnych wonic,
klaczy, które nios¹ ciê, dosiêgasz naszego domu,
Witaj! Bo nie z³y los pos³a³ ciê, aby przeszed³
tê drogê, albowiem z dala jest od cie¿ki ludzi,
lecz zarówno prawo boskie, jak i sprawiedliwoæ. Konieczne jest, aby wszystko
pozna³,
zarówno Prawdy piêknie zaokr¹glonej niewzruszone serce,
jak i mniemania miertelnych, w których nie ma wiary prawdziwej.
Ale przecie¿ i te poznasz, w jaki sposób rzeczy ukazuj¹ce siê,
musia³y pozornie byæ, nieustannie wszystko przenikaj¹c3.
„Ëððïé ôáß ìå öÝñïõóéí, Ôóïí ô ¦ðÂ èõìÎò ÊêÜíïé, / ðÝìðïí, ¦ðåß ì¦ò ÒäÎí âóáí
ðïëýöçìïí ãïõóáé / äáßìïíïò, » êáô ðÜíô ô± öÝñåé åÆäüôá öäôá. / ô± öåñüìçí. ô± ãÜñ ìå
ðïëýöñáóôïé öÝñïí Ëððïé / ñìá ôéôáßíïõóáé, êïØñáé ä’ÒäÎí ºãåìüíåõïí. / îùí ä’¦í ÷íïß®óéí Ìåé
óýñéããïò õôÞí / áÆèüìåíïò, äïéïÃò ãñ ¦ðåßãåôï äéíùôïÃóéí / êýêëïéò ìöïôÝñùèåí, Óôå
óðåñ÷ïßáôï ðÝìðåéí / YëéÜäåò êïØñáé, ðñïëéðïØóáé äþìáôá Íõêôüò, / åÆò öÜïò, éóÜìåíáé êñÜôùí
ðï ÷åñóÂ êáëýðôñáò. / §íèá ðýëáé Íõêôüò ôå êáÂ }/ìáôüò åÆóé êåëåýèùí, / êáÂ óöáò ßðÝñèõñïí
ìöÂò §÷åé êáÂ ëÜéíïò ïÛäüò. / áÛôáÂ ä’áÆèÝñéáé ðëíôáé ìåãÜëïéóé èõñÝôñïéò. / ôäí ä¥ Äßêç
ðïëýðïéíïò §÷åé êëçÃäáò ìïé&ïýò. / ô¬í ä¬ ðáñöÜìåíáé êïØñáé ìáëáêïÃóé ëüãïéóéí. / ðåÃóáí
3
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II. RÓD£) MISTYKI P)RMENIDEJSKIEJ
Mistyczny rys prologu Parmenidesa jest zwi¹zany z jednej strony z wp³ywem
myli pitagorejskiej, która z kolei czerpa³a z naznaczonej mistyk¹ religii orfików,
a z drugiej – z kultur¹ Delf. Eleata zna³ filozofiê pitagorejsk¹, co powiadcza
Diogenes Laertios, autor ¯ywotów, podaj¹c, ¿e Parmenides by³ uczniem i zarazem przyjacielem ubogiego i szlachetnego pitagorejczyka Ameiniasa, który
to w³anie w pochodz¹cym z dobrego i majêtnego rodu obywatelu Elei roznieci³
iskrê mi³oci m¹droci4. Wp³yw ten uwidacznia siê ju¿ na samym pocz¹tku poematu, w pojêciu èõìüò (B 1, w. 1), czyli pragnieniu nakierowanym na poznanie
prawdy. Owo szlachetne ubóstwo pitagorejczyka charakteryzowa³o równie¿ Parmenidesa, co uwidoczni³o siê w jego poemacie, przenikniêtym duchem ascezy5.
W tym miejscu nale¿y równie¿ wspomnieæ o wp³ywie orfików. Wymieniê tu
jeden charakterystyczny zarówno dla orfików, jak i Parmenidesa motyw drogi.
Odwo³uj¹c siê do treci s³ów zapisanych na orfickich tzw. z³otych tabliczkach,
zawieraj¹cych opis wêdrówki duszy po krainie zmar³ych, Adam Krokiewicz pisze:
Dusza musi pilnie zwa¿aæ, by nie pope³niæ pomy³ki w krainie zmar³ych i nie pomieszaæ zdroju pamiêci z innym zdrojem, oczywicie zdrojem zapomnienia, i musi
wyg³osiæ has³o, zaczynaj¹ce siê od s³ów: jestem dzieckiem Ziemi oraz gwiadzistego Nieba, atoli ród mój niebiañski [ ], gdy¿ inaczej stra¿nicy zdroju pamiêci nie
pozwol¹ jej z niego ugasiæ drêcz¹cego j¹ pragnienia. Dusza zmar³ego przybywa nastêpnie przed oblicze Persefony tudzie¿ innych w³adców podziemnych i wyg³asza
drugie has³o, w którym stwierdza, ¿e nale¿y do jednego z nimi rodu i ¿e siê wydoby¦ðéöñáäÝùò, òò óöéí âáëáíùôÎí Ï÷á / ðôåñÝùò êóåéå ðõëÝùí ðï. ôáÂ ä¥ èõñÝôñùí / ÷Üóì’÷áí¥ò
ðïßçóáí íáðôÜìåíáé ðïëõ÷Üëêïõò / îïíáò ¦í óýñéãîéí ìïé&áäÎí åÆëßîáóáé / ãüìöïéò êáÂ
ðåñüí®óéí ñçñüôå. ô± Õá äé’áÛôÝùí / Æè×ò §÷ïí êïØñáé êáô’ìáîéôÎí ñìá êáÂ Ëððïõò. / êáÂ ìå
èå ðñüöñùí ßðåäÝîáôï, ÷åÃñá ä¥ ÷åéñß / äåîéôåñ¬í ªëåí, ôäå ä’§ðïò öÜôï êáÂ ìå ðñïóçýäá. /
ì êïØñ’èáíÜôïéóé óõíÜïñïò ºíéü÷ïéóéí, / Ëððïéò ôáß óå öÝñïõóéí ÊêÜíùí ºìÝôåñïí ää, / ÷áÃñ’,
¦ðåÂ ïÜôé óå ìïÃñá êáê¬ ðñïÜðåìðå íÝåóèáé / ôÞí ä’Òäüí, µ ãñ ð’íèñþðùí ¦êôÎò ðÜôïõ ¦óôßí,
/ ëë èÝìéò ôå äßêç ôå. ×ñåã äÝ óå ðÜíôá ðõèÝóèáé / ²ì¥í Uëçèåßçò åÛêõêëÝïò ôñåì¥ò µôïñ /
²ä¥ âñïôäí äüîáò, ôáÃò ïÛê §íé ðßóôéò ëçèÞò. / ëë’ §ìðçò êáÂ ôáØôá ìáèÞóåáé, ñò ô äïêïØíôá
/ ÷ñí äïêßìùò åÉíáé äé ðáíôÎò ðÜíôá ðåñäíôá”.
Wszystkie odniesienia do poematu Parmenidesa, przek³ad i oznaczenia czerpiê z: K. Mrówka,
Parmenides. cie¿ka Prawdy, Warszawa 2012. Dok³adne omówienie prologu i ca³ego poematu wraz
ze szczegó³ow¹ analiz¹ s³ownika mo¿na znaleæ w cytowanej pracy. Tu natomiast pomijam szczegó³ow¹ analizê filologiczn¹ i skupiam siê na samej idei mistyki Parmenidejskiej.
4
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, t³um. I. Kroñska, Warszawa
1982, IX, 21.
5
Szczególny wp³yw Ameiniasa na Parmenidesa, wiêkszy od innych filozofów wspó³czesnych
Eleacie, podkrela R.G. Geldard w monografii Parmenides and The Way of Truth, New York 2006,
s. 12-18. Z kolei K.F. Johansen pisze: Jak Pitagoras, Parmenides dowiadczy³ mistycyzmu myli
(mysticism of thought)” – K.F. Johansen, A History of Ancient Philosophy, London–New York 1998,
s. 48.
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³a z bolesnego ko³a ¿ywotów, po czym zmar³y s³yszy b³ogie s³owa: bêdziesz bogiem
miast miertelnika [ ] lub sta³e siê bogiem z cz³owieka [ ] i rozpoczyna ¿ywot
w pe³ni wiecznego szczêcia (frgm. Kern 32)6.

Jak s³usznie zauwa¿a Dariusz Kubok, dwie drogi orfickiej duszy mo¿na
zestawiæ z drog¹ prawdy i drog¹ mniemañ, o których mówi bogini w prologu
dzie³a Parmenidesa:
Droga Prawdy, zasadzaj¹c siê na pamiêci, by³aby efektem przejcia z porz¹dku ludzkiego do boskiego, którego zwieñczeniem jest stan szczêliwoci, dla eleaty to¿samy
z prawd¹. Droga mniemania z kolei, opieraj¹c siê na zapomnieniu (braku pamiêci),
ukazuje niespe³nione (nieograniczone) badanie miertelników, którzy nie s¹ w posiadaniu prawdy o boskim porz¹dku rzeczy. Takie odczytanie wzmacnia równie¿ fakt,
¿e typowym wyobra¿eniem orfików by³ wóz zaprzê¿ony w konie. Na sarkofagu
w Hagia Triada widaæ postaæ zmar³ego na wozie zaprzê¿onym w dwa skrzydlate gryfy, podobnie jak opisa³ to w prologu swego poematu Parmenides. G³ówne podobieñstwo w obu tych przekazach polega na przeciwstawieniu porz¹dku ludzkiego porz¹dkowi boskiemu, przy czym dla orfików sposobem zapewnienia sobie obcowania
z bogami jest przede wszystkim cnota, dla Parmenidesa za  rozum, skoro to on w³anie ma rolê os¹dzaj¹c¹ wypowiadane przez boginiê s³owa7.

Pod wp³ywem Hermana Dielsa8 niektórzy badacze filozofii Eleaty dostrzegli
w niej elementy szamanizmu albo wprost uznali Parmenidesa za szamana. William Keith Chambers Gutrie ³¹czy nawet trzy motywy w jednym: opisan¹ w prologu podró¿ m³odzieñca do bogini, podró¿ Odyseusza oraz ekstatyczne dowiadczenie szamana, i nazywa prolog duchow¹ odysej¹ szamana9. Szamanizm
wi¹¿e siê z dualizmem pierwiastka duchowego i cielesnego w cz³owieku, a tak¿e
z ekstatycznym dowiadczeniem duszy opuszczaj¹cej cia³o10. Wed³ug Mircei
6

-61.

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 60-

D. Kubok, Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004, s. 63.
Zob. H. Diels, Parmenides Lehrgedicht, Berlin 1897, s. 9nn.
9
W.K.Ch. Guthrie, A History of Greek Philosophy, t. 2: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge 1965, s. 72.
10
Jest to  jak pisze E.R. Dodds  [ ] podstawowym elementem kultury szamañskiej, jaka
wci¹¿ istnieje na Syberii, a która w przesz³oci pozostawi³a lady swej egzystencji na niezwykle
rozleg³ym obszarze, rozpinaj¹c siê na kszta³t ³uku od Skandynawii, poprzez masy l¹dowe Eurazji
a¿ po Indonezjê; olbrzymi obszar, na którym siê rozci¹ga³a, jest dowodem jej staro¿ytnoci. Szamana mo¿na opisaæ jako cz³owieka niezrównowa¿onego psychicznie, który otrzyma³ powo³anie do
¿ycia religijnego. W wyniku powo³ania przechodzi on okres rygorystycznego szkolenia, w sk³ad
którego zwykle wchodz¹ odosobnienie i post, mo¿e ono równie¿ zawieraæ psychologiczn¹ zmianê
p³ci. Z tej «religijnej» ucieczki szaman powraca z rzeczywist¹ albo przypisywan¹ sobie umiejêtnoci¹ oddzielania na zawo³anie ducha od cia³a (psychiczna dysocjacja). W tym stanie nie znajduje siê
on, tak jak Pytia czy wspó³czesne media, pod w³adz¹ innego ducha, ale s¹dzi siê, ¿e jego dusza
opuszcza cia³o i podró¿uje na wielkie odleg³oci, najczêciej do wiata duchów. Szamana istotnie
mo¿na widzieæ jednoczenie w ró¿nych miejscach, posiada on bowiem moc bilokacji. Z tych do7
8
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Eliadego szaman jest mistrzem techniki ekstazy, jest specjalist¹ od transu,
w czasie którego jego dusza, jak siê uwa¿a, opuszcza cia³o, by udaæ siê do nieba
lub zst¹piæ do piekie³11. Wykorzystuj¹c odkrycia szwajcarskiego badacza Karla
Meulego12, Eric Robertson Dodds twierdzi, ¿e Grecy zetknêli siê z szamanami
w Scytii i prawdopodobnie w Tracji:
Rozs¹dn¹ wydaje siê konkluzja, ¿e otwarcie basenu Morza Czarnego na grecki handel i kolonizacjê w VII wieku przed Chrystusem, dziêki któremu Grecy po raz pierwszy zetknêli siê z kultur¹ opart¹ na szamanizmie, wzbogaci³o kilkoma nowymi, interesuj¹cymi cechami tradycyjny grecki wizerunek Mê¿a Bo¿ego13.

Duch szamanizmu trafi³ na podatny grunt, poniewa¿ charakteryzowa³ go indywidualizm, co – wed³ug Doddsa – odpowiada³o duchowi czasów odchodz¹cemu od wspólnotowego dowiadczenia sacrum i poszukuj¹cego dowiadczenia
indywidualnego. Religijne dowiadczenie typu szamañskiego  pisze Dodds 
by³o doznaniem indywidualnym, niekolektywnym, co odpowiada³o narastaj¹cemu indywidualizmowi wieku, któremu nie wystarcza³a ju¿ masowa ekstaza oferowana przez Dionizosa14.
Najbardziej znanym szamanem by³ Epimenides z Krety, ekspert w dziedzinie podró¿y psychicznej15 czy – wed³ug okrelenia Huberta Demoulina, autora
klasycznej monografii Epiménide de Recte – „puryfikator, cudotwórca, prorok
oraz reformator religijny”16. Legendê kreteñskiego kap³ana wzmacnia³ pr¹d mistycyzmu, rozwijaj¹cy siê w Grecji w VI wieku17. Epimenides przez jaki czas
wiadczeñ, zrelacjonowanych w stworzonej ex tempore pieni, wywodzi siê jego wiedza na temat
dywinacji, poezji religijnej i medycyny magicznej, które czyni¹ go wa¿nym cz³onkiem spo³ecznoci. Staje siê on nosicielem nadprzyrodzonej potêgi  E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, t³um.
J. Partyka, Bydgoszcz 2002, s. 117-118.
11
M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, t³um. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 16.
12
Zob. K. Meuli, Scythica, Hermes 70(1935), s. 121-176. Cytowany b³yskotliwy artyku³
szwajcarskiego badacza zainspirowa³ Doddsa do napisania rozdzia³u pt. Greccy szamani i narodziny purytanizmu, zawartego w: E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 117. Krytycznie do
tezy o wp³ywie szamanizmu na kulturê Greków, w szczególnoci pierwszych filozofów, pisz¹ autorzy Filozofii przedsokratejskiej: „Pitagorasa nazywa siê niekiedy szamanem. Nie wiadomo jednak, w jakiej mierze historyk o naukowym nastawieniu mo¿e mówiæ o wp³ywie szamanistycznych
kultur rodkowej Azji na kulturê archaicznej Grecji ani w jakim stopniu instytucja szamana, centralna w prymitywnej pod wzglêdem spo³ecznym kulturze ludów nomadycznych, mog³aby w jakikolwiek sposób rzuciæ wiat³o na poczynania greckiego mêdrca w du¿o bardziej rozwiniêtym spo³eczeñstwie bogatego i potê¿nego miasta-pañstwa  G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia
przedsokratejska, t³um. J. Lang, Warszawa 1999, s. 230. Cytowana opinia dotyczy równie¿ zwi¹zku Parmenidesa z szamanizmem; zob. tam¿e, s. 242.
13
E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 121-122.
14
Tam¿e, s. 122.
15
Tam¿e, s. 121.
16
H. Demoulin, Epiménide de Crète, Bruxelles 1901, s. 1.
17
Tam¿e, s. 2.
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przebywa³ w grocie Zeusa, po³o¿onej na górze Ida, gdzie praktykowa³ post
i wpada³ w ekstazy. W tej samej grocie objawi³y mu siê boginie Aletheia (Prawda) i Dike (Sprawiedliwoæ), a wiêc  jak trafnie zauwa¿a Dariusz Kubok  te
same, które pe³ni¹ centraln¹ funkcjê w utworze Parmenidesa18. Polski hermeneuta precyzuje, ¿e Parmenides widzi tylko Dike, a nie Aletheiê19. Nie jest to jednak s³uszne, poniewa¿ prawdê objawia mu bogini, do której przybywa m³odzieniec. Podobieñstwo objawienia Epimenidesa oraz m³odzieñca z poematu
Parmenidesa jest wiêc zaskakuj¹ce. Dodds, który wi¹¿e szamanizm z orfizmem,
zwraca uwagê na pewien wa¿ny szczegó³. Po mierci Epimenidesa odkryto mianowicie tatua¿e na jego ciele, co mog³o sugerowaæ jego zwi¹zek z Tracj¹, gdzie
znany by³ zwyczaj tatuowania przedstawicieli elit oraz w³anie szamanów20. Ojczyzn¹ Orfeusza by³a w³anie Tracja. Wed³ug autora pracy Grecy i irracjonalnoæ wa¿niejszy od Epimenidesa z Krety, a tak¿e wszystkich innych szamanów,
by³ Pitagoras21. Za³o¿yciel bractwa pitagorejskiego  wed³ug badaczy – czerpa³
pogl¹dy religijne z tradycji orfickiej. Jednak¿e Dodds kwestionuje ten rozpowszechniony s¹d, pisz¹c, i¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e:
zarówno on jak i wczeniej Epimenides, s³yszeli o pochodz¹cym z pó³nocy wierzeniu, i¿ dusza albo duch opiekuñczy dawnego szamana mo¿e wejæ w cia³o ¿yj¹cego szamana, aby wzmocniæ jego moc i wiedzê. Nie musi siê to wi¹zaæ z ¿adn¹
o g ó l n ¹ doktryn¹ o transmigracji i warto zauwa¿yæ, ¿e Epimenides nie legitymizuje siê ¿adn¹ tego typu generaln¹ doktryn¹. Twierdzi jedynie, ¿e ¿y³ ju¿ wczeniej i ¿e
jest to¿samy z Eakiem, staro¿ytnym Bo¿ym Mê¿em. Podobnie Pitagoras przekonywa³, ¿e jest nowym wcieleniem dawnego szamana Hermotimosa22.

St¹d ju¿ prosta droga do panszamanizmu, w którym da siê umieciæ Orfeusza, Epimenidesa, Pitagorasa oraz interesuj¹cego nas tu w sposób szczególny
Parmenidesa23. Mimo i¿ Dodds w ogóle nie wspomina o filozofie z Elei, to u tego
D. Kubok, Prawda i mniemania , dz. cyt., s. 71.
Zob. tam¿e.
20
Zob. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 121.
21
Tam¿e, s. 124.
22
Wed³ug Doddsa bractwo pitagorejskie mog³o mieæ swego poprzednika w zebranej przez
trackiego Zalmoxisa wspólnocie najlepszych sporód obywateli  tam¿e, s. 124. Wed³ug innej,
ale póniejszej tradycji, Pitagoras pozna³ Abariasa, który przyby³ z Pó³nocy: Posiada³ on [Abarias
 K.M.] zwyk³¹ dla szamanów moc wieszczenia, bilokacji i magicznego uzdrawiania. Sw¹ inicjacjê odby³ na Pierii, zwiedzi³ wiat duchów, w tajemniczy sposób by³ to¿samy z «hyperborejskim
Apollinem». Niektóre z tych podañ mog³y powstaæ póno, ale pocz¹tki legendy Pitagorasa siêgaj¹
co najmniej V wieku przed Chrystusem i sk³onny jestem przypuszczaæ, ¿e sam Pitagoras przyczyni³ siê w du¿ej mierze do jej powstania – tam¿e, s. 125.
23
W przypadku Orfeusza  pisze Dodds  mogê wysnuæ w³asne przypuszczenia  ryzykuj¹c,
¿e zostanê okrzykniêty panszamanist¹. Ojczyzn¹ Orfeusza jest Tracja i w Tracji jest on wyznawc¹,
czy te¿ towarzyszem boga, którego Grecy identyfikowali z Apollinem. £¹czy profesjê poety, czarodzieja, nauczyciela religijnego i wieszczka. Jak niektórzy legendarni szamani z Syberii, swoj¹
muzyk¹ mo¿e sobie podporz¹dkowaæ ptaki i dzikie zwierzêta. Podobnie jak szamani na ca³ym
18

19
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ostatniego mo¿na dostrzec pewien wp³yw szamanizmu, nawet jeli szamanizm
eleaty mia³by dotrzeæ do niego nie bezporednio, czyli przez zas³yszane opowieci o Epimenidesie lub o innych porednikach miêdzy wiatem boskim i ludzkim, maj¹cych zdolnoæ oddzielenia duszy od cia³a i swobodnego przemieszczania siê duszy miêdzy wiatem niebiañskim i podziemnym. Jeli Dodds nie myli
siê, to szamanizm móg³by wp³yn¹æ na eleatê porednio, to znaczy poprzez pitagoreizm i orfizm. Nie mo¿na przy tym zapominaæ o ró¿nicach miêdzy szamanizmem i Parmenidesem. Eleata nie by³ cudotwórc¹, ¿adne ród³o nie powiadcza,
¿e mia³ dar bilokacji. Poza tym filozof nie mówi wprost o duszy, chocia¿ akurat
w tym wypadku charakter opisanej w prologu podró¿y wskazuje na to, ¿e podró¿ m³odzieñca jest wêdrówk¹ duszy do bogini.
Przechodzê teraz do analizy zwi¹zku myli eleaty z kultur¹ Delf. Giorgio
Colli twierdzi, ¿e pocz¹tki m¹droci greckiej tkwi¹ w uniesieniach pytyjskich,
w dowiadczeniach mistycznych i misteryjnych24. W innym miejscu ten sam
autor pisze:
Delfy dowodz¹, ¿e Grecy uznawali zdobycie poznania za powo³anie cz³owieka: mêdrcem nie
by³ kto bogaty w dowiadczenia, kto odznaczaj¹cy siê praktyczn¹ zaradnoci¹, przebieg³oci¹ i skutecznoci¹ w dzia³aniu, jak to jeszcze s¹dzono w epoce Homera. Odyseusz nie uchodzi za mêdrca. Natomiast mêdrcem staje siê ten, kto rozwietla ciemnoæ, rozstrzyga zawi³oci, ujawnia nieznane, ucila niepewne. Ta archaiczna cywilizacja by³a przekonana, ¿e do
zadañ m¹droci nale¿y odgadywanie przysz³oci cz³owieka i wiata. Takie w³anie wnikliwe
wejrzenie w przysz³oæ symbolizuje Apollo, a jego kult oznacza, ¿e m¹droæ obdarzano
czci¹25. Skoro jednak obraz Delf jednoczy ca³¹ Grecjê, skoro stanowi syntezê jej ducha, to ten
fakt wskazuje na co wiêcej, a mianowicie na to, ¿e poznanie by³o dla Greków najwy¿sz¹ wartoci¹ ¿ycia26.

Kap³ank¹ boga Apollina w Delfach by³a Pytia. W trakcie przepowiadania
siedzia³a ona na trójnogu w adytonie, czyli najbardziej ukrytej czêci wi¹tyni;
wiecie odwiedza zawiaty  a motyw tych odwiedzin jest nadzwyczaj powszechny wród szamanów  by odzyskaæ skradzion¹ duszê. Ostatecznie, jako magiczne «ja», ¿yje nadal pod postaci¹
piewaj¹cej g³owy, która wiele lat po jego mierci wci¹¿ udziela wyroczni. Fakt ten a¿ zanadto
sugeruje podobieñstwo do tradycji z Pó³nocy: takie mantyczne g³owy pojawiaj¹ siê w mitologii
normañskiej i w tradycji irlandzkiej. Wnioskujê st¹d, ¿e Orfeusz jest track¹ postaci¹ tego samego
typu, co Zalmoxis  mistycznym szamanem b¹d prototypem szamana – tam¿e, s. 128-129.
24
G. Colli, Narodziny filozofii, t³um. S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 70.
25
Jedn¹ sporód wielu funkcji, jakimi Grecy obarczyli boga Apollina, by³o patronowanie wyroczniom. By³ bogiem nios¹cym wiat³o wiedzy. Pod jego opiek¹ pozostawa³y wieszczka delficka,
zwana Pyti¹, oraz Sybilla, a zw³aszcza s³ynna Sybilla Kumañska. Najstarsza wyrocznia staro¿ytnej
Grecji, za³o¿ona wed³ug legendy jeszcze przez Pelazgów, znajdowa³a siê w Dodonie, miecie Molossów w Epirze. Jej patronem nie by³ jednak Apollo, ale sam Zeus. Kap³ani wyroczni
w Dodonie odczytywali przysz³oæ z szelestu lici wiêtych dêbów, z lotu hodowanych przy wi¹tyni go³êbi, ze szmeru ródlanej wody czy z dwiêków wydawanych przez poruszane wiatrem misy
z br¹zu. Ten raczej spokojny sposób wieszczenia mocno siê ró¿ni od apoliñskiego sza³u Pytii czy
Sybilli. Z czasem wi¹tynia w Dodonie straci³a swój ogólnonarodowy presti¿ i sta³a siê wyroczni¹
lokaln¹. Jej miejsce zajê³a wyrocznia w Delfach.
26
G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 25.
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odurza³ j¹, wed³ug ró¿nych wersji, b¹d dym palonego kadzid³a w adytonie, b¹d
wyziewy dobywaj¹ce siê ze szczeliny pod trójnogiem. Pod wp³ywem dzia³ania
narkotyku Pytia wpada³a w ekstazê i wypowiada³a niezrozumia³e s³owa. Trudno
jest jednak jednoznacznie stwierdziæ, czy Pytia przepowiada³a przysz³oæ, czy
raczej poucza³a pielgrzymów w kwestiach m¹droci i sprawiedliwoci, podobnie
zreszt¹ jak czyni³o to w archaicznej Grecji siedmiu mêdrców. W Protagorasie
Platon opowiada o nich, ¿e kiedy zeszli siê razem i z pierwocin swojej m¹droci ofiarê z³o¿yli Apollinowi, wypisuj¹c w wi¹tyni delfickiej to, co przecie¿
wszyscy piewaj¹: «Poznaj siebie samego» i «Niczego nad miarê»”27. Apollo by³
bogiem wiat³a i m¹droci, który wyzwala³ cz³owieka z mroku niewiedzy.
W kulcie boga kry³a siê wiara, która z czasem zosta³a przetworzona w filozofiê
i naukê, ¿e wyzwolenie z mrocznych si³ ¿ycia, z jego przypadkowoci, niepewnoci, kruchoci, chaosu dokonuje siê przez boski rozum, przez to, co harmonijne, uniwersalne, absolutne. Tak wiêc przejcie od tego, co nierozumne, do rozumu dokonuje siê pod patronatem samego boga, który trwa, stanowi¹c ostateczne
i niewzruszone oparcie dla tego, co rozumne i prawdziwe.
W zachowanych fragmentach dzie³a Parmenidesa nie znajdujemy bezporednich odniesieñ do Delf czy innych wyroczni, ale jest pewne, ¿e w czasach, w których ¿y³ eleata, obecnoæ Pytii w Delfach by³a mocno zaznaczona28. Istnieje jedPlaton, Protagoras, w: ten¿e, Dialogi, t. 1, t³um. W. Witwicki, Kêty 1999, 343b. Staro¿ytni,
przynajmniej do czasów Empedoklesa, który jako pierwszy odró¿ni³ szaleñstwo pochodz¹ce ex
purgamento animae od szaleñstwa zwi¹zanego z zaburzeniami prawid³owego funkcjonowania cia³a, wiedzieli dwie rzeczy. Po pierwsze, to, ¿e w szale cz³owiek traci³ kontrolê nad sob¹, bo zosta³
opêtany przez si³ê wy¿sz¹. Odt¹d wszystko, co siê z nim dzia³o, jego gesty, czyny, s³owa, dzia³o
siê bez jego woli. Jednostka stawa³a siê medium, przez które dzia³a³a si³a wy¿sza. Po drugie, to, co
ludzkie, by³o ograniczone w swej mocy nieporównywalnej do owej zewnêtrznej si³y, np. namiêtna
si³a mi³oci nie mog³a byæ si³¹ ludzk¹, bo w tym wypadku by³aby zbyt s³aba, nieadekwatna do
potêgi namiêtnoci; dlatego zawrzeæ j¹ w sobie mo¿e jedynie imiê bóstwa  Erosa i Afrodyty. Skoro cz³owiek dzia³aj¹cy pod wp³ywem sza³u nie dzia³a³ z w³asnej woli i skoro si³a ta by³a tak potê¿na, to nic dziwnego, ¿e pojêcie sza³u wi¹zano z bóstwem. I tak, opieraj¹c siê na podziale Platona
dokonanym w Fajdrosie, mo¿na wymieniæ cztery rodzaje sza³u: profetyczny, któremu patronowa³
Apollo, rytualny (Dionizos), poetycki (Muzy), erotyczny (Eros i Afrodyta – zob. Platon, Fajdros,
t³um. L. Regner, Warszawa 1993, 244a-245b). Na samym pocz¹tku drugiej mowy zawartej w Fajdrosie Sokrates stara siê odeprzeæ niew³aciwy, jego zdaniem, pogl¹d Fajdrosa na sprawy mi³oci
 zob. tam¿e. Ten ostatni twierdzi, ¿e nale¿y okazywaæ przychylnoæ temu, kto nie kocha, bo taki
cz³owiek z lodu pozostaje przy zdrowych zmys³ach, podczas gdy tzw. wielbiciel jest niespe³na rozumu. Sokrates replikuje, twierdz¹c, ¿e najwiêksze z dóbr, jakie otrzymuj¹ ludzie, s¹ zwi¹zane ze
stanami odurzenia, ale tylko pod warunkiem, ¿e s¹ one darem bogów: Oto bowiem i wieszczka
w Delfach, i kap³anki w Dodonie w³anie w stanach odurzenia wywiadczy³y wiele znakomitych dobrodziejstw Helladzie tak w sprawach jednostek, jak i pañstw, na trzewo natomiast ma³o albo nic 
zob. tam¿e, 244ab. Dlatego te¿ starodawni, zdaniem Ateñczyka, za piêkniejszy uznawali sza³ ni¿
stan trzewoci, jako pochodz¹ce, ten pierwszy od bogów, ten drugi za od ludzi – tam¿e, 244d.
28
Inny filozofem, którego zwi¹zek z bogiem Apollinem jest bardzo bliski, by³ Pitagoras. Jak
ju¿ wspomnia³em, pogl¹dy pitagorejczyków mia³y wp³yw na filozofiê Parmenidesa. Samego Pitagorasa uznawano za syna boga Apollina, a nawet za samego Apollina Hyperborejskiego. Zreszt¹
27
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nak pewne podobieñstwo miêdzy wyroczni¹ a podró¿¹ m³odzieñca zawart¹ w prologu29. Zarówno podró¿ m³odzieñca, jak i wieszczenie Pytii ma charakter ekstatyczny. Sza³ Pytii ma na celu opuszczenie cia³a i wejcie w kontakt z bogiem.
Pytia by³a wiêc poredniczk¹ miêdzy bogiem i ludmi. W prologu dzie³a Parmenidesa m³odzieniec opuszcza dom Nocy, zamieszkany przez miertelników i wype³niony ich zwodniczymi mniemaniami, a nastêpnie, przekraczaj¹c kosmiczn¹
bramê, wchodzi na drogê Dnia, która doprowadza go do bogini. Celem ekstazy
m³odzieñca filozofa jest poznanie prawdy. W obu jednak wypadkach treæ wiedzy dotyczy czego innego. W Delfach Pytia objawia interesuj¹c¹ pielgrzymów
przysz³oæ, natomiast wiedza objawiona przez boginiê m³odzieñcowi jest sam¹
filozofi¹. Obejmuje ona nie tylko okrelony wycinek czy pewien aspekt, ale
wszystko. Trzeba, aby wszystko pozna³  mówi bogini do m³odzieñca. Chocia¿ jest to wiedza przekazana, czyli objawiona, to jednak do jej natury nale¿y
pewnoæ, któr¹ cz³owiek zdobywa, oceniaj¹c j¹ rozumem. Jest to wiedza prawdziwa nie tylko dlatego, ¿e jest wiedz¹ bosk¹ i objawiona zosta³a przez boginiê,
ale dlatego ¿e poddaje siê krytycznemu os¹dowi rozumu. Cytowany ju¿ wy¿ej
Giorgio Colli pisze: „U Parmenidesa rzuca siê w oczy wielka bieg³oæ dialektyczna w pos³ugiwaniu siê ideami jak najbardziej abstrakcyjnymi i kategoriami
jak najbardziej ogólnymi”30, co odró¿nia go mocno, i w ogóle ca³¹ filozofiê od
rozpowszechnionego w tamtym czasie ducha mistycyzmu, wyroczni i misteriów.
Jednak¿e, jak pisze autor Narodzin filozofii, „mistycyzm i racjonalizm nie by³y
w Grecji czym sobie przeciwstawnym, ale trzeba by je raczej uznaæ za dwie kolejne fazy tego samego podstawowego zjawiska”31. Nie chodzi tu o ekstazê typu
psychologicznego, jak¹ osi¹ga siê sztucznie pod wp³ywem dzia³ania narkotyków
(obecnych w dowiadczeniu ekstatycznym Pytii), ale ekstazê filozoficzn¹, czyli
tak¹, która pozwala przekroczyæ poziom ograniczeñ jednostki i wznieæ siê na
uniwersalny poziom mylenia. Celem tej mistycznej podró¿y jest osi¹gniêcie
wiedzy filozoficznej, a konkretnie poznanie prawdy, co jest to¿same z dowiadju¿ cz¹stka jego imienia pyth wskazuje na zwi¹zek filozofa z pogromc¹ Pytona. Uprawianie matematyki i oddawanie siê muzyce w zwi¹zku pitagorejczyków by³o cile zwi¹zane z praktykami
mistycznymi i katartycznymi.
29
L. Couloubaritsis, poddaj¹c krytyce interpretacjê religijn¹ prologu, pisze: W epoce, w której tworzy Parmenides, a która nie jest zbytnio oddalona od epoki Pindara, bardziej od mistyki orficko-pitagorejskiej oraz inicjacji w kulty misteryjne, dominuje religia tradycyjna, wraz z niezbywaln¹ obecnoci¹ Apollina, boga poetów i wró¿biarzy, a ogólnie wiedzy – L. Couloubaritsis, La
pensée de Parménide. En appendice traduction du Poème. Troisième édition modifiée et augmentée de Mythe et Philosophie chez Parménide, Bruxelles 2008, s. 162-163. Ten sam autor, poza
zdawkowym wskazaniem na podobieñstwo miêdzy mistycznymi elementami wystêpuj¹cymi w prologu (np. wiat³o, poezja) a religijnym kultem boga Apollina, nie rozwija dalej tego intryguj¹cego
w¹tku. Mimo to uwa¿a, ¿e w interpretacji poematu typu religijnego nale¿y wzi¹æ pod uwagê przede
wszystkim relacjê miêdzy Parmenidesem a bogiem Apollinem – tam¿e, s. 164.
30
G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 71.
31
Tam¿e, s. 77.
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czeniem samego bytu. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e m³odzieniec Parmenidesa odbywa podró¿ wewnêtrzn¹. Tymczasem Pytia wprawiona zostaje w stan
ekstazy w cile okrelonym miejscu: adytonie; zasiada ona na trójnogu, a towarzysz¹ jej kap³ani  hermeneuci boskiego przes³ania, którzy niezrozumia³y be³kot medium przek³adaj¹ na zrozumia³e dla ludzi formu³y.
Tak wiêc ekstaza Parmenidejska jest istotnie zwi¹zana z sza³em apoliñskim,
ale nie jest z nim to¿sama. Pytia jest jedynie podatnym na ekstazê medium, czyli
narzêdziem w rêku boga, który pos³uguje siê nim wedle w³asnego uznania. Tymczasem m³odzieniec z poematu Parmenidesa, choæ dzia³a pod wp³ywem boskiej
inspiracji, to czyni tak wiadomie. Innymi s³owy, w ekstatycznym uniesieniu,
które umo¿liwia spotkanie z bóstwem twarz¹ w twarz, jego wola i to¿samoæ nie
zostaj¹ przekrelone. Potwierdza to sama bogini, zachêcaj¹c filozofa, aby ten
rozumem os¹dzi³ przytoczone przez ni¹ argumenty. Oba typy dowiadczenia ekstatycznego maj¹ jednak wspólny cel, mianowicie poznanie. Pytia jest medium,
przez które Apollo objawia ludziom prawdê o teraniejszoci b¹d przysz³oci.
Bogini natomiast powierza Parmenidesowi najcenniejsz¹ wiedzê, jak¹ jest poznanie prawdy filozoficznej. W obu przypadkach mamy do czynienia z szaleñstwem
pchaj¹cym cz³owieka ku wiedzy. Oba te¿ w tym punkcie ró¿ni¹ siê od szaleñstwa dionizyjskiego, którego celem by³o nie tyle poznanie, ile uwolnienie siê od
siebie, zerwanie ziemskich wiêzów i zjednoczenie siê z bóstwem. Sza³ dionizyjski zwi¹zany by³ bezporednio ze sfer¹ uczuciow¹, psychologiczn¹. Mia³ s³u¿yæ
chwilowej ucieczce od samego siebie, jego dzia³anie by³o dzia³aniem katartycznym lub nawet uzdrawiaj¹cym. Chodzi³o w nim nie o spotêgowanie wiadomoci jednostki, lecz przeciwnie, o jej chwilowe zawieszenie, przekrelenie32.
PODSUMOWANIE
Filozofiê Parmenidesa z Elei przenika duch mistycyzmu. Jego ród³a bior¹
pocz¹tek w filozofii pitagorejskiej, a tak¿e w religii orfików i szamanizmie;
przede wszystkim jednak czerpi¹ z ducha wyroczni w Delfach i kultu Apollina –
boga wiat³a i poznania. Prolog dzie³a Parmenidesa zawiera opis mistycznej podró¿y m³odzieñca do bogini. Celem tej podró¿y jest wejcie w kontakt z bogini¹
i poznanie prawdziwej natury bytu. W ekstazie, któr¹ w prologu symbolizuje dynamiczny pêd zaprzêgu ci¹gniêtego przez r¹cze konie, m³odzieniec przekracza
kosmiczn¹ bramê, która odcina cie¿kê Nocy (niewiedzê) i Dnia (wiedzê). WiOpis podró¿y w inny wiat, któr¹ m³odzieniec odbywa w wietlistym rydwanie, nasuwa
porównanie ze s³ynn¹ alegori¹ wonicy i koni opisan¹ przez Platona w Fajdrosie  zob. Platon,
Fajdros, dz. cyt., 244a-257b. Jednak dwa rumaki, które maluje Sokrates, nie ci¹gn¹ zgodnie rydwanu: jeden jest dobry  r¹czy i pos³uszny, ci¹gnie wóz ku górze, drugi jest z³y  têpy, oporny,
poci¹ga zaprzêg w dó³, ku ziemi. Tymczasem w Parmenidejskim zaprzêgu mamy do czynienia
z m¹drymi, pos³usznymi boskiemu natchnieniu i pragnieniu serca klaczami, które zgodnie unosz¹
jedca do królestwa bogini.
32
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dzieæ znaczy jednoczenie wiedzieæ. Dowiadczenie mistyczne daje wiêc wgl¹d
w metafizyczny wymiar rzeczywistoci.
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SUMMARY
The preserved fragments of the Parmenides’ work is one of the oldest testimonies of the mystical
experience in philosophy. Mysticism meets here with metaphysics. The poem’s prologue is a transcript
of the mystic passage of a young man to the goddess who symbolizes the truth of being. By knowing
the goddess and her message, young man learns the nature of being. The ecstatic experience opens
him to the metaphysical dimension of reality. The sources of the Parmenides’ mysticism are the
following: the Pythagorean philosophy, orphism, shamanism and the cult of Apollo at Delphi.
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Parmenides, poem, prologue, mysticism, ecstasy, metaphysics, night, day, knowledge ignorance

S³owa kluczowe
Parmenides, poemat, prolog, mistyka, ekstaza, metafizyka, noc, dzieñ, wiedza, niewiedza

64

KAZIMIERZ MRÓWKA

GENEZA EKSTAZY MISTYCZNEJ W PROLOGU DZIE£A PARMENIDESA

65

OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
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BART£OMIEJ SIPIÑSKI
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesznie
i
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spojrzenie w duszê.
O pewnych mistycznych uwarunkowaniach Sokratejskiej aksjologii
Look into the Soul. On Some Mystic Conditions of Socratic Axiology

I. SOKRATES MISTYKIEM?
Hipoteza tego rodzaju wydaje siê na pierwszy rzut oka ma³o prawdopodobna. Sokrates to jedna z najs³awniejszych postaci w historii filozofii zachodniej.
Cz³owiek, który odda³ swe ¿ycie w imiê prawdy, staj¹c siê ofiar¹ ateñskiej demokracji, by³ tak ceniony przez Platona, ¿e ten uczyni³ go g³ównym bohaterem
swych Dialogów1. Dziêki temu sta³ siê on dla potomnych idea³em filozofa i jest
uznawany za jeden z filarów zachodniej cywilizacji. Postawi³a mu ona trwa³y
pomnik, którego nie powstydzi³by siê sam Horacy.
Czy jednak mo¿emy widzieæ w Sokratesie mistyka?
Choæ wydaje siê, ¿e trudno znaleæ jakiekolwiek argumenty wspieraj¹ce tê
tezê, jest kilka racji, które mog¹ ukazaæ Sokratejski sposób mylenia z nieco innej perspektywy. Temu w³anie zagadnieniu powiêcimy niniejszy esej.
Zacznijmy jednak od samego pocz¹tku, poniewa¿ na drodze naszych rozwa¿añ znajduje siê istotny punkt. Bez w¹tpienia to w³anie Sokrates wywar³ du¿y
wp³yw na rozwój zachodniej cywilizacji. Chodzi mianowicie o szeroko rozumian¹ perspektywê refleksji na temat cz³owieka. Nie deprecjonuj¹c tutaj oczywicie
innych krêgów kulturowych, z w³aciwymi im sposobami rozumienia cz³owieka,
nale¿y podkreliæ, ¿e cywilizacja zachodnia wytworzy³a specyficzny kontekst
refleksji powiêconej cz³owiekowi. Wed³ug klasyfikacji historycznej Sokrates
swoj¹ dzia³alnoci¹ mo¿e nawet nie tyle rozpoczyna, ile nadaje pewien kierunek
1

Platon, Dialogi, t. 1-2, t³um. W. Witwicki, Kêty 2005.
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myli filozoficznej, któr¹ póniej uformowali Platon i Arystoteles, jak sugeruje,
miêdzy innymi, Bertrand Russell w swym opracowaniu2. Staro¿ytnych filozofów
greckich zwyk³o siê zreszt¹ dzieliæ na presokratyków i tych, którzy ju¿ pozostaj¹
pod wiêkszym lub mniejszym wp³ywem ateñskiego filozofa. W czym jednak
rzecz?
O ile bowiem pierwszy z etapów filozofii staro¿ytnej, który okrelilimy
wed³ug historycznego porz¹dku mianem presokratejskiego, skupia siê g³ównie na
problematyce przyrodniczej (Tales, Anaksymander, Parmenides i inni), ukazuj¹c
problem cz³owieka niejako w tle zagadnieñ dotycz¹cych wiata przyrody, o tyle
wobec zwrotu, który dokonuje siê w myleniu za spraw¹ Sokratesa, cz³owiek
staje siê znacznie powa¿niejszym tematem dla ogólnie rozumianej filozofii. Wyra¿aj¹c siê precyzyjniej: cz³owiek nie jest ju¿ tylko i wy³¹cznie czêci¹ wiata
przyrodniczego, ale staje siê osi¹ rozmaitych dyskursów filozoficznych, czemu
w szczególnoci da³a ju¿ wyraz myl Arystotelesa, skupiona równie¿ na aspektach przyrodniczych, gdzie jednak cz³owiek jako pojêcie nie jest ju¿ marginalizowany, tak jak mia³o to miejsce wczeniej, przed Sokratesem. Oznacza to mniej
wiêcej tyle, ¿e za spraw¹ Sokratesa cz³owiek odgrywa pierwszoplanow¹ rolê
w filozofii. Mo¿na jednak zapytaæ, czy w tym wszystkim jest co mistycznego?
II. G£OS, KTÓRY PODPOWIADA
Jeli nawet wemiemy pod uwagê ca³y geniusz filozoficzny Sokratesa, erudycjê Platona, który przedstawi³ postaæ swego mistrza najlepiej, jak tylko potrafi³, a tak¿e znaczenie up³ywaj¹cego czasu, który ateñskiego wybitnego mówcê
o imieniu Sokrates przeobrazi³ dla pokoleñ w z³otoustego tytana filozofii, pró¿no w tym wszystkim znaleæ choæby cieñ mistycyzmu  w klasycznym tego s³owa rozumieniu  ujmowanego jako pewna wiara oparta na uczuciu wznosz¹cym
nas ponad ograniczenia rozumowe. Tym bardziej wiadczy o tym fakt, ¿e myl
Sokratesa jest racjonalna i stanowi bardziej drogê do intelektualizmu etycznego3,
dystansuj¹c siê od mistycyzmu.
W ca³ej perspektywie antropologicznego przewrotu w filozofii greckiej, który
dokonuje siê za spraw¹ Sokratesa, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e nadaje on filozofii podmiotowoæ w postaci cz³owieka owietlonego zupe³nie nowym strumieniem wiat³a. Nie musi to byæ wiat³o o charakterze czysto racjonalnym, jak moglibymy
wstêpnie zak³adaæ. Id¹c bowiem za sugesti¹, jak¹ przedstawia miêdzy innymi William Guthrie4, u podstaw Sokratejskiej refleksji, któr¹ okrelimy nawet w sztyw2
Zob. B. Russell, Dzieje zachodniej filozofii, t³um. T. Baszniak, A. Lipszyc, M. Szczubia³ka,
Warszawa 2012, s. 113-127.
3
Zob. I. Kroñska, Sokrates, Warszawa 1985, s. 102-108.
4
Zob. W.K.Ch. Guthrie, Sokrates, t³um. K. £apiñski, S. ¯u³awski, s. 101.
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nych ramach intelektualizmu, le¿y pewna zasada o irracjonalnym charakterze. Osi¹
tej zasady jest znak bogów – daimonion, nawiedzaj¹cy Sokratesa, co podkrela
Guthrie, wskazuj¹c na Obronê Sokratesa, w której Platon wypowiada siê na ten
temat w sposób nastêpuj¹cy: „To pochodzi st¹d, ¿e jakecie to nieraz ode mnie s³yszeli, mam jakie bóstwo, jakiego ducha [ ]. To u mnie ju¿ od ch³opiêcych lat:
g³os jaki siê odzywa, a ilekroæ siê zjawia, zawsze mi co odradza”5.
Czy ten rodzaj dowiadczenia, które ma spotykaæ Sokratesa, mo¿na okreliæ
mianem mistycznego?
III. IRRACJONALNY RACJONALIZM
Z jednej strony wydaje siê, ¿e Sokrates mówi po prostu o sumieniu, które
okrela w³anie w tak wysublimowany i jakoby upodmiotowiony sposób. Daimonion to dla Sokratesa kto, kto podpowiada, j a k p o s t ê p o w a æ?
Z drugiej za strony daimonion pojawia siê tylko w szczególnie okrelonych
warunkach; sam Sokrates uznawa³ go za wyj¹tkowy dar, jaki posiad³ i który pozwala zg³êbiaæ mu wiedzê o wiecie. Warto zaznaczyæ, ¿e Platon, który czêsto
wykorzystuje dwuznacznoæ pewnych s³ów, ujmuje okrelenie daimonion jako
‘m¹dry’, ‘posiadaj¹cy wiedzê’6. W tym miejscu Irena Kroñska, odnosz¹c siê do
Obrony Sokratesa, podkrela, ¿e geniusz Sokratesa jest na swój sposób paradoksalny, poniewa¿ przy jednoczesnym nawo³ywaniu do racjonalnego postêpowania i opierania siê na w³asnym racjonalnym os¹dzie w ka¿dej sytuacji ateñski filozof odwo³uje siê do tajemniczego i irracjonalnego g³osu, który rzekomo go
nawiedza7. Z kolei Karl Jaspers uznaje, ¿e istnieje wyrana ³¹cznoæ daimoniona
z misj¹ Apolliñsk¹ Sokratesa8.
Pewn¹ sugestiê pozwalaj¹c¹ nam na zrozumienie zasad Sokratejskiego mistycyzmu odnajdziemy w Platoñskim Eutyfronie. Znajduje siê tam bowiem fragment, na podstawie którego mo¿emy uznaæ, ¿e wewnêtrzny g³os, który Sokrates
s³yszy, jest tematem powszechnie znanym w otoczeniu filozofa z Aten9. Irena
Kroñska dodaje, ¿e daimonion w charakterystyce Ksenofonta jest analogiczny do
g³osu wyroczni, tyle ¿e ma charakter wewnêtrzny, a przez to i niedostêpny dla
innych ludzi. Ksenofont, podkrelaj¹c mantyczny charakter wewnêtrznego g³osu
Sokratesa, pisze, ¿e za jego porednictwem Bóg wskazuje Sokratesowi, jak powinien post¹piæ10. Najdok³adniejszy zakres dzia³alnoci daimoniona mo¿emy

Platon, Obrona Sokratesa, w: ten¿e, Dialogi, t. 1, dz. cyt., 31 C-D.
Zob. ten¿e, Kratylos, t³um. Z. Brzostowska, Lublin 1990.
7
Zob. I. Kroñska, Sokrates, dz. cyt., s. 119.
8
Zob. tam¿e, s. 117.
9
Zob. tam¿e, s. 110.
10
Tam¿e.
5
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odnaleæ w Obronie. Ukazuje siê nam zasadnicza ró¿nica, która ma dzieliæ ten
wewnêtrzny g³os Sokratesa wzglêdem wyroczni delfickiej; przede wszystkim daimonion nigdy nie doradza. Wed³ug relacji samego Sokratesa mo¿emy powiedzieæ, ¿e przynajmniej nigdy nie czyni tego wprost, poniewa¿ nie podaje gotowych odpowiedzi. O postêpowaniu filozofa decyduje sama obecnoæ g³osu lub
jej brak. Nie dotyczy to jednak w ¿adnym razie spraw ¿yciowych, jak podkrela
Kroñska11. G³os ostrzega tylko wówczas, gdy Sokrates mia³ post¹piæ nie tak, jak
nale¿y12. Przyk³ad tego rodzaju sytuacji mo¿emy odnaleæ w dialogu Teajtet, kiedy daimonion podpowiada³ Sokratesowi, ¿e znajduje siê wobec ludzi, do których
mówiæ nie warto, poniewa¿ nie maj¹ oni w sobie dobra: „[…] z niejednym mi
duch, którego mam, obcowaæ nie daje, a z jednym pozwala […]”13.
Chcia³oby siê tutaj zapytaæ: jaki jest wobec tego cel, do którego daimonion
prowadzi Sokratesa? Czy etyczny intelektualizm ma byæ oparty w³anie na mistycznym dowiadczeniu wewnêtrznego g³osu? Czy na tym polega paradoksalnoæ myli Sokratesa? Czy sam Sokrates nie jest filozofem paradoksalnym, jeli
nieznajomoæ siebie stawia na równi z niewiedz¹ o w³asnej niewiedzy?14
IV. SPOJRZENIE W DUSZÊ
Sokrates traktuje swoje ¿ycie jako drogê do osi¹gniêcia wiedzy, która jest
ugruntowana na filozoficznej niewiedzy; jego ¿ycie jest protreptyk¹, czemu zreszt¹ filozof daje równie¿ wyraz sw¹ mêczeñsk¹ mierci¹, co szczególnie podkrela
Charles Taylor15. Realizacja tego zamys³u mo¿liwa jest jednak tylko w kontekcie
relacyjnym albo – wyra¿aj¹c siê s³owami Platona  w dialektyce16. To w³anie tu
daimonion zwraca siê do Sokratesa.
Sam dialog i stosowanie przez Sokratesa „sztuki po³o¿niczej” mia³yby wobec tego u swych podstaw pewien aspekt, który mo¿emy okreliæ mianem mistycznego spojrzenia w duszê. Jeli wiêc powo³aniem cz³owieka jest troska
o duszê, to Sokratejskie d¹¿enie jest w³anie nakierowane na poznanie duszy. Tu
zdobywa siê samowiedzê, a dziêki temu wiedzê, która jest cnot¹. William Guthrie pisze wprost, ¿e Sokrates uwa¿a duszê za odpowiednik ludzkiego „Ja”17.
Ogl¹d duszy staje siê w ten sposób spotkaniem cudzego, innego „Ja”, a to jest
mo¿liwe tylko w dialogowej relacji, tej samej, która zaczyna siê od mistycznej
podpowiedzi. Wed³ug Williama Guthrie, który odwo³uje siê do Arystotelesa
Zob. tam¿e, s. 111.
Zob. Platon, Obrona , dz. cyt., 40 C.
13
Ten¿e, Teajtet, w: ten¿e, Dialogi, t. 2, dz. cyt., 15 A.
14
Zob. W.K.Ch. Guthrie, Sokrates, dz. cyt., s. 184.
15
Zob. Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci, t³um. zbiorowe, Warszawa 2012.
16
Zob. Platon, Pañstwo, t³um. W. Witwicki, Warszawa 2003, ks. VII.
17
Zob. W.K.Ch. Guthrie, Sokrates, dz. cyt., s. 181.
11

12
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i Plutarcha, Sokrates okrela siê tutaj w swojej koncepcji natury cz³owieka18 nienale¿¹cej do wiata natury rozumianego w sposób charakterystyczny dla presokratyków. Dla Sokratesa cia³o jest czym, czego cz³owiek u¿ywa, aby przeprowadziæ swe zamierzenia19.
Werner Jaeger uwa¿a jednak, ¿e Sokratejskie mylenie jest, co prawda, nastawione na rozró¿nienie pierwiastka duchowego i cielesnego, ale oba traktuje
jako dwa aspekty natury ludzkiej. Dlatego Sokrates nie ma przeciwstawiaæ duchowoci temu, co cielesne, wszak¿e cia³o jest obce psyche20. Tak jak dusza
i cia³o s¹ elementami cz³owieka, tak cia³o mimo wszystko pe³ni na swój sposób
funkcjê drugorzêdn¹, bêd¹c tylko powierzchownoci¹, a nie prawdziwym obrazem
cz³owieka. Kazimierz Paw³owski we Wstêpie t³umacza do Asklepiusza, czyli Rozmowy z Hermesem Trismegistosem, którego autorstwo, mimo wielu pojawiaj¹cych
siê tutaj w¹tpliwoci, jest przypisywane Apulejuszowi z Madaury, podkrela, ¿e
opisana miêdzy innymi w Platoñskim Fajdrosie postaæ Boga-Stwórcy jest pierwowzorem cz³owieka, który jest istot¹ cielesno-duchow¹21. W samym dialogu tymczasem Pseudo-Apulejusz s³owami wypowiadanymi przez Trismegistosa zwraca
uwagê na wa¿ny kontekst, który dotyczyæ ma Asklepiusza, co bezporednio
przenosi nas do sceny z Platoñskiego Fedona; Trismegistos odwo³uje siê do góry
w Libii, któr¹ jest byæ mo¿e Fajum, znane te¿ jako Krokodilupolis:
Twój dziadek Asklepiuszu, wynalazca medycyny, któremu powiêcono wi¹tynie
w Libii, na Wybrze¿u Krokodyli, w której spoczywa jako cz³owiek materialny, czyli
cia³o (w swojej pozosta³ej, lepszej czêci bowiem, czy mo¿e raczej ca³y  jeli ca³y
cz³owiek zawiera siê w wiadomoci  powróci³ do niebios) [ ]22.

Czy mamy do czynienia z pewnego rodzaju kluczem teologicznym? Zdaje
siê, ¿e tak, poniewa¿ mistycyzm Sokratejski, jeli wolno nam u¿yæ takiego terminu, jest w istocie podstaw¹ prze³omu antropologicznego w filozofii greckiej.
Pozwala bowiem patrzeæ na cz³owieka w sposób inny ni¿ tylko z perspektywy
przyrodniczej, innej ni¿ tylko to, co wietnie ujmuje powy¿szy cytat  stanowi
o materialnoci cz³owieka, g³ównie dziêki mo¿liwoci spotkania z dusz¹, która
dla Sokratesa jest niejako cz³owieczeñstwem cz³owieka. Byæ mo¿e w³anie
w tym tkwi ca³a moc Sokratejskiego mylenia. Ma ono jednak sens tylko wówczas, gdy odniesiemy je do teologicznego klucza, który dla Sokratesa jest tak
istotny, do wewnêtrznego g³osu, którego rodowód jest mistyczny.
Zob. tam¿e, s. 184.
Zob. tam¿e, s. 185.
20
Zob. W. Jaeger, Paideia, t³um. M. Plezia, Warszawa 1964, s. 91-92.
21
K. Paw³owski, Wstêp t³umacza, w: Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli Rozmowy z Hermesem Trismegistosem, w: Apulejusz z Madaury, O Bogu Sokratesa i inne pisma, t³um. K. Paw³owski, Warszawa 2002, s. 168.
22
Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli Rozmowy z Hermesem Trismegistosem, w: Apulejusz
z Madaury, O Bogu Sokratesa…, dz. cyt., s. 215.
18

19
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W pewnej mierze mo¿emy uznaæ, ¿e Sokrates odkrywa duszê, a nastêpnie,
zrównawszy j¹ z podmiotowoci¹, okrela w ten sposób cz³owieka. Spojrzenie
w duszê bêdzie wiêc w Sokratejskim mniemaniu odkryciem cz³owieka niemieszcz¹cego siê w takiej kategoryzacji przedmiotowej, która dotyczy³aby na przyk³ad
cia³a. Zwraca na to uwagê Bruno Snell, pisz¹c na temat dobra i wartoci, czyli
kontekstów dotycz¹cych w szczególnoci cz³owieka: „Jeszcze dla Platona norma
i wartoæ lokuj¹ siê ca³kowicie w sferze boskiej, a nie ludzkiej”23.
To ju¿ chyba wystarczaj¹cy dowód na to, ¿e Sokratejskie mylenie, które jest
obecne równie¿ w perspektywie refleksji Platona, opiera siê na kluczu teologicznym. Wewnêtrznie s³yszany g³os umo¿liwia spojrzenie w duszê, ukazuje nam
wizerunek cz³owieka takiego, jakim jest on naprawdê, pod przykryciem cielesnym, które mog³oby go zniekszta³caæ. Cz³owieczeñstwo zaczyna siê wiêc od
dowiadczenia mistycznego, od g³osu, który nie pochodzi z natury, tak jak z natury pochodziæ ma cia³o.
Mo¿na zadaæ pytania, jak wed³ug Sokratesa ma wygl¹daæ dostêp do duszy
i jakie drzwi otwiera klucz teologiczny.
V. WIEDZA MISTYCZNA SOKRATESA
Ka¿dy mistycyzm zawiera w sobie pewn¹ dozê irracjonalnoci, inaczej nie
by³by mistycyzmem, a co siê z tym wi¹¿e  bywa te¿ jako myl paradoksalny.
Dla Sokratesa, wed³ug którego powo³aniem cz³owieka jest troska o duszê (i to
jest miar¹ cz³owieczeñstwa), wykszta³cenie jest równoznaczne z dum¹ bycia
cz³owiekiem, poniewa¿ mówi, w jaki sposób troszczyæ siê o duszê. Bruno Snell
podkrela to, kiedy odwo³uje siê do s³ów ucznia Sokratesa, Arystypa, którego
znów przytacza Diogenes Laertios: „Lepiej byæ ¿ebrakiem ni¿ niewykszta³conym
 jednemu brakuje pieniêdzy, drugiemu cz³owieczeñstwa”24.
Wiedzê zdobywamy jednak tylko w praktyce dialogu, a to oznacza, ¿e 
wed³ug Sokratejskiego sposobu mylenia  dostêp do duszy jest mo¿liwy wy³¹cznie w perspektywie relacji, w której jednoczenie zdobywa siê wiedzê (o rozmówcy, a przez to tak¿e o sobie samym), a na podstawie tej wiedzy mo¿na lepiej
poznawaæ rozmówcê i zdawaæ sobie lepiej sprawê ze swojej niewiedzy. W ca³ym tym procesie kluczow¹ rolê odgrywaæ ma w³anie daimonion, mistyczny
g³os wci¹¿ podpowiadaj¹cy Sokratesowi. Jak pisalimy ju¿ wczeniej, wewnêtrzny g³os pozwala Sokratesowi intuicyjnie wyczuwaæ dobro oraz to, czy rozmówca posiada to dobro i czy rzeczywicie jest w nim wola d¹¿enia do dobra. Daimonion nie daje gotowych odpowiedzi. Jak mo¿emy wiêc poznaæ duszê?
23
B. Snell, Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego mylenia, t³um.
A. Onysymow, Warszawa 2009, s. 310.
24
Tam¿e, s. 311.
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Tu znów spotykamy siê pewn¹ paradoksalnoci¹ mistycyzmu sokratejskiego, poniewa¿ z jednej strony jest to dar boski  mi³oæ, z drugiej za retoryka,
która wpisuje siê w porz¹dek dialektyczny i racjonalne odkrywanie prawdy,
o którym Sokrates wci¹¿ wspomina. Czyni to miêdzy innymi wobec Alkibiadesa,
o którym mówi, ¿e kocha jego duszê, a nie cia³o, dlatego mo¿e powiedzieæ, ¿e
kocha te¿ samego Alkibiadesa, a nie co, co do niego nale¿y25. Czy wobec tego
mistyczn¹ miar¹ cz³owieczeñstwa bêdzie mi³oæ, któr¹ mo¿emy obdarzaæ duszê?
William Guthrie podkrela jeszcze jedn¹ istotn¹ kwestiê, która potwierdza
nasz¹ hipotezê, pisz¹c, ¿e prawdziwe poznanie jest poznaniem duszy, ale aby to
uczyniæ, nale¿y szczególnie przyjrzeæ siê jej czêci, w której mieci siê cnota. To
w³anie ona jest de facto m¹droci¹26. Rozwi¹zanie tego w¹tku znajdujemy
w Platoñskim Alkibiadesie, gdzie, jak pisze William Guthrie:
Nastêpny problem podniesiony w Alkibiadesie pojawia siê dla wspó³czesnego czytelnika raczej nieoczekiwanie, Sokrates wprowadza go jednak bez ¿adnego wstêpu:
Czy mo¿emy wiêc wskazaæ w duszy  pyta on  co bardziej duchowego ni¿ to,
z czym zwi¹zane jest poznanie i mylenie? Otó¿ to jest w duszy czym podobnym do
Boga i kto, wpatruj¹c siê w to i poznaj¹c wszystko, co boskie, poznaje w ten sposób
najlepiej równie¿ samego siebie. Bóg  kontynuuje on  odzwierciedla naturê psyche czyciej i janiej ni¿ cokolwiek w naszych w³asnych duszach, dlatego mo¿emy
go te¿ u¿yæ jako zwierciad³a ludzkiej natury, jeli szukamy arete duszy  a to jest
w istocie najlepsza droga poznania i rozumienia nas samych27.

Bóg jest obecny w duszy cz³owieka, a – wed³ug Sokratesa – jedyn¹ drog¹,
która do Niego prowadzi, jest droga odkrywaj¹ca najlepsz¹ czêæ duszy, droga
mi³oci, na któr¹ zwraca uwagê zarówno William Guthrie, jak i sam Platon. W tej
w³anie drodze potrzebny jest te¿ wewnêtrzny g³os, którego charakter jest tak
mistyczny, jak mistyczna jest mi³oæ do duszy bêd¹ca w kontekcie cnoty (areté)
elementem boskim. Mi³oæ do cz³owieka staje siê wiêc jednoczenie mi³oci¹ do
Boga (agápe). Kontekst ten nabierze szczególnego znaczenia w perspektywie
chrzecijañskiej, kiedy agápe ma byæ naladowaniem Bo¿ej Mi³oci, której charakter moglibymy okreliæ w³anie mianem mistycznego. Mi³oæ staje siê w ten
sposób to¿sama z pragnieniem dobra, które ma swoje ród³o w³anie w Bogu,
jak mo¿emy przeczytaæ w Licie do Rzymian w. Paw³a (Rz 5,5). Mi³oæ taka
opiera siê na wolnej decyzji rozumnej duszy, przez co ma byæ mo¿liwa tylko
i wy³¹cznie miêdzy osobami, które jej pragn¹, co wyjania nam z kolei treæ
Pierwszego Listu w. Jana Aposto³a (1 J 1,3).
Chrzecijañstwo okrela wiêc w ten sposób mi³oæ jako pewnego rodzaju akt
mistyczny, bowiem sama mi³oæ jest wol¹ Bo¿¹ (Bóg jest mi³oci¹  jak podkre25
26
27

Zob. W.K.Ch. Guthrie, Sokrates, dz. cyt., s. 185.
Zob. tam¿e.
Tam¿e, s. 186-187.
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la w. Jan [1 J 4,8-16]), a poznanie duszy jest mo¿liwe tylko poprzez mi³oæ,
która pozwala zajrzeæ w g³êbiê cz³owieka. W ten sposób ukazuje nam siê chrzecijañski obraz osoby, która jest kompozycj¹ duszy i cia³a, jak ujmuje to w. Tomasz28. Poprzez mistykê mi³oci dowiadczenie cz³owieka jest dowiadczeniem
nie tylko cia³a, lecz tak¿e duszy, a to jest uczestnictwem w dobru pochodz¹cym
od Boga, który jest te¿ mi³oci¹.
Rodzi siê tutaj pytanie: w jakiej mierze sokratejski model mylenia ma swoje prze³o¿enie na chrzecijañsk¹ perspektywê?
Odpowied znajdziemy w dialogu Platona pod tytu³em Fajdros29.
VI. PROBLEM DUSZY W PLATOÑSKIM F)JDROSIE
Giovanni Reale30 uwa¿a, ¿e rozwiniêcie refleksji na temat duszy w filozofii
zawdziêczamy Sokratesowi. Pod tym wzglêdem dwa dialogi Platona okazuj¹ siê
szczególnie istotne. Jednym z nich jest Fajdros, w którym pojawia siê s³ynny
obraz duszy. Drugi tymczasem to Fedon, prezentuj¹cy argumenty na rzecz niemiertelnoci duszy. Zacznijmy od Fajdrosa. Warto wspomnieæ, ¿e dialog ten jest
szczególny pod jeszcze jednym wzglêdem, poniewa¿ Platon dok³adnie opisuje
sceneriê rozmowy, która ma miejsce pod platanem, nad brzegiem rzeki Ilissos,
a tytu³owy bohater  Fajdros  zostaje bardzo szczegó³owo scharakteryzowany
pod wzglêdem psychologicznym.
Dialog rozpoczyna siê od mowy retorycznej Lyzjasza na temat mi³oci, która w dalszej perspektywie przeradza siê w dyskusjê na ten temat. W nastêpstwie
tego ma miejsce mowa Sokratesa, bêd¹ca analiz¹ duszy; wówczas Sokrates mówi
o s³ynnym uskrzydlonym zaprzêgu, na który sk³ada siê wonica i jego dwa konie. Jeden z nich jest pos³uszny, drugi tymczasem narowisty. Jednak nie sam ten
opis jest w tej sytuacji istotny tak bardzo jak pewne konkluzje, do których dochodzimy wraz z Sokratejskim wywodem na temat duszy, dziêki mi³oci odczuwaj¹cej zawsze obecnoæ zarówno idealnego piêkna i prawdy w wiecie, jak
i idealnego dobra:
Zanim kto nie pozna prawdy w ka¿dej materii, o której mówi czy pisze, i nie potrafi
zgodnie z prawd¹ okreliæ ca³oci, okreliwszy, znowu j¹ na poszczególne formy ci¹æ,
a¿ dojdzie do elementów niepodzielnych; dopóki siê w ten sposób nie zapozna z natur¹ dusz, [ ] tak d³ugo nie potrafi byæ artyst¹, mistrzem w narodzie mów [ ].
Zob. E. Gilson, Tomizm, t³um. J. Ryba³t, Warszawa 1960, s. 270nn.
Zob. Platon, Fajdros, w: ten¿e, Dialogi, t. 2, dz. cyt., 163 C, 63 E.
30
G. Reale: Historia filozofii staro¿ytnej, t. 1, Lublin 2008, s. 316. Nie zapominajmy jednak
o wczeniejszych rozwa¿aniach na ten temat, które prowadzi³ Pitagoras i jego uczniowie, dotycz¹cych w³anie za³o¿eñ o boskoci i niemiertelnoci duszy, jej ró¿nicy wzglêdem zniszczalnego cia³a i o metempsychozie.
28

29
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Natomiast ten, który wie, ¿e w ka¿dej mowie, jakikolwiek by mia³a temat, musi
byæ du¿o rzeczy nie na serio i ¿e nie istnieje tu w ogóle ¿adna mowa, ani wierszem,
ani proz¹ wypowiedziana, ani napisana, któr¹ by warto braæ zbyt serio, jak to je rapsodowie bez rozgarnienia i bez nauki wyg³aszaj¹, byle tylko dzia³aæ na duszê; kto
wie, ¿e najlepszy z mów skutek, to tylko przypomnienie wywo³ane w duszach pe³nych wiedzy, i ¿e wiat³o prawdziwe a doskona³e jest tylko w tych mowach, którymi
cz³owiek drugich naucza, a sam siê od innych uczy o tym, co sprawiedliwe i piêkne,
i dobre, a na duszach je ludzkich wypisuje [ ]31.

Treæ dialogu Fajdros stanowi kontynuacjê problematyki podjêtej jeszcze
w Uczcie32, ukazuj¹c w ten sposób mistyczne znaczenie mi³oci, bêd¹cej dla Sokratesa poszukiwaniem cnoty (areté), której Bo¿e pochodzenie pokazuje g³êbiê
cz³owieczeñstwa. Wyra¿aj¹c siê nieco inaczej: Sokratejskie mylenie jest pewnego rodzaju mistyk¹, specyficzn¹ w swej wymowie, która oparta jest na za³o¿eniu o odkrywaniu dobra w³anie poprzez relacjê z Bogiem. Ta relacja, podobnie
jak ma to miejsce w wypadku chrzecijañskiego agápe, jest cile zwi¹zana
z Bo¿¹ wol¹, która jest mi³oci¹. Sokrates okrela to jako wewnêtrzny g³os  daimonion, pozwalaj¹cy spojrzeæ w jañ, zajrzeæ do g³êbi cz³owieka i ujrzeæ jego
duszê, która jest czym innym ni¿ cia³o. To w³anie jest mistycyzm, poniewa¿
nie by³oby to mo¿liwe bez ingerencji Boga, który dla Sokratesa jest wewnêtrznym g³osem, a dla mistyków chrzecijañskich – mi³oci¹.
VII. KONKLUZJE
Platoñskie ród³a, do których siê odwo³ujemy w niniejszym eseju, to przede
wszystkim póna twórczoæ autora Obrony, co – wed³ug opinii wielu badaczy –
stanowi ju¿ wyraz prezentacji samych pogl¹dów Platona wypowiadanych ustami
Sokratesa. Niemniej jednak wyrana ci¹g³oæ filozoficzna, która dotyczy wszystkich prac Platona, a tak¿e jego oddanie Sokratejskiemu myleniu, mog¹ wiadczyæ o tym, ¿e duch jego mistrza jest tak bardzo obecny w platonizmie, jak platonizm jest kontynuacj¹ myli Sokratesa.
W cytowanych dzie³ach problematyka ta jest ujêta najjaskrawiej, a dojrza³e
pimiennictwo Platona uwydatnia problemy, które we wczesnej twórczoci filozof ten dopiero zarysowa³.
Niniejsze rozwa¿ania mo¿emy podsumowaæ w sposób nastêpuj¹cy: jeli
chcielibymy mówiæ o mistycyzmie Sokratesa, to z pewnoci¹ moglibymy
oprzeæ jego podstawy na kilku argumentach. Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e Sokrates
odkrywa cz³owieczeñstwo jako mistyczne, wyznaczaj¹c dwa jego aspekty  cia³o, które dostêpne jest naszej zmys³owoci, i duszê, do której prowadzi nas droga
31
32

Platon, Fajdros, dz. cyt., 163 C, 63 E.
Zob. ten¿e, Uczta, w: ten¿e, Dialogi, t. 2, dz. cyt., s. 3-91.
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wewnêtrznego g³osu. To w du¿ym stopniu przypomina refleksjê wspomnianego
ju¿ w. Tomasza, wed³ug którego cz³owiek jest osob¹ w³anie na podstawie mistycznej kompozycji duszy i cia³a.
Sokratejskie dowiadczenie duszy, które jest mo¿liwe poprzez mi³oæ, o czym
mo¿emy przeczytaæ zarówno w Uczcie, jak i Fajdrosie Platona, jest wiêc pewnym przewartociowaniem staro¿ytnego mylenia. Odbywa siê bowiem nie na
zasadzie poszukiwania cnoty, a nie jest to uczucie zmys³owe. Dlatego w³anie
jest to mistycyzm, bowiem w akcie tym jest obecny Bóg. Jego g³os pojawia siê
zawsze wtedy, gdy spogl¹damy w duszê, a to mo¿emy czyniæ tylko w Bo¿ej
obecnoci.
Tym jest w³anie cnota  dowiadczeniem cz³owieka, które jest mistyczne,
tak jak i sam cz³owiek, który wykracza poza sw¹ cielesnoæ, jest dusz¹ niemierteln¹, pochodz¹c¹ ze wiata idei, jakby skonkludowa³ to Platon, najs³ynniejszy
z grona uczniów Sokratesa.
Problematyka ta zosta³a póniej usystematyzowana przez chrzecijañstwo na
gruncie refleksji na temat osoby, która, oparta na nauczaniu Chrystusa, sta³a siê
szerokim horyzontem mylenia na temat cz³owieka.
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e filozof z Aten wykazuje siê wielk¹ intuicj¹ filozoficzn¹ pozwalaj¹c¹ mu mówiæ o cz³owieku w sposób aksjologiczny, co umo¿liwia odkrywanie duszy, które jest aktem mistycznym, poniewa¿ prowadzi do
Boga i przez Boga. To w³anie najlepiej wiadczy zarówno o mistycznoci sformu³owanego póniej pojêcia osoby, jak i mistycznym charakterze Sokratejskiej
refleksji, która okaza³a siê inspiracj¹ najpierw dla Platona, a przez niego równie¿
dla kolejnych filozofów.
Chcia³oby siê zamkn¹æ nasze rozwa¿ania dotycz¹ce Sokratesa, staro¿ytnego
filozofa dialogu, tez¹ jednego z najwiêkszych autorytetów w tej dziedzinie filozofii w XX wieku. Chodzi mianowicie o Emmanuela Lévinasa33, którego refleksja na temat cz³owieka nawi¹zuje w pewnej mierze do myli Sokratejskiej, mo¿e
trochê dziêki Gabrielowi Marcelowi, czêsto odwo³uj¹cemu siê do Sokratesa.
W zasadzie moglibymy powiedzieæ, ¿e s³ynne: „Nie zabijaj!”, g³os, który wed³ug Lévinasa s³yszymy zawsze wtedy, kiedy spotykamy „Innego”, jest poniek¹d tym samym, co g³os, o którym mówi Sokrates: daimonion, pojawiaj¹cy siê
zawsze w obliczu spotkania drugiego cz³owieka, równie mistyczny i tajemniczy
jak sam ten cz³owiek i wezwanie do tego, aby go n i e z a b i j a æ! G³os ten s³yszalny jest tylko w spotkaniu, które samo w sobie jest odkryciem wartoci, pierwszej i najbardziej wartociowej, wartoci, od której wszystko siê zaczyna: Bo¿ej
obecnoci w cz³owieku czyni¹cej cz³owieka cz³owiekiem.

33

Zob. E. Lévinas, Ca³oæ i Nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 2002.
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SUMMARY
This essay concerns some mystic aspects of Socratic reflection. We are trying to answer
a fundamental question on the basis of Socratic thinking that caused such a significant shift in
Western philosophy.
We try to analyse why Socratic thought is not just one of many theories of human being, which
have appeared in this period, and it has not been forgotten as quickly as it had appeared.
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Studying the dialogues of Plato and the writings of some philosophers and historians of
philosophy, we are trying to reach the essence of Socratic thought on the human being, which shows
us human being as a specific type of mysticism.

Keywords
God, virtue, human being, dialogue, soul, ethics, morality, value
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2016.13.05

KAZIMIERZ PAW£OWSKI
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Wydzia³ Nauk Humanistycznych

Odkrycie niecielesnoci i nadprzyrodzonoci w filozofii rednioplatoñskiej
i jego egzystencjalne konsekwencje
The Discovery of Incorporeality and the Supernatural in Middle Platonism
and its Existential Consequences

O¯YWIENIE NADPRZYRODZONOCI W FILOZOFII REDNIOPLATOÑSKIEJ
redni platonizm pojawia siê ju¿ w po³owie I wieku przed Chr., ale jego rozkwit przypada na I i II wiek po Chr., kiedy dzia³aj¹ tacy filozofowie, jak Plutarch
z Cheronei, Apulejusz z Madaury i Alkinous (Albinus)1. W historii kultury duWyczerpuj¹ce omówienie filozofii redniego platonizmu, zw³aszcza filozofii Apulejusza
z Madaury, Alkinousa/Albinusa i Maksymusa z Tyru, czytelnik znajdzie w ksi¹¿kach: J. Dillon,
The Middle Platonists, London 1996; T. Göransson, Albinus, Alcinous, Arius Didymus, Studia
Graeca et Latina Gothoburgensia 61, Göteborg 1995; G. Invernizzi, Il Didaskalikos di Albino e il medioplatonismo, Sagio di interpretazione storico-filosofica con traduzione e commento, Roma 1976;
J. Komorowska, Alkinoosa Wyk³ad nauki platoñskiej, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 4 [39]
(2006), s. 25-77; K. Korus, Program wychowawczy Plutarcha z Cheronei, Kraków 1978; J.G. Milhaven, Der Aufstieg der Seele bei Albinus, München 1962; C. Moreschini, Apuleio e il platonismo,
Firenze 1978; G. Reale, Medioplatonismo e riscoperta della metafisica platonica, w: Storia della
filosofia antica, t. 4, Milano 1978, s. 307-364; T. Sinko, De Apulei et Albini doctrinae Platonicae
adumbratione, Cracoviae 1905; A. Spanier, Der Logos didaskalikos des Platoniker Albinus,
Freiburg 1920; M. Szarmach, Maximos von Tyros, Toruñ 1985; W. Theiler, Die Vorbereitung des
Neuplatonismus, Berlin 1930; ten¿e, Forschungen zum Neuplatonismus, Berlin 1966; R.E. Witt,
Albinus and the History of Middle Platonism, Cambridge 1937 (Amsterdam 1971); C. Zintzen, Der
Mittelplatonismus, Darmastadt 1981; zob. te¿: K. Paw³owski, Filozofia redniego platonizmu
w formule Albinusa ze Smyrny, Eleusis 1998; Wstêp, w: Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa
i inne pisma, t³um. K. Paw³owski, Warszawa 2002, s. VII-CLXVII; Alkinus, Wyk³ad nauk Platona
(Didaksalikos), t³um. K. Paw³owski, Kraków 2008; K. Paw³owski, Filozoficzna sylwetka Apulejusza z Madaury, „Meander 7-12/89, s. 339-352; ten¿e, ¯yciorys Platona i korzenie jego filozofii,
w: De Platone et eius dogmate” Apulejusza z Madaury, „Meander” 1-2/91, s. 43-54; ten¿e, Platoñska demonologia oraz nauka o opatrznoci, fatum i losie, „Euhemer, Przegl¹d Religioznawczy
1
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chowej s¹ to czasy szczególne. Ich swoistym wyró¿nikiem jest ureligijnienie,
niezwyk³a wrêcz potrzeba religijnoci, która ogarnê³a ludzi basenu Morza ródziemnego. Usi³owa³y j¹ zaspokoiæ zarówno dawne, jak i nowe, dopiero co rodz¹ce siê ruchy religijne (np. chrzecijañstwo, które doskonale wkomponowa³o
siê w ducha ówczesnej epoki). Religijnoæ wprawdzie nie by³a obca poprzedniej,
bardzo zró¿nicowanej epoce hellenistycznej, co wiêcej, w³anie wtedy od¿y³y
i wiêci³y triumfy stare greckie misteria, a tak¿e nap³ywa³y szerok¹ fal¹ wschodnie kulty misteryjne. Nie dotyczy³o to jednak filozofii, zw³aszcza epikureizmu
i arystotelizmu, a tak¿e dawnego stoicyzmu, nie mówi¹c ju¿ o Akademii Platoñskiej, która sta³a siê ogniskiem i rozsadnikiem filozoficznego sceptycyzmu (do
tego stopnia, ¿e w opinii wielu wrêcz uto¿samia³a siê ze sceptycyzmem)2. Filozofia pozosta³a niezale¿na od religii, promuj¹c inne postawy i idea³y ani¿eli
wspomniane kulty misteryjne. W I i II wieku po Chr. sytuacja w filozofii pod
tym wzglêdem radykalnie siê zmienia, choæ nie dotyczy to wszystkich nurtów,
bo na przyk³ad epikureizm czy sceptycyzm opieraj¹ siê religijnym tendencjom
epoki. Niemniej mo¿na powiedzieæ, ¿e religijny i niezwykle uduchowiony, miejscami wrêcz mistyczny, nastrój znamienny dla tej epoki ogarn¹³ równie¿ ówczesne szko³y filozoficzne3. W szczególnym stopniu dotyczy³o to takich szkó³ filozoficznych, jak cynizm, czêciowo stoicyzm, platonizm i pitagoreizm, które
objawi³y siê w nowych, mocno uduchowionych wersjach. Wyrazi³o siê to miê1991, nr 3(161), s. 37-50; ten¿e, Platoñski idea³ mêdrca w De Platone et eius dogmate Apulejusza z Madaury. Doktryna „Homoiosis theo”, Przegl¹d Religioznawczy 1993, nr 3(169), s. 3-11;
ten¿e, Misteryjne i apolliñskie w¹tki w De Platone et eius dogmate” Apulejusza z Madaury, Przegl¹d Religioznawczy” 1993, nr 1(167), s. 3-14; ten¿e, Zagadnienia metafizyczne w pismach Apulejusza z Madaury. Metafizyczna teoria pryncypiów wszechrzeczy, „Meander” 3-4/96, s. 137-161;
ten¿e, Zagadnienia kosmologiczne i psychologiczne w „De Platone et eius dogmate” Apulejusza
z Madaury, „Meander” 1-2/96, s. 13-23; ten¿e, Platoñskie drogi do Boga. Wyk³ad filozofii Boga
w rednioplatoñskiej szkole Gajusa, w: Inspiracje platoñskie literatury: staropolskiej, red. A. Nowicka-Je¿owa, P. Stêpieñ, Warszawa 2000, s. 33-111; ten¿e, Problematyka metafilozoficzna w Didaskalikos Albinusa ze Smyrny, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 27, z. 3, 1999, s. 5-38; ten¿e, Gnoseologia i dialektyka platoñska w wersji Albinosa ze Smyrny, cz. 1, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 29,
z. 1, 2001, s. 96-117; cz. 2, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 29, z. 2, 2001, s. 137-161; ten¿e, Kwestia
istnienia i natury boga w Didaskalikos Albinusa ze Smyrny, Meander 2/2002, s. 275-288; ten¿e,
Teoria idei jako myli Boga wed³ug Albinusa ze Smyrny, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 31, z. 4,
2003, s. 35-48; ten¿e, Platoñska analogia Dobro-S³oñce w aspekcie epistemologicznym, „Studia
Philosophiae Christianae”, R. 41, 2005, nr 2, s. 20-38; ten¿e, Platoñska teoria cnót i wad w Didaskalikos Albinusa ze Smyrny. Z³o jako choroba duszy, „Zeszyty Naukowe” WSZiP, R. 10, z. 1(17),
2005, s. 5-18; ten¿e, Zagadnienia antropologiczne i eschatologiczne w „Didaskalikos” Albinusa ze
Smyrny. Teoria metempsychozy, „Zeszyty Naukowe” WSZiP, R. 10, z. 3(19), 2005, s. 5-20; ten¿e,
Kosmologia Platoñska w wyk³adzie Albinusa ze Smyrny. Alegoryczna interpretacja Platoñskiej teorii powstania wiata, „Zeszyty Naukowe” WSZiP 2(23), 2006, s. 25-42.
2
Przypomnijmy chocia¿by Academica Cycerona czy Contra academicos m³odszego odeñ
o kilka wieków Augustyna.
3
Dlatego niektórzy historycy filozofii nazywaj¹ filozofiê tych czasów teozofi¹ lub nawet gnoz¹. Zob. J. Legowicz, Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 1962, s. 22-72.
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dzy innymi w tym, ¿e w ówczesnej filozofii szczególnego znaczenia nabieraj¹
problemy zwi¹zane z Bogiem (czy z boskoci¹); w tym kontekcie stawiano i odczytywano niemal wszystkie problemy filozoficzne, zw³aszcza antropologiczne.
Okazywa³o siê, ¿e cz³owieka mo¿na zrozumieæ wy³¹cznie w odniesieniu do tego¿ Boga, do którego cz³owiek, co wynika z jego natury, d¹¿y ca³ym sob¹.
W konsekwencji filozofia czy raczej filozofowanie (to jest czynne uprawianie filozofii) stawa³o siê swoist¹ drog¹ do Boga  drog¹ w sensie duchowym i moralnym, a wiêc w sensie pewnej przemiany duchowej i moralnej cz³owieka, która
wydobywa³a to, co w nim najbardziej boskie i zarazem najbardziej ludzkie (by
u¿yæ znanego sformu³owania Sokratesa z Pañstwa Platona4). W ten sposób cz³owiek odkrywa³ swoje boskie korzenie i swoje boskie wnêtrze. Tak widzieli cz³owieka filozofowie niemal wszystkich szkó³. Platonicy i pitagorejczycy dodatkowo podkrelali nadprzyrodzony i wieczny wymiar cz³owieczeñstwa. Cz³owiek –
w ich przekonaniu – nosi niezatarte znamiê boskiego pokrewieñstwa. Przejawem
tej boskoci s¹ dziwne ludzkie têsknoty egzystencjalne  za absolutn¹ prawd¹,
piêknem, dobrem, to jest za czym prawdziwie prawdziwym”, a nie przelotnie
i chwilowo. ¯yciowym powo³aniem cz³owieka jest osi¹gniêcie pe³nej boskoci,
w jaki sposób zakodowanej w jego naturze, jako swego rodzaju zadanie do spe³nienia  czêciowo (na poziomie duchowym i moralnym) ju¿ tu, w doczesnoci,
a w ca³ej pe³ni i realnie – w nadprzyrodzonoci, po mierci, która jest traktowana
jako powrót do Boga. St¹d nic dziwnego, ¿e filozofia stawa³a siê czym w rodzaju misteriów  duchowych oczywicie i niezale¿nych od kultów religijnych,
choæ niektórzy filozofowie (przede wszystkim orientacji pitagorejskiej) nie stronili od pewnej formy kultu religijnego, a inni (zw³aszcza platonicy) wtajemniczali siê dodatkowo, jeli tak mo¿na powiedzieæ, w popularne w owych czasach
misteria religijne, greckie i wschodnie (np. misteria egipskie Izydy i Ozyrysa5).
Z tym wspó³graj¹ propagowane przez ówczesnych filozofów idea³y etyczne, które lokowa³y cz³owieka w perspektywie boskiej i zarazem nadprzyrodzonej,
przede wszystkim idea³ upodobnienia do Boga”6. G³ównymi jego propagatorami byli platonicy (w innej nieco wersji funkcjonowa³ on w ówczesnym stoicyzmie, a mianowicie jako idea³ czysto etyczny  mêdrzec stoicki upodabnia³ siê
swoj¹ m¹droci¹ i spokojem ducha do Boga7). Cz³owiek, w myl ówczesnej filoPlaton, Pañstwo, t³um. W. Witwicki, Warszawa 1958, 501 B.
Opis wtajemniczeñ w misteriach Izydy daje wspomniany wy¿ej Apulejusz z Madaury
w swoim dziele: Metamorfozy albo Z³oty osio³, t³um. E. Jêdrkiewicz, Warszawa 1976 (sam narrator z os³a, czyli ze zwierzêcia, przemienia siê za dotkniêciem bogini w cz³owieka, czyli w istotê
w gruncie rzeczy bosk¹ w swej duszy). Misteria Izydy mia³y te¿ swój wymiar czysto obrzêdowy.
Kult Izydy z dzieci¹tkiem Ozyrys by³ trochê podobny do popularnego wród chrzecijan kultu
Maryi z dzieci¹tkiem Jezus.
6
Zob. K. Paw³owski, Platoñski idea³ mêdrca , dz. cyt.
7
Stoicy nigdy nie przyjêli koncepcji Boga transcendentnego wobec wiata i Boga jako osoby.
Dla nich boskoæ kojarzy siê zawsze z rozumnoci¹, racjonalnoci¹ samej natury i jej praw. Stoicki
4

5
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zofii (zw³aszcza platoñskiej i pitagorejskiej, ale ta mia³a mniejszy zasiêg), ¿yje
dla nadprzyrodzonoci i tam zmierza, a przynajmniej powinien, jeli chce byæ
naprawdê szczêliwy, czyli spe³niony w sensie duchowym i moralnym.8
Nastrój panuj¹cy w szko³ach rednioplatoñskich i duch, który panowa³ w filozofii tych szkó³, daj¹ siê odczuæ w pismach: Alkinousa (Albinusa ze Smyrny),
Apulejusza z Madaury, Maksymusa z Tyru, a zw³aszcza Plutarcha z Cheronei,
jednego z najwa¿niejszych i najbardziej twórczych przedstawicieli tego ruchu,
a zarazem kap³ana Apollina w Delfach. W koñcowej czêci dialogu O pogodzie
ducha Plutarch zapisa³ s³owa, które, jak siê wydaje, dobrze ukazuj¹ mistyczne
i teozoficzne zabarwienie tej filozofii (i zarazem ducha epoki, z którym duchowoæ ówczesnego platonizmu doskonale wspó³gra):
Najwiêtsz¹ bowiem i najgodniejsz¹ bóstwa wi¹tyni¹ jest wszechwiat; do niego
wchodzi cz³owiek rodz¹c siê  nie na to, by ogl¹daæ rêk¹ ludzk¹ uczynione i nieruchome wizerunki bogów, ale dzie³a boskiego rozumu, zmys³owe naladownictwa istnoci duchowych, jak twierdzi Platon9, maj¹ce w sobie przyrodzone ród³o ¿ycia
i ruchu: S³oñce, Ksiê¿yc, gwiazdy, rzeki wci¹¿ wod¹ p³yn¹ce, ziemiê daj¹c¹ po¿ywienie rolinom i zwierzêtom. To s¹ najprawdziwsze misteria ¿ycia i najdoskonalsze
wtajemniczenia, które powinny nas napawaæ weselem i pogod¹ [ ]10.
Bóg, Logos, to w zasadzie racjonalne, immanentne prawo natury, zakodowane w tkance ka¿dego
jestestwa. W szczególny sposób przejawia siê jako prawo moralne, które w jaki sposób cz³owiek
zdolny jest odczuwaæ w swoim indywidualnym logosie (rozumie), stanowi¹cym cz¹stkê Logosu
kosmicznego.
8
Niektórzy platonicy ubolewali, ¿e ludzie zamiast realizowaæ swoje naturalne powo³anie
i upodabniaæ siê moralnie i duchowo do Boga ulegaj¹ pod wp³ywem swoich namiêtnoci zezwierzêceniu i zamiast w bogów przemieniaj¹ siê w dzikie bestie. Tak, na przyk³ad, pisze Apulejusz
z Madaury w swoim dziele De deo Socratis, III 128, wydanym w: Apulei Platonici Madaurensis,
Opera quae supersunt, III De Philosophia Libri, recensuit Paulus Thomas, Stutgardiae in Aedibus
B.G. Teubneri MCMLXX, s. 11.
9
Zob. Platon, Timajos, t³um. P. Siwek, Warszawa 1986, s. 126-127, 92 C.
10
Plutarch, O pogodzie ducha, 477 C-D, w: ten¿e, Moralia, t³um. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1977, s. 247. Ca³y cytat w przek³adzie na jêzyk polski zob. tam¿e, s. 246-248: Najwiêtsz¹
bowiem i najgodniejsz¹ bóstwa wi¹tyni¹ jest wszechwiat; do niego wchodzi cz³owiek rodz¹c siê
 nie na to, by ogl¹daæ rêk¹ ludzk¹ uczynione i nieruchome wizerunki bogów, ale dzie³a boskiego
rozumu, zmys³owe naladownictwa istnoci duchowych, jak twierdzi Platon, maj¹ce w sobie przyrodzone ród³o ¿ycia i ruchu: S³oñce, Ksiê¿yc, gwiazdy, rzeki wci¹¿ wod¹ p³yn¹ce, ziemiê daj¹c¹
po¿ywienie rolinom i zwierzêtom. To s¹ najprawdziwsze misteria ¿ycia i najdoskonalsze wtajemniczenia, które powinny nas napawaæ weselem i pogod¹, a nie tak jak ogó³ oczekuje od Kroniów,
Diazjów, Panatenajów i innych takich dni, by dopiero wtedy oddaæ siê wytchnieniom i uciechom,
kupuj¹c sobie p³atny umiech u mimów i tancerzy. I to tam siedzimy w milczeniu i spokojnie (bo
nikt przecie¿ nie zawodzi³ w czasie wtajemniczeñ ani lamentowa³ przygl¹daj¹ siê igrzyskom pytyjskim lub przy kielichu w czasie Kroniów), a te wiêta, które Bóg sam nam zgotowa³ i w nie wtajemniczy³, bezczecimy trawi¹c czas przewa¿nie na utyskiwaniu, ¿alach, frasunkach i udrêczaj¹cych troskach. Przecie¿ ludzie lubi¹ instrumenty mile brzmi¹ce i ptaki piewaj¹ce i z przyjemnoci¹
patrz¹ na skoki i igraszki zwierz¹t, a przeciwnie, ich nasro¿enie siê, ryk i wycie robi¹ wra¿enie
odpychaj¹ce. Tymczasem widz¹c w³asne ¿ycie nieradosne, ponure, trapione wci¹¿ i gnêbione nie-
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Powy¿szy cytat oddaje bardzo wyranie religijny, a w³aciwie misteryjny czy
wrêcz mistyczny charakter filozofii redniego platonizmu oraz wiadczy o mentalnoci filozofów tego nurtu, a tak¿e o ich zainteresowaniach teologicznych.
Podobne zainteresowania teologiczne i towarzysz¹ce im fascynacje duchowym wymiarem ludzkiej egzystencji (i religijnym) charakteryzowa³y równie¿
filozofów innych szkó³ (z wyj¹tkiem wspomnianych sceptyków i epikurejczyków), choæ nierzadko towarzyszy³a tym zainteresowaniom surowa krytyka religijnoci tradycyjnej11. Nawet zacytowany wy¿ej tekst Plutarcha nie jest niczym
wyj¹tkowym. Mo¿na by go przypisaæ zarówno stoikom, jak i cynikom tego okresu. W filozofii ówczesnych platoników, takich w³anie jak Plutarch, mo¿na dostrzec jednak co, czego nie by³o w filozofii innych szkó³ i co jest znamienne
w³aciwie tylko dla nich. Tym czym jest wielkie odkrycie tej filozofii, które
sta³o siê ideologicznym fundamentem redniego platonizmu we wszystkich jego
aspektach. Chodzi mianowicie o wspomniane ju¿ „odkrycie” nadprzyrodzonoci
i niecielesnoci, a dok³adniej mówi¹c  odkrycie niecielesnego, a wiêc duchowego pierwiastka w wiecie i w samym cz³owieku, co stanowi ród³o i istotê tego
wszystkiego, co siê wi¹¿e z cz³owieczeñstwem; odkrycie, oczywicie, w cudzys³owie, bo rzecz jest znana co najmniej od czasów Platona i najprawdopodobniej od niego wziêta. Nie jest tajemnic¹, ¿e redni platonizm to tylko próba
odzyskania i odrodzenia filozofii Platona, odrodzenia – jeli tak mo¿na powiedzieæ  w konwencji zgodnej z duchowymi tendencjami swojej epoki. Tendencje
te sprzyja³y przede wszystkim wydobyciu z filozofii za³o¿yciela Akademii Platoñskiej charakterystyk i znamion duchowych, a nawet mistycznych. Te w³anie
aspekty s¹ znamienne dla filozofii redniego platonizmu. Wystarczy spojrzeæ na
twórczoæ filozoficzn¹ Plutarcha, Apulejusza, Alkinousa, Maksymusa i innych
platoników tego nurtu12.

koñcz¹cymi siê troskami, sami sobie nie chc¹, gdy ich siê namawia, s³uchaæ rozs¹dku. A gdyby siê
nim zaczêli kierowaæ  i z teraniejszoci¹ pogodziliby siê bez skarg, i przesz³oæ wdziêcznie by
wspominali, i przysz³oæ spotykaliby bez obaw i podejrzeñ, pe³ni promiennych nadziei. Wczeniej
Plutarch w tym dialogu pisze o szczêciu, które mieszka w duszy mêdrca (który nie splami³ swej
duszy z³ymi uczynkami i z³ymi mylami), i które pozwala mu gardziæ tymi, którzy narzekaj¹ na
¿ycie i z³orzecz¹ mu, przedstawiaj¹c je jako padó³ niedoli i miejsce wygnania dla dusz  tam¿e,
s. 245. Nie przeszkadza mu to samemu wypowiadaæ siê w podobnym tonie o ¿yciu dusz ludzkich
na ziemi w dialogu O wygnaniu, gdzie, powo³uj¹c siê na Empedoklesa, twierdzi: „[…] my wszyscy jestemy na tej ziemi przybyszami, obcymi i wygnañcami  Plutarch, O wygnaniu, 607 D,
w: ten¿e, Moralia II, t³um. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1988, s. 353.
11
By³o to charakterystyczne zw³aszcza dla ówczesnych cyników (np. dla Ojnomanosa z Gadary oraz Demonaksa). Zob. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1999,
s. 236-261.
12
Zob. przyp. 1.
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MISTYCZNE W¥TKI W TEOLOGII REDNIOPLATOÑSKIEJ.
MOTYW NIEPOZNAWALNEGO I NIEWYS£AWIALNEGO BOGA
Wracaj¹c do owego odkrycia, nie trudno siê domyliæ, ¿e tym czym niecielesnym, a tym samym nadprzyrodzonym i duchowym w cz³owieku, jest jego
dusza, a w wiecie  sam Bóg (obok duszy wiata). Trzeba przyznaæ, ¿e jest to
odkrycie doæ rewolucyjne jak na owe czasy, zw³aszcza ¿e cile wi¹¿e siê
z nim „odkrycie” transcendencji niecielesnego Boga. Wszyscy niemal filozofowie okresu hellenizmu, a zw³aszcza stoicy, g³osili bowiem, ¿e to, co istnieje,
w³¹cznie z Bogiem i dusz¹ ludzk¹, musi byæ cielesne (tak¿e chrzecijanin Tertulian by³ przekonany, ¿e dusza jest cielesna i nie mo¿e byæ inna). O transcendencji Boga w filozofii tego okresu równie¿ nie mo¿e byæ mowy, przynajmniej
w stoicyzmie, a to w³anie on jeszcze d³ugo bêdzie nadawa³ ton ówczesnej kulturze intelektualnej Grecji i Rzymu. Wed³ug filozofów stoickich, Bóg jest immamentnie obecny w wiecie (i w cz³owieku) jako jego racjonalna, twórcza i dynamiczna natura. Boskoæ jest tym, co jest racjonalne, twórcze i zarazem
dynamiczne w wiecie i w samym cz³owieku. Innej boskoci, wed³ug nich, nie
ma. Bóg  mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem  jest to inteligentne, twórcze, dynamiczne i oczywicie wieczne DNA natury wiata. Tymczasem platonicy ucz¹,
¿e Bóg jest niecielesny i transcendentny, istnieje poza wiatem i niezale¿nie od
tego wiata, a boskoæ duszy ludzkiej jest podobnej natury, czyli w pewnym sensie transcenduje ów cielesny wiat zmys³ów i materii13.
Na gruncie greckim najdobitniej myl tê wyrazi³ Plutarch w dialogu O E w Delfach14. Bóg u Plutarcha jawi siê jako „Byt” („Bytowanie”, „Bycie”), Byt prawdziwy przeciwstawiony takiemu bytowi, jakim jest cz³owiek i pozosta³e rzeczy
wiata fizykalnego, wiata, o którym nie mo¿na powiedzieæ, ¿e „bytuje”, lecz ¿e
„siê staje”. wiat fizyczny jawi siê tu jako „nie-byt”, bo nie bytuje, lecz staje siê,
jest w ci¹g³ym procesie stawania siê. Bóg natomiast istnieje poza czasem – poza
wszelkim „jest” i poza „bêdzie”; jest niezmienny i nieruchomy. To w³anie 
wed³ug Plutarcha  wyra¿a tajemnicza litera „E” ze wi¹tyni delfickiej; mówi: ei
– „jeste”. Tylko do Boga mo¿na zwracaæ siê, mówi¹c „jeste”, bo tylko on jest,
czyli istnieje w sposób prawdziwy. Ca³y wiat natomiast, rzucony miêdzy rodzenie siê a umieranie, jest skazany na wieczne stawanie siê. W stosunku do niego
mo¿na jedynie ¿ywiæ mniemanie i snuæ wyobra¿enia. Poznawaæ go rozumowo
to tyle, co chwytaæ wodê w d³oñ, bo umys³ nie jest w stanie poj¹æ niczego, co siê
zmienia. Dlatego pozostaje tak d³ugo pusty, a¿ zwróci siê do tego, co samo
w sobie jest sta³e i niezmienne. Nie mo¿na bowiem znaleæ siê dwa razy w tej
13
Szerzej na ten temat zob. K. Paw³owski, Platoñskie drogi do Boga , dz. cyt.; ten¿e, Kwestia istnienia , dz. cyt.; ten¿e, Middle Platonism and the Philosophical Theology of Plutarch of
Chaeronea. An introductory study, Eos C 2013, s. 327-347.
14
Zob. Plutarch, O E w Delfach, 392 A-393 E, w: ten¿e, Moralia II, dz. cyt., s. 26-30. Zob.
te¿: K. Paw³owski, Middle Platonism , dz. cyt.
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samej sytuacji, jak nie mo¿na dwa razy zanurzyæ siê w tej samej rzece. Jedynie
Bóg siê nie zmienia. Nie odnosz¹ siê do niego ¿adne pojêcia wyra¿aj¹ce relacje
czasowe. Co wiêcej, u¿ywanie takich pojêæ w odniesieniu do niego by³oby wiêtokradztwem, bo odnosz¹ siê one tylko do rzeczywistoci przyrodniczej, której
on jest ca³kowicie obcy w sensie metafizycznym, bo posiada zupe³nie inn¹ strukturê metafizyczn¹. Bóg jest jeden i jest jednoci¹, która wype³nia jego istotê15.
Wystêpuj¹cy w dialogu Plutarcha motyw niepoznawalnego i niewys³awialnego Boga pozostanie trwa³ym elementem teologii i duchowoci redniego platonizmu. Podobne myli znajdziemy w jednym z najwa¿niejszych pism tej filozofii,
a mianowicie w Didaskalikos Alkinousa (Albinusa ze Smyrny16). W X rozdziale
Didaskalikos Bóg jawi siê jako niez³o¿ony, w pe³ni doskona³y byt, niemaj¹cy
¿adnych czêci sk³adowych. Bóg jest pierwszym bytem, nie istnieje nic, co mog³oby go poprzedzaæ. Jest nieruchomy i niezmienny pod wzglêdem strukturalnym, co mu zapewnia jego jednolita struktura metafizyczna. Jako taki jest oczywicie niecielesny17. Niezmiennoæ Boga jest wiadectwem jego doskona³oci 
nie ma ku czemu siê rozwijaæ i nie istnieje nic na zewn¹trz niego, co mog³oby
spowodowaæ jego zmianê18.
Podobnie jak Plutarch i inni platonicy, Alkinous przyjmowa³ naukê o niepoznawalnoci czy raczej trudnej poznawalnoci Boga19. Boga nie mo¿na zdefiniowaæ ani za pomoc¹ rodzaju, ani gatunku, ani ró¿nicy gatunkowej. Nie odnosi siê
do niego ¿adne okrelenie ani dobre, ani z³e, bo w pierwszym wypadku musia³by uczestniczyæ w czym wy¿szym od siebie, tzn. lepszym, co jest nie do pomylenia, podobnie jak to, ¿e móg³by uczestniczyæ w czymkolwiek, co mo¿na
by³oby obdarzyæ mianem z³a. Tym samym nie mo¿na mu przypisaæ ¿adnych jakoci, gdy¿ nie mo¿e byæ z niczym porównywalny. Jest po prostu czyst¹ doskona³oci¹, pozostaje absolutnie niezmienny i nieruchomy. Alkinous pisze o tym
w XXVII rozdziale Didaskalikos. Parafrazuj¹c s³ynne zdanie z Timajosa, w którym Platon pisze o trudnym poznaniu Boga, Stwórcy wszechrzeczy, Alkinous nazywa Boga Dobrem i mówi, ¿e nie³atwo jest go znaleæ, a znalaz³szy nie³atwo
opowiedzieæ o nim w rozs¹dny sposób wszystkim ludziom: „Platon uwa¿a³, ¿e
tego najwartociowszego i najwiêkszego dobra ani nie ³atwo znaleæ, ani znalezionego roztropnie przekazaæ do wiadomoci wszystkim ludziom”20.
Zob. Plutarch, O E w Delfach, dz. cyt., 392 A-393 E, s. 26-30.
Pomijam tu kwestie autorstwa. Na ten temat zob.: Wstêp t³umacza, w: Alkinous, Wyk³ad
nauk Platona (Didaskalikos), t³um. K. Paw³owski, Kraków 2008, s. 5-10.
17
Zob. Alkinous, Wyk³ad nauk Platona , dz. cyt., dalej jako: Didaskalikos, X 165, 42-166,
1. Zob. K. Paw³owski, Kwestia istnienia , dz. cyt.
18
Zob. Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 7-8.
19
Zob. tam¿e, X 4.
20
Tam¿e, XXVII 179, 35-37. Zob. Platon, Timajos, dz. cyt., 28 C: Znaleæ Twórcê i Ojca
tego ca³ego Wszechwiata jest wielkim przedsiêwziêciem. Lecz gdy siê Go odkry³o, jest niemo¿liwe
objawiæ Go wszystkim (t³um. W. Witwicki). Zob. te¿: Apuleius, De Platone , I, V 191. Alkinous
15

16
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Bóg ukrywa tu siê w „polu prawdy”, które bêd¹ ogl¹daæ niemiertelne dusze
ludzkie mi³uj¹ce m¹droæ po opuszczeniu miertelnego cia³a21. Bóg Alkinousa
jest wieczny, niewypowiedzialny, niczego niepotrzebuj¹cy i doskona³y22. Bóg jest
jedynym bytem w pe³ni doskona³ym. Jego bytowa pe³nia rozci¹ga siê na ca³¹
wiecznoæ. Ona jest te¿ ród³em metafizycznej aktywnoci Boga – Bóg, proporcjonalny i zharmonizowany, organizuje ca³y kosmos na swoje podobieñstwo jako
harmonijny i matematycznie precyzyjny organizm23.
Niewypowiedzialnoæ Boga wi¹¿e siê z jego trudn¹ poznawalnoci¹ i wynika z ró¿nicy ontycznej, która dzieli cz³owieka od Boga. Jest to powszechnie dogmat redniego platonizmu. Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, tê sam¹ myl o niepoznawalnoci i niewypowiedzialnoci Boga podaje Plutarch24, Pisze te¿ o tym
Apulejusz z Madaury w najwa¿niejszym dziele ³aciñskojêzycznym redniego
platonizmu, w De Platone et eius dogmate, równie¿ parafrazuj¹c s³ynny werset
z Timajosa: Naturê jego trudno odkryæ, a jeli ju¿ jest odkryta, trudno j¹ innym
opowiedzieæ25.
W De deo Socratis Apulejusz dopowiada, ¿e Bóg objawia siê wy³¹cznie
mêdrcom, którzy wspiêli siê na najwy¿szy poziom doskona³oci moralnej, w akcie
intelektualnej iluminacji26.
dodaje, ¿e ta trudna poznawalnoæ Boga i niewys³awialnoæ by³a powodem, dla którego Platon
wyk³ada³ o nim w bardzo w¹skim krêgu uczniów. Jest to znany motyw „niepisanej nauki Platona”.
21
Zob. Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., XXVII, 180, 19-22.
22
Zob. tam¿e, X 164, 31-33. Zob. K. Paw³owski, Kwestia istnienia , dz. cyt.
23
Zob. Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., XII 167, 39. Zob. K. Paw³owski, Kosmologia Platoñska w wyk³adzie Albinusa ze Smyrny. Alegoryczna interpretacja Platoñskiej teorii powstania wiata, „Zeszyty Naukowe” WSZiP 2(23) 2006, s. 25-42.
24
Zob. Plutarch, O E w Delfach, dz. cyt., 392 A-393 E. Zob. K. Paw³owski, Middle Platonism , dz. cyt.
25
Apuleius, De Platone , I, V 191 (t³um. K. Paw³owski).
26
Zob. ten¿e, De deo Socratis, dz. cyt., III 124. Warto odnotowaæ, ¿e podobne motywy wystêpuj¹ te¿ w przypisywanym Apulejuszowi dialogu Asclepius, sive dialogus Hermetis Trismegisti
(w XX rozdziale). Hermes szczególnie podkrela niedefiniowalnoæ Boga. Nie mo¿na – powiada –
uchwyciæ go jednym imieniem. Nale¿a³oby raczej nazwaæ go wszechimiennym, bo jest on wszystkim jako stwórca i przyczyna wszystkiego. Hermes akcentuje równie¿ wolitywny charakter twórczoci Boga, motywuj¹c j¹ jego naturaln¹ dobroci¹. W XXIX rozdziale Asclepius… Hermes mówi,
¿e Bóg objawia siê cz³owiekowi w akcie swego rodzaju iluminacji, ale nie ods³ania siê w ca³ej pe³ni
swej natury, a jedynie czêciowo – na tyle, na ile jest to potrzebne cz³owiekowi. Uzale¿nione jest
to od duchowej i moralnej kondycji cz³owieka. Teologia Hermesa Trismegistosa jest zbli¿ona do
teologii rednich platoników. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest to, ¿e Bóg Hermesa, oprócz atrybutów przypisanych mu w De Platone… i w pozosta³ych dzie³ach Apulejusza, a tak¿e w Didaskalikos Alkinousa
oraz w dzie³ach Plutarcha, posiada jeszcze jedn¹ cechê, cechê niezmiernie wa¿n¹ – jest mianowicie dwup³ciowy, jak zreszt¹ wszystkie stworzenia w wyk³adzie Trismegistosa (Pseudo-Apuleius,
Asclepius, XX 303-XXI 304). Bóg objawia siê (a cilej – objawia jaki niewielki fragment swojej
istoty) niektórym ludziom, owiecaj¹c ich umys³y. Objawia siê tylko tym, którzy uwalniaj¹c siê
spod wp³ywu swej miertelnej natury wspiêli siê na najwy¿szy poziom moralny i duchowy (zob.
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W ka¿dym razie Bóg dla platoników nie jest poznawalny w pe³ni. Wynika to
st¹d, ¿e jest on bytem czysto duchowym. Jest Umys³em. On sam, podobnie jak
wiat, w którym egzystuje, ma strukturê czysto duchow¹. Nie oznacza to jednak,
¿e Bóg w ogóle nie jest dostêpny ludzkiemu poznaniu.
W dalszym ci¹gu swego wyk³adu Alkinous podaje a¿ trzy sposoby poznania
Boga. Pierwszy z nich opiera siê na abstrakcji atrybutów Boga27. Drugi sposób
odwo³uje siê do s³ynnej Platoñskiej analogii Bóg-S³oñce (u Platona: Dobro-S³oñce)28. Obie te metody nie maj¹ charakteru jednoznacznie mistycznego,
choæ w drugiej daje siê odczuæ pewien nastrój bliski mistycyzmowi. Za to trzecia metoda poznania Boga ma bardzo wyran¹ motywacjê mistyczn¹, a nawet
erotyczn¹. Polega bowiem na dowiadczeniach mi³osnych, a mówi¹c dok³adniej,
na mi³osnej kontemplacji piêkna w jego ró¿nych postaciach  od piêkna zmys³owego i estetycznego, poprzez ró¿ne odmiany piêkna duchowego, a¿ do Piêkna
absolutnego, którym okazuje siê sam Bóg. W tej ostatniej kontemplacji pojawia
siê mistyczne wiat³o rozb³yskuj¹ce w duszy, która w mistycznym uniesieniu mi³osnym ogl¹da Boga w ca³ej jego wspania³oci:
Trzeci sposób poznania Boga jest nastêpuj¹cy: kontempluje siê piêkno widoczne
w cia³ach, by przejæ potem do kontemplacji piêkna duszy, a jeszcze potem do piêkna, które ujawnia siê w ludzkich dzie³ach i w prawach, i wreszcie do owego przepastnego morza piêkna, by w koñcu ujrzeæ myl¹ samo Dobro, umi³owane i upragnione  jakby wiat³o jasne rozb³ys³o nagle w duszy, która siê w ten sposób wznosi.
Z tym siê jeszcze ³¹czy widzenie Boga w ca³ej swojej wspania³oci29.

tam¿e, XXIX 313). Niemniej Bóg pozostaje jednak niewys³awialny, nieokrelony i w sumie w swej
najg³êszej istocie niepoznawalny (zob. tam¿e, XX 303). W Asclepiosie jest podkrelona dobroæ
Boga (zob. tam¿e, XXVI 310). Zob. Wstêp t³umacza, w: Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, w: Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa i inne pisma, t³um.
K. Paw³owski, Warszawa 2002, s. 155-172; K. Paw³owski, Asclepius, sive dialogus Hermetis Trismegisti. Objawienie Hermesa Trismegistosa, cz. 1, „Meander” 4/99, s. 337-347; ten¿e, Asclepius,
sive dialogus Hermetis Trismegisti. Objawienie Hermesa Trismegistosa, cz. 2., „Meander” 5/99,
s. 411-419.
27
Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165, 16-17. Zob. K. Paw³owski, Kwestia istnienia…, dz.
cyt.; zob. tak¿e: Wstêp t³umacza, w: Alkinous, Wyk³ad nauk Platona , dz. cyt., s. 66-84.
28
Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165, 20-26; Platon, Pañstwo, dz. cyt., 508 B-509 B, 532
B-D. Zob. K. Paw³owski, Platoñska analogia , dz. cyt.; ten¿e, Kwestia istnienia , dz. cyt.; tak¿e: Wstêp t³umacza, w: Alkinous, Wyk³ad nauk Platona , dz. cyt., s. 66-84.
29
Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165, 27-34. Zob. Platon, Uczta, t³um. W. Witwicki,
Warszawa 1975, 210 A-211 B. Trzecia metoda poznania Boga, jak ju¿ zasygnalizowano, ma bardzo wyran¹ motywacjê mistyczn¹. Polega na mistycznych dowiadczeniach mi³osnych, a cilej –
na dowiadczeniach mi³osnej kontemplacji piêkna w jego ró¿nych postaciach, od piêkna zmys³owego i estetycznego, poprzez ró¿ne odmiany piêkna duchowego, a¿ do absolutnego Piêkna, którym jest sam Bóg. Alkinous ods³oni³ tu swoje duchowe oblicze, choæ i tu ma swego literackiego
przewodnika, którym jest motyw szko³y Erosa z: Platon, Uczta, dz. cyt., 210 E-211 B. Wpisany
weñ motyw przepastnego morza piêkna nawi¹zuje do zagonów prawdy z Fajdrosa, które ogl¹-
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Istotny w opisanym przez Alkinousa dowiadczeniu jest przede wszystkim
motyw wiat³a. Ma on zdecydowanie mistyczny wydwiêk. Równie wa¿ny jest
w¹tek mi³oci. Mi³oæ do piêkna uros³a tu do rangi filozoficznej drogi do Boga.
Jest to bardzo wa¿ny element filozofii Alkinousa. Jednoczenie trzeba podkreliæ, ¿e mi³oæ do piêkna jest te¿ warunkiem zaistnienia tej swoistej mi³osnej wizji
Boga. Bóg bowiem, przynajmniej w konwencji platoñskiej, objawia siê tyko
w tej duszy, która go ¿arliwie kocha i pragnie (takich w³anie znaczeñ u¿ywa tu
Alkinous). Mi³osna têsknota filozofa znajduje zarazem w tym doznaniu swoje
ukojenie, choæ tylko chwilowe, gdy¿ pe³ne i ostateczne jest mo¿liwe dopiero po
mierci, czyli po uwolnieniu duszy z cia³a30. Cech¹ szczególn¹ tej mistycznej
i zarazem mi³osnej metody poznania Boga jest jeszcze to, ¿e stawia ona filozofa
niejako twarz¹ w twarz z samym Bogiem. W takiej sytuacji nie mo¿e on mieæ
¿adnej w¹tpliwoci nie tylko co do istnienia Boga, lecz tak¿e co do jego natury.
Bóg objawia siê filozofowi jako Dobro i Piêkno. Nastêpn¹ cech¹ tego dowiadczenia jest jego osobisty charakter, a co siê z tym wi¹¿e  jego nieprzekazywalnoæ, a w ka¿dym razie niewielka przekazywalnoæ. Jak ju¿ wczeniej wspomniano, Alkinous mówi o tym wprost na pocz¹tku XXVII rozdzia³u, twierdz¹c, ¿e
znaleæ Dobro nie jest ³atwo, a znalaz³szy nie³atwo przedstawiæ je innym31.
W filozofii rednioplatoñskiej wiat³o rozb³yskuj¹ce w duszy ludzkiej, w relacji do Boga, zawsze ma wydwiêk mistyczny. Jak ju¿ zasygnalizowano, pojawia siê ono tak¿e u Apulejusza z Madaury. W III rozdziale De deo Socratis
opisuje tego typu dowiadczenie jako poznanie Boga, zdarzaj¹ce siê – jego zdaniem – wy³¹cznie mêdrcom, którzy zdo³ali uwolniæ siê w sensie duchowym
i moralnym od zmys³owoci. Przedstawia je jako co w rodzaju intelektualnej iluminacji. Przyrównuje to osobliwe doznanie do nag³ego b³ysku wiat³a w ciemnoci:
On jeden (Bóg najwy¿szy), z racji niewiarygodnej i wprost niewys³awialnej niezwyk³oci swego majestatu, nie mo¿e nawet w najmniejszym stopniu, z powodu niewystarczalnoci ludzkiej mowy, byæ uchwycony jakimikolwiek s³owami32, i jedynie
da dusza pod¹¿aj¹ca w orszaku za bogami – zob. Platon, Fajdros, dz. cyt., 248 B. Ten ostatni motyw pojawia siê jeszcze raz w kontekcie eschatologicznym w: Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt.,
XXVII 180, 21-22.
30
Zob. Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., XXVII 180, 16-25.
31
Zob. tam¿e, XXVII 179, 35-41; zob. te¿: Platon, Timajos, dz. cyt., 28 C.
32
Zob. Apuleius, De Platone , I, V 190-191; XI 204; Apologia, czyli w obronie w³asnej ksiêga o magii, c. 64; De mundo, XXIV 342-XXIX 357. Zob. te¿: Asclepius, XX (303); Platon, Timajos, dz. cyt., 28 c. Niemal identyczn¹ teologiê podaje równie¿ Pseudo-Apulejuszowy Asclepius. Jedyn¹ ró¿nic¹ jest tu to, ¿e Bóg, oprócz atrybutów przypisanych mu w De Platone… i w pozosta³ych
dzie³ach Apulejusza, posiada jeszcze jedn¹ niezmiernie wa¿n¹ cechê  jest mianowicie dwup³ciowy, jak zreszt¹ wszystkie stworzenia w wyk³adzie Trismegistosa (zob. Pseudo-Apulejusz, Asclepius, XX 303-XXI 304) Bóg objawia siê (a cilej  objawia jaki niewielki fragment swojej istoty) niektórym ludziom, owiecaj¹c ich umys³y. Objawia siê tylko tym, którzy, uwalniaj¹c siê spod
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mêdrcom, gdy ci moc¹ swej duszy oddal¹ siê, na ile tylko jest to mo¿liwe, od swego
cia³a, dane jest zrozumienie tego¿ boga, ale i to zaledwie na chwilê, jakby w gdzie
najg³êbszych ciemnociach nag³ym b³yskiem jasne wiat³o rozb³ys³o?33.

Podobne myli znajdujemy u innego platonika tego okresu, w którym ¿y³
Apulejusz i Alkinous, a mianowicie u Maksymusa z Tyru34. Wed³ug niego, Boga
poznaje siê na zasadzie iluminacji, któr¹ poprzedza katharsis, czyli oczyszczenie
umys³u. Ma ona dwojaki charakter – intelektualny i mi³osny. Intelekt, czyli Logos, prowadzi duszê i strze¿e przed zawróceniem z drogi do Boga, ale to Eros
zapala j¹ mi³oci¹ do Boga i uszczêliwia. Mi³oæ daje prawdziwe poznanie
Boga. By poznaæ Boga, trzeba go kochaæ gor¹c¹ mi³oci¹. Filozofia oczyszcza
duszê z namiêtnoci i wyzwala z cielesnych wiêzów, æwicz¹c filozofa w umieraniu, by po mierci spe³niæ jego pragnienie poznania Boga35.
Z teologicznym mistycyzmem wspó³gra koronny idea³ etyczny ówczesnego
platonizmu, wspomniany ju¿ idea³ upodobnienia do Boga (homoiosis theo),
który jeszcze bardziej pog³êbia, charakterystyczny dla tej filozofii, misteryjny
i nieco tajemniczy nastrój36. Filozofia staje siê powoli wtajemniczeniem, analogicznym do wtajemniczeñ misteryjnych. Bêd¹ siê z tym wi¹za³y podobne prze¿ycia, których dowiadczali wtajemniczani w misteria, tyle ¿e jednak na innym
poziomie i ju¿ bez czysto technicznych, rytualnych i liturgicznych rodków, wykorzystywanych podczas wtajemniczeñ religijnych. Filozof staje siê tym samym
wielkim wtajemniczonym, który obcuje ze sfer¹ bosk¹, nadprzyrodzon¹. Z czasem niektórzy bêd¹ widzieæ w tak pojmowanej filozofii nawet co w rodzaju
wp³ywu swej miertelnej natury, wspiêli siê na najwy¿szy poziom moralny i duchowy (tam¿e,
XXIX 313). Niemniej Bóg pozostaje jednak niewys³awialny, nieokrelony i w sumie w swej najg³êbszej istocie niepoznawalny (tam¿e, XX 303). W Asclepiosie podkrelona jest równie¿ dobroæ
Boga (tam¿e, XXVI 310).
33
Apuleius, De deo Socratis, dz. cyt., III 124. Zob. Platon, Listy, oprac. i t³um. M. Maykowska, Warszawa 1987, VII 341 c-d x. Znany badacz zjawisk religijnych, Mircea Eliade, tego typu
doznania ocenia jednoznacznie jako mistyczne – zob. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, t³um.
B. Kupis, Warszawa 1994, s. 64-77.
34
Zob. T. Sinko, Literatura grecka, t. 3, cz. 1, Kraków 1931, s. 359-364; M. Szarmach,
Maximos…, dz. cyt.
35
Jest to oczywicie znany motyw melete thanatu z: Platon, Fedon, t³um. W. Witwicki, Warszawa 1958, 64 A, 67 E; zob. Apulejusz, De Platone…, II, XXI 250-251.
36
Zob. G. Barra, U. Pannuti, Esperienza filosofica e religiosa di Apuleio, „Annali della Facolta di Lettere e Filosofia di Napoli” 10, 1962-1963, s. 81-141; T. Mantenero, Enciclopedismo e misteriosofia in Apuleio, „Quaderni del Teatro Stabile di Torino” 20, 1970, s. 63-111. Barra i Pannuti
podkrelaj¹ rolê magii, a tak¿e dowiadczeñ misteryjnych i mistycznych Apulejusza w jego ¿yciu
i filozofii. W¹tki misteriozoficzne w filozofii Apulejusza akcentuje równie¿ Mantenero, zauwa¿aj¹c, ¿e w umys³owoci Apulejusza nast¹pi³a swego rodzaju fuzja filozofii z magi¹ i religi¹. Podobne motywy mistyczne zauwa¿a w filozofii Alkinousa J.G. Milhaven, Der Aufstieg der Seele bei
Albinus, München 1962. Zob. te¿: K. Paw³owski, Misteryjne i apolliñskie w¹tki , dz. cyt.; ten¿e,
Platoñski idea³ mêdrca , dz. cyt.
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objawienia, niemal wyroczni boskiej m¹droci, a w filozofie – proroka owej boskiej m¹droci. Wyrazi to wprost wspomniany wy¿ej Maksymus z Tyru, który
przyrównuje filozofiê do natchnionej poezji, a nawet do wyroczni, a samego filozofa – do proroka wieszcz¹cego ludziom bosk¹ m¹droæ, otrzyman¹ za spraw¹
iluminacji, dziêki której dane mu by³o poznaæ Boga. Filozofia, wed³ug Maksymusa, daje swoim adeptom te same nauki, które ludzie proci otrzymuj¹ w wyroczniach. Oba bowiem ród³a wiedzy, rozum i wyrocznie, s¹ instrumentami
bo¿ej m¹droci. W ten sposób filozof, w którego nauce wyzwala siê m¹droæ
bo¿a, staje jakby prorokiem, a jego filozofia bo¿ym pos³aniem37.
DUCHOWE KONSEKWENCJE ODKRYCIA NADPRZYRODZONOCI
Patrz¹c ch³odnym okiem, niejako z zewn¹trz, na te rednioplatoñskie odkrycia nadprzyrodzonoci, decyduj¹ce o wszystkim, co jest istotne w tej filozofii, zw³aszcza na ideê niecielesnej, boskiej i niemiertelnej duszy ludzkiej, mo¿na je uznaæ za zwyczajne, doæ pospolite mity czy przes¹dy, w potocznym tego
s³owa znaczeniu, znane i propagowane w rozpowszechnionych podówczas kultach misteryjnych, w które platonicy doæ chêtnie siê wtajemniczali38. Chcieli
zapewne bezporednio zakosztowaæ owej niecielesnej boskoci, o której tyle sami
uczyli. Jeli jednak spojrzy siê na konsekwencje, jakie mia³ ów mit w filozoficznym ¿yciu platoników, to okazuje siê, ¿e nie by³y one bynajmniej ani takie zwyczajne, jak by siê mog³o wydawaæ, ani tym bardziej pospolite. Mo¿na nawet
powiedzieæ, ¿e by³y one wrêcz niezwyk³e. Nie ma tu miejsca na szersze przedstawianie tych konsekwencji, ale wypada pokazaæ te najistotniejsze. Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ odkrycia” nadprzyrodzonoci by³o „odkrycie” duchowego
wymiaru ludzkiej egzystencji i tego wszystkiego, z czym jest zwi¹zane ¿ycie
ludzkie w tym duchowym wymiarze. Okaza³o siê, ¿e obok wartoci cielesnych,
fizycznych, zmys³owych, a tak¿e wszelkich innych wartoci materialnych istniej¹ jeszcze wartoci niecielesne, duchowe i moralne (takie jak piêkno moralne,
dobro, prawda). S¹ one niewidzialne, niezmys³owe, a jednak istniej¹ i s¹ w jaki
sposób odbierane, poznawane przez cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ dowiadczane egzystencjalnie, w akcie prze¿ycia egzystencjalnego. Cz³owiek,
odpowiednio wra¿liwy moralnie i duchowo, a tak¿e intelektualnie39, poznaje je
Zob. T. Sinko, Literatura grecka, dz. cyt., s. 359-364; M. Szarmach, Maximos , dz. cyt.
Plutarch, który sam by³ kap³anem, zosta³ wtajemniczony w misteria Dionizosa. Podobnie
póniejsi platonicy równie¿ nie bêd¹ stronili od ró¿nych misteriów, zarówno greckich, jak i egipskich. Apulejusz wtajemnicza³ siê w ró¿ne misteria, a w misteriach Izydy i Ozyrysa doszed³ do
wa¿nych godnoci. Zob. K. Paw³owski, Filozoficzna sylwetka , dz. cyt.
39
Takich w³anie predyspozycji  duchowych, moralnych i intelektualnych – domaga³ siê sam
Platon od adeptów Akademii. Zob. Platon, Listy, dz. cyt., VII 343 E-344 B; ten¿e, Pañstwo, dz.
cyt., 485 B-486 D.
37

38
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(odbiera), ale oczywicie nie zmys³owo, a nawet nie rozumem, lecz w zupe³nie
inny sposób. To w³anie ten inny sposób poznania wielkoci duchowych (i moralnych, takich jak piêkno i dobro moralne) jest czym nowym w ówczesnej filozofii,
choæ oczywicie znanym ju¿ w filozofii Platona. Poznanie, w którym cz³owiek
ogl¹da wielkoci duchowe, to  najkrócej rzec ujmuj¹c  jakie dowiadczenie
duchowe, bliskie mistycznemu. Cz³owiek poznaje wielkoci duchowe i moralne.
Piêkno moralne czy duchowe ujawnia siê w prze¿yciu duchowym. Inaczej mówi¹c, jest prze¿ywane wewnêtrznie, dowiadczane gdzie w ukrytych zakamarkach ludzkiego wnêtrza. Piêkno moralne i duchowe porusza, jeli tak mo¿na
powiedzieæ, receptory duszy ludzkiej, czyli ludzk¹ wra¿liwoæ moraln¹ i duchow¹, która ujawnia siê zwykle jako dziwne, niedaj¹ce siê okreliæ, wewnêtrzne
napiêcie, tajemnicza têsknota mi³osna za czym piêknym, szlachetnym moralnie
i duchowo, a zarazem za absolutn¹ prawd¹. Poznanie czy raczej dowiadczenie
tej prawdy jest równoznaczne z poznaniem (dowiadczeniem) sensu i tajemnicy
ludzkiej egzystencji, a zarazem tajemnicy samego cz³owieczeñstwa. Tej tajemnicy nie da siê rozszyfrowaæ nawet najsprawniejszym rozumem, ale mo¿na jej dowiadczyæ duchowo, to znaczy mo¿na j¹ prze¿yæ egzystencjalnie. Takie dowiadczenie jest wielokroæ silniejsze i efektywniejsze ani¿eli poznanie racjonalne
i zmys³owe, bo bardziej zapadaj¹ce w duszê. Nie daje wprawdzie wiedzy cile
racjonalnej, bo nie jest to dowiadczenie natury racjonalnej, ale daje egzystencjalne poczucie sensu. Nie gasi nawet wspomnianej têsknoty, a nawet  co ciekawe  j¹ potêguje oraz sprawia, ¿e owej têsknocie towarzyszy poczucie sensu,
które zawsze przy niej pozostaje. Tym samym ca³e ¿ycie cz³owieka nabiera sensu, chocia¿ tajemnica i zagadka ludzkiej egzystencji nie zosta³a ca³kowicie rozwi¹zana (zgodnie z myl¹ samego Platona, ¿e Prawda, jeli w ogóle bêdzie kiedykolwiek poznana, to dopiero po mierci40).
Za tym duchowym „poznawaniem” czy prze¿ywaniem absolutnej Prawdy
kryje siê jakie dowiadczenie natury mistycznej. W dzie³ach platoników to dowiadczenie mistyczne przybiera dwojak¹ postaæ. Pierwsza  to mistycyzm intelektualny, u którego pocz¹tku stoi czysto filozoficzne, ale gor¹ce (wrêcz mi³osne) pragnienie poznania Prawdy41. Druga  to mistycyzm serca, który motywuje
siê poszukiwaniem absolutnego Piêkna i Dobra42. Kulminacj¹ pierwszej jest
oczywicie iluminacja, która – za spraw¹ w. Augustyna – odnalaz³a siê równie¿
w mistyce chrzecijañskiej. Drug¹ wieñczy mi³osna ekstaza. Jak ³atwo siê domyTen¿e, Fedon, dz. cyt., 66 E.
Zob. Apulejus, De deo Socratis, dz. cyt., III 124; Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165;
Platon, Listy, dz. cyt., VII 341 C-D.
42
Nazwa mistycyzm serca jest wprawdzie póniejsza i bardziej dotyczy mistyków chrzecijañskich, takich jak Grzegorz z Nyssy, Orygenes oraz Pseudo-Makary, tym niemniej dobrze charakteryzuje te¿ mistycyzm platoñski. Zob. A. Louth, Pocz¹tki mistyki chrzecijañskiej (od Platona
do Pseudo-Dionizego Areopagity), t³um. H. Bednarek, Kraków 1997, s. 73-98, s. 105-144.
40
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leæ, przedmiotem i celem obu postaci mistycyzmu jest zawsze Bóg, który ods³ania siê raz jako absolutna Prawda, a innym razem jako absolutne Piêkno i Dobro43.
Warto zauwa¿yæ, ¿e platonicy za ka¿dym razem podkrelaj¹, ¿e Bóg jako najwy¿sza Prawda i najwy¿sze Piêkno ujawnia siê tylko najszlachetniejszym, czyli tym,
którzy oczycili swe serca ze wszelkiego egoizmu44. W ten sposób w dowiadczeniu duchowym (w akcie iluminacji b¹d mi³osnej ekstazy) cz³owiek mo¿e dowiadczyæ samego Boga, który inaczej pozostaje niepoznawalny. Wypada w tym miejscu dodaæ, ¿e Platoñski dogmat o niepoznawalnoci (czy trudnej poznawalnoci)
Boga pozostaje aktualny, bo wprawdzie Bóg pokazuje siê cz³owiekowi w akcie
mistycznym, ale nie ujawnia wszystkich tajemnic swojej natury.
Zatem wielkoci duchowe (których sublimacj¹ najwy¿sz¹ i esencj¹ jest Bóg)
ujawniaj¹ siê w dowiadczeniu duchowym, wrêcz mistycznym, a nie w logicznym dyskursie naukowym (dyskurs naukowy jest zdolny najwy¿ej w pewnym
stopniu wyjaniæ w miarê racjonalnie zasadnoæ istnienia tego, czego dusza dowiadcza niejako wprost, twarz¹ w twarz). W ten sposób prze³amany zosta³ starogrecki racjonalizm, który pe³n¹ moc poznawcz¹ przypisywa³ wy³¹cznie rozumowi. Okaza³o siê, ¿e moc poznawcz¹, i to znacznie dalej siêgaj¹c¹, bo do
wielkoci nadprzyrodzonych i wartoci moralnych, ma ludzka wra¿liwoæ duchowa i moralna (funkcjonuj¹ca analogicznie do wra¿liwoci estetycznej), spe³niaj¹ca siê w duchowym prze¿ywaniu wartoci nadprzyrodzonych (i absolutnych
zarazem). Dodajmy jeszcze, ¿e w tym duchowym prze¿yciu dzieje siê co jeszcze, oprócz dowiadczania owych wartoci i samego Boga jako metafizycznej
sublimacji wszystkich wartoci absolutnych. Otó¿ dowiadczaj¹c wielkoci duchowych, cz³owiek dowiadcza zarazem (niejako w relacji zwrotnej) swojej w³asnej duchowej istoty  prze¿ywa siebie i swoje ¿ycie w wymiarze duchowym,
uwiadamiaj¹c sobie jednoczenie (ale znowu raczej egzystencjalnie ani¿eli intelektualnie) jego nadprzyrodzony sens. W tej sytuacji ów pospolity  jak powiedziano wy¿ej  mit (o duchowym czy boskim charakterze natury ludzkiej) przestaje
byæ zwyk³ym mitem, a staje siê egzystencjaln¹ prawd¹ ludzkiej duszy, a zarazem
jej egzystencjaln¹ (prze¿ywan¹ egzystencjalnie) tajemnic¹45.
Duchowe, a nawet mistyczne inklinacje redniego platonizmu, szczególnie
zauwa¿alne w twórczoci Apulejusza, Maksymusa i Alkinousa, a wczeniej Plutarcha, sprawiaj¹, ¿e ta filozofia, niezale¿nie od swego potencja³u racjonalnego
(widocznego w dzie³ach zw³aszcza Apulejusza i Alkinousa), nabiera cech mistycznego wtajemniczenia. Jest to wtajemniczenie nie w jak¹ szczególn¹ wiePlaton, Uczta, dz. cyt., 210 A-E; Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165.
Podkrela to szczególnie mocno Apulejusz z Madaury w De deo Socratis, III 124, ale jest
to powszechny wymóg ówczesnego platonizmu.
45
Poza tym dowiadczeniem, ów mit pozostaje nadal tylko mitem, czasem wrêcz zabobonem,
ze wszystkimi swoimi irracjonalnymi, nieraz ponurymi i mrocznymi, implikacjami, które ju¿ nieraz ujawnia³y siê w historii ró¿nych religii.
43
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dzê czy akademick¹ m¹droæ, któr¹ zdobywa siê w toku kolejnych stopni studiów, lecz wtajemniczenie prawdziwe, jakiego doznaj¹ wtajemniczani w religijne misteria.
PODSUMOWANIE
Reasumuj¹c, najwa¿niejszym odkryciem redniego platonizmu, które w sposób decyduj¹cy okreli³o ideowo i duchowo ca³¹ tê formacjê filozoficzn¹, by³o
odkrycie nadprzyrodzonoci, a cilej  odkrycie duchowego pierwiastka w samym cz³owieku i w wiecie. Tym pierwszym by³a oczywicie dusza ludzka, drugim  Bóg, oprócz duszy wiata i jej rozumu. To odkrycie zdominowa³o ca³¹ filozofiê rednioplatoñsk¹ i zadecydowa³o o sposobie uprawiania filozofii w tym
krêgu. Konsekwencj¹ tego odkrycia by³o przede wszystkim uznanie wszelkich
duchowych relacji, których podmiotem by³a duchowa w swej istocie dusza,
w tym relacji nakierunkowanych na Boga. Dziêki temu w instrumentarium filozoficznym, którym dysponowali ówczeni platoñczycy, znalaz³y siê obok intelektualnych równie¿ dowiadczenia duchowe, takie jak mi³oæ, w tym mistyczna
mi³oæ do samego Boga, obok nie mniej mistycznego widzenia czy ogl¹du tego¿
Boga w akcie noetycznej iluminacji. Co wiêcej, w³anie te duchowe i mistyczne
poznanie zyska³o tu rangê znacznie wy¿sz¹ ani¿eli cile racjonalne badania intelektualne. Te ostatnie bowiem nie s¹ w stanie doprowadziæ, w pe³nym tego s³owa znaczeniu, filozofa do Boga. Mog¹ najwy¿ej daæ jakie niezbyt jasne pojêcie
tego¿ Boga (idea niepoznawalnego Boga pozostaje ci¹gle niepodwa¿alnym dogmatem wszystkich platoników), gdy np. mi³oæ mistyczna lub iluminacja prowadzi do autentycznego zjednoczenia z tym¿e Bogiem. Dodajmy jeszcze, ¿e
z pojêciem nadprzyrodzonoci i niecielesnoci Boga wi¹za³o siê cile pojêcie
transcendencji Boga, co równie¿ mia³o swoje znaczenie, zw³aszcza w kontekcie
panuj¹cej podówczas wród intelektualnych elit filozofii stoickiej, która bardzo
wyranie uto¿samia³a Boga z logiczn¹ natur¹ wiata i z prawem naturalnym.
Wypada w tym miejscu postawiæ pytanie o genezê tego odkrycia niecielesnoci, a zarazem nadprzyrodzonoci i transcendencji: Czy ówczeni platoñczycy zaczerpnêli je z dzie³ Platona, czy mo¿e poznali na zasadzie w³asnych doznañ
duchowych, np. mistycznych? Czytaj¹c teksty tych filozofów, nie sposób nie
spostrzec motywów zaczerpniêtych wprost z dialogów i listów Platona. Mo¿na
na tej podstawie s¹dziæ, ¿e to one s¹ tym w³aciwym ród³em, przynajmniej
w sensie literackim, ich koncepcji. W³asne doznania duchowe, takie czy inne, mog³y ich utwierdzaæ w przekonaniach uformowanych w szkole i w oparciu o w³asn¹ lekturê. W ka¿dym razie dowiadczenie duchowe sta³o siê ich instrumentem
filozofowania46. Pomimo dysponowania takim narzêdziem, ich wiedza o Bogu,
Wiemy, ¿e niektórzy platonicy, tacy jak Apulejusz i Plutarch, bardzo powa¿nie podchodzili
do misteryjnych wtajemniczeñ, czego lady mamy w Licie pocieszaj¹cym do ¿ony Plutarcha oraz
46
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a podobnie i o duszy ludzkiej, niewiele jednak wzros³a. W³aciwie wiedzieli
o Bogu tylko tyle, ¿e jest on niecielesny, transcendentny, trudny do poznania
i jeszcze trudniejszy do opisania, z racji poznawczych ograniczeñ, jakie nak³ada
na cz³owieka jego w³asna natura. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e te informacje mo¿na
wyczytaæ u Platona. Dodajmy jeszcze, ¿e ówczeni platonicy doprecyzowali niektóre koncepcje Platona, a przynajmniej wyraniej je wypowiedzieli. Na przyk³ad uwyraniono koncepcjê iluminacji jako dowiadczenia noetycznego, w którym dusza ludzka mo¿e w jaki sposób ujrzeæ Boga47. Trzeba jednak przyznaæ,
¿e samo zjawisko iluminacji pozosta³o nadal niejasne, ale z powodu swego osobistego (a czêciowo nawet mistycznego) charakteru takie musi ono pozostaæ.
Doprecyzowano te¿ Platoñsk¹ teoriê mi³oci jako mistycznego dowiadczenia
Boga, chocia¿ i to dowiadczenie, z powodów oczywistych  w koñcu jest to
doznanie jeszcze bardziej osobiste i nieracjonalne  pozostaje spowite mrokiem
pewnej tajemnicy, przynajmniej dla tych, których nie by³o ono udzia³em.
Jakkolwiek by na to patrzeæ, to dziêki „odkryciu” nadprzyrodzonoci i zwi¹zanego z tym dowiadczenia duchowego filozof zyska³ wgl¹d w wiat wartoci
ponadfizycznych, a wiêc niejako nadprzyrodzonych, a wraz z tym  w nadprzyrodzone wymiary ludzkiej natury. Sta³ siê dlañ tym samym jasny, przynajmniej
w sensie egzystencjalnym (choæ niekonieczne  trzeba jednak dodaæ  w sensie
racjonalnym), nadprzyrodzony wymiar i nadprzyrodzony sens ludzkiej egzystencji. Niezale¿nie od pewnych trudnoci, jakie wnosi redni platonizm i platonizm
w ogóle, wypada uznaæ donios³oæ i rangê tych odkryæ, bo poszerzy³y one
horyzont badañ filozoficznych o obszar nadprzyrodzony, niemal niewidzialny
w zasadzie dla filozofii dominuj¹cych w okresie hellenistycznym.
Najdoniolejszym jednak i najtrwalszym wk³adem redniego platonizmu do
filozofii jest to, ¿e ods³oni³ on fascynuj¹c¹ g³êbiê ludzkiej natury w jej nadprzyrodzonym (boskim) wymiarze i jej najwa¿niejsze tajemnice, w tym najwiêksz¹
i zarazem najwiêtsz¹ tajemnicê ludzkiej mi³oci, która okazuje siê wtajemniczeniem w sam¹ boskoæ. Mi³oæ wydobywa to, co w cz³owieku najszlachetniejsze,
wrêcz boskie, i prowadzi go do boskoci48. Przez ni¹ dzieje siê w³anie to, co
Platon nazywa doskona³ymi wtajemniczeniami kap³añskimi49.
w Metamorfozach Apulejusza  zob. Apulejusz, Metamorfozy , dz. cyt. Nale¿y siê spodziewaæ,
¿e podobnie traktowali i te filozoficzne wtajemniczenia. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e osobiste, egzystencjalne dowiadczenia czy prze¿ycia duchowe, takie czy inne, jeli nawet nie by³y pierwotnym
ród³em w³aciwego im przekonania o istnieniu niecielesnego i nadprzyrodzonego wymiaru ludzkiej egzystencji, to przynajmniej mog³y ich w tym utwierdzaæ, a tym samym sta³y siê jednym
z g³ównych róde³ ich pogl¹dów filozoficznych.
47
Apulejus, De deo Socratis, dz. cyt., III 124; Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., X 165.
48
W szczególny sposób pokazuje to Apulejusz w swojej wersji bani o Erosie i Psyche
w Metamorfozach – zob. Apulejusz, Metamorfozy , dz. cyt.
49
Zob. Platon, Fajdros, dz. cyt., 249 C-250 A; 250 C-251 B; ten¿e, Gorgiasz, 493 A; ten¿e,
Fedon, dz. cyt., 69 B. W dowiadczeniu mistycznym cz³owiek odkrywa ca³e spektrum nadprzyrodzonoci, ale te¿ to, ¿e sam jest w tej nadprzyrodzonoci w istotny sposób zanurzony. Tylko w ten
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Odkrycie nadprzyrodzonego wymiaru ludzkiej natury wymusza³o zmianê
¿yciowych preferencji z materialistycznych na duchowe, które uwzglêdnia³y nadprzyrodzone aspekty ludzkiej egzystencji, ale przede wszystkim ukaza³y jej, rzeczywicie fascynuj¹c¹ i tajemnicz¹ jednoczenie, g³êbiê, w której skrywa siê,
a zarazem w pewien sposób ujawnia (ale tylko wtajemniczonym) sama boskoæ.
Filozofowie rednioplatoñscy powrócili do platoñskich hase³: pod¹¿aj za Bogiem i upodobnij siê do Boga, którymi zast¹pili stoickie: ¿yj wed³ug natury
i pod¹¿aj za natur¹. Nowy kierunek rozwoju moralnego cz³owieka upatrywali
oni w asymilacji do transcendentnej i niecielesnej boskoci.
Na zakoñczenie warto dodaæ, wychodz¹c ju¿ poza g³ówny nurt naszych rozwa¿añ, ¿e w obrêbie redniego platonizmu wyjaniono pewne trudne kwestie platoñskiej filozofii, jak zagadnienie metafizycznej natury idei oraz Boga. Alkinous
o¿ywi³ i doprecyzowa³, najprawdopodobniej jeszcze Ksenokratesow¹50, koncepcjê idei jako mentalnych projekcji Boga51, a zarazem  i to jest chyba ciekawsze
 wyjani³ naturê najwy¿szych idei platoñskich, tzn. Dobra, Piêkna i Prawdy,
wyjaniaj¹c jednoczenie naturê samego Boga. Idee zyska³y status mentalnych
konstrukcji Boga, skrystalizowanych ontycznie myli Boga, samodzielnych
w swym aktualnym bytowaniu, ale genetycznie od nich zale¿nych. Sta³y siê tym
samym gatunkowymi i rodzajowymi projektami bytów istniej¹cymi w boskim
umyle, a jednoczenie samodzielnymi i skoñczonymi ontycznie bytami. Trzy
najwy¿sze idee platoñskie zosta³y zrównane z samym Bogiem. Ka¿da z nich
wyra¿a odt¹d jaki aspekt boskiej natury.
Dodajmy jeszcze, ¿e pod doæ znacznym wp³ywem wymienionych odkryæ
formowa³y siê niektóre koncepcje filozoficzne mylicieli chrzecijañskich, a nawet niektórych mistyków chrzecijañskich. Z innych motywów rednioplatoñskich zaadaptowanych przez chrzecijañstwo warto wymieniæ znany idea³
upodobnienia do Boga (homoiosis theo), który w ró¿nych konfiguracjach, od naladowania Jezusa do naladowania Maryi, funkcjonuje w kulturze chrzecijañskiej do dzi. Odnonie mistycyzmu trzeba powiedzieæ, ¿e obie niejako formy
platoñskiego mistycyzmu, a wiêc mistycyzm noetyczny (poznawczy) oraz mistycyzm oparty na mi³oci do piêkna, zaowocowa³y w mistycyzmie chrzecijañskim,
niezale¿nie oczywicie od inspiracji w³aciwych wszystkim dowiadczeniom religijnym52.
sposób cz³owiek mo¿e dowiadczyæ Boga i samego siebie w duchowej, mi³osnej przecie¿, relacji
do tego¿ Boga. Jest to najprostsze dowiadczenie, które mo¿e byæ udzia³em filozofa, a zarazem
najwiêksze wtajemniczenie filozoficzne, które wprowadza go w kr¹g wartoci nadprzyrodzonych
i w kr¹g samego Boga, a zarazem w najg³êbsze tajemnice ludzkiej duszy i ludzkiego jestestwa. To
s¹ w³anie najprawdziwsze wiêcenia kap³añskie, otwieraj¹ce bramy szczêcia najwy¿szego, jak
zwyk³ o nich mówiæ Platon.
50
Zob. J. Wojtczak, O filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu, Warszawa 1980, s. 52.
51
Zob. Alkinous, Didaskalikos, dz. cyt., IX 163; K. Paw³owski, Teoria idei , dz. cyt.
52
Zob. A. Louth, dz. cyt., s. 127-155.
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SUMMARY
The most important and enduring input of Middle Platonism is the way it unveiled the fascinating
depths of human nature in its supernatural dimension, and its greatest secrets, including the most
important and most sacred mystery of human love, which is the initiation into divinity itself. The
discovery of the supernatural dimension of the human nature enforced a change from materialistic life
preferences to spiritual ones — it was the consequence of accepting the supernatural aspects of human
existence, but also, above all, it revealed its fascinating and mysterious depth in which divinity itself is
both hidden and somehow exposed (although only to those who are initiated). Middle Platonic
philosophers returned to Platonic postulates: “follow God” and “imitate God,” which replaced the Stoic
“live in accordance with nature” and “follow nature”. In the eyes of the Platonics, the new direction of
human ethical development was to be found in imitating the transcendent and incorporeal divinity.

Keywords
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2016.13.06

MATEUSZ STRÓ¯YÑSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej

Mistyka jani w filozofii Plotyna1
The Misticism of the Self in the Philosophy of Plotinus

I. PROBLEM DEFINICJI DOWIADCZENIA MISTYCZNEGO
Problem mistycyzmu u Plotyna Lloyd Gerson nazywa „wyboistym terytorium”2. Trudno siê z nim nie zgodziæ, lecz jeszcze trudniej odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego tak jest. Wydaje siê, ¿e jednym ze róde³ tego stanu rzeczy, jeli
nie g³ównym, jest swobodne pos³ugiwanie siê pojêciem dowiadczenia mistycznego lub mistycyzmu w odniesieniu do Plotyna, bez uprzedniego okrelenia,
co w ogóle rozumiemy przez to dowiadczenie i w jaki sposób o nim mylimy.
W literaturze dotycz¹cej Plotyna mamy do czynienia z sytuacj¹, w której ka¿dy
badacz mo¿e przyj¹æ w³asne rozumienie mistyki, niekoniecznie dziel¹c siê nim
z czytelnikiem, i doæ arbitralnie nazywaæ ró¿ne stany kontemplacyjne, o których
pisze Plotyn, mistycznymi lub niemistycznymi3. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na
1
Artyku³ jest skrócon¹ i zmodyfikowan¹ wersj¹ tekstu: Kontemplacja a poznanie w filozofii
Plotyna, Logos i Ethos 35, 2(2013), s. 259-295.
2
L.P. Gerson, Plotinus, London–New York 1994, s. 218. Zob. te¿ uwagi P. Hadota o anachronicznym u¿yciu tego pojêcia w odniesieniu do Plotyna (P. Hadot, L’union de l’âme avec l’intellect
divin dans l’experience mystique plotinienne, w: Proclus et son influence: actes du colloque de Neuchâtel, juin 1985, red. G. Boss, G. Seel, Zürich 1987, s. 3-5).
3
Mo¿na by podaæ wiele przyk³adów. ODaly rezerwuje u¿ywane przez siebie pojêcie unio
mystica tylko do kontemplacji Jednego i nie podaje niemal ¿adnych kryteriów definiowania takiego dowiadczenia  zob. G.J.P. ODaly, Plotinus’ Philosophy of the Self, Shannon 1973, s. 82. Rist
w swojej ksi¹¿ce zdecydowa³ siê wprowadziæ definicje i ramy poprzez odwo³anie siê do stosunkowo nowej podówczas pracy Zaehnera  zob. R.C. Zaehner, Mysticism, sacred and profane; an inquiry into some varieties of praeter-natural experience, Oxford 1957, w której dowiadczenia mistyczne podzielone zosta³y na cztery typy, a najbardziej do Plotyna pasuj¹cy mia³ byæ typ teistyczny
 zob. J.M. Rist, Plotinus. The Road to Reality, Cambridge 1967, s. 214. Meijer krytykuje postawê
Rista, któr¹ nazywa Zaehnerism, polegaj¹c¹, jego zdaniem, na ignorowaniu niektórych wypowie-
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wyró¿niæ dwie tendencje w u¿ywaniu terminu „mistyczny. Bardziej tradycyjne
i wyraniej formu³owane jest definiowanie dowiadczenia mistycznego wed³ug
kryterium przedmiotowego, przez co rozumiem, ¿e dowiadczenie nazywamy
mistycznym lub nie w zale¿noci od tego, co jest jego przedmiotem (byt boski
lub nieboski, w danej metafizyce).
W filozofii Plotyna wszystkie trzy hipostazy by³y bytami boskimi – Jedno,
Intelekt i Duszê (kosmiczn¹) Plotyn nazywa Uranosem, Kronosem i Dzeusem
(V.8[31].9-13)4 i nie pozostawia równie¿ w¹tpliwoci, ¿e tak¿e dusza indywidualna jest bogiem. Jeli przyjmiemy kryterium przedmiotowe, wszelkie poznanie,
nie tylko poznanie noetycznych Form wype³niaj¹cych boski Intelekt, lecz tak¿e
samopoznanie duszy, bêdzie dowiadczeniem mistycznym. Trudno zrozumieæ, w tym
wietle, dlaczego niektórzy badacze, tak jak np. Jean-Michel Charrue5, odnosz¹
dowiadczenie mistyczne jedynie do Jednego, dlatego ¿e jest ono Bóstwem, a do
Intelektu ju¿ nie, choæ Plotyn wielokrotnie nazywa tak¿e i tê hipostazê bogiem.
Najwyraniej albo u¿yte jest tutaj inne kryterium, albo pojêcie boskoci zastosowane jest zgodnie z (nie do koñca sprecyzowanym) rozumieniem uczonego interpretuj¹cego myl Plotyna.
Dla kontrastu, Jacques Maritain, którego opis intuicji bytu nie odbiega bardzo od Plotyñskich opisów wizji noetycznej6, w ogóle nie uznaje tego rodzaju
bytu za dowiadczenie mistyczne z tego wzglêdu, ¿e, zgodnie z jego myleniem,
byt jako taki (przedmiot intelektualnej intuicji) nie jest bynajmniej czym boskim,
podobnie jak ludzka dusza7. Problem polega te¿ na tym, ¿e, jak s³usznie zwraca
dzi Plotyna, przecz¹cych teistycznej interpretacji – zob. P.A. Meijer, Plotinus on the Good or the
One (Enneads VI.9). An Analytical Commentary, Amsterdam 1992, s. 307nn. Bussanich równie¿
polemizuje z t¹ typologi¹, dowodz¹c, ¿e dychotomia monistyczne/teistyczne jest ma³o owocna
w odniesieniu do Plotyna  zob. J. Bussanich, Mystical elements in the Thought of Plotinus, „Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt” 36,7(1997), s. 5300-5330. Ostatnio Arp zdecydowa³
siê skorzystaæ z konstruktywistycznej teorii mistycyzmu Stephena Katza  zob. R. Arp, Plotinus,
Mysticism, and Mediation, „Religious Studies” 40, 2004, s. 145-163, do którego wczeniej przelotnie nawi¹za³a tak¿e Westra  zob. L. Westra, Plotinus and Freedom, New York 1990, s. 210. Gerson sugeruje, ¿e elementy mistyczne w filozofii Plotyna s¹ w istocie marginalne i mog¹ byæ
w ³atwy sposób odizolowane od jego zasadniczych pogl¹dów epistemologicznych  zob. L.P. Gerson, Plotinus, dz. cyt., s. 218; zob. niemal identyczne sformu³owanie Decka  zob. J.N. Deck,
Nature, Contemplation, and the One. A Study in the Philosophy of Plotinus, Toronto 1967, s. 8.
Gerson nie kryje zreszt¹ swojego osobistego stosunku do mistycyzmu, uznaj¹c to okrelenie za pejoratywne  zob. L.G. Gerson, Plotinus, dz. cyt., s. 223.
4
Odwo³uj¹c siê do Ennead, podajê numer enneady, traktatu oraz numer traktatu w chronologicznym porz¹dku Porfiriusza. Tekst grecki wed³ug wydania: Plotinus, Enneads, t. 1-7, t³um.
A.H. Armstrong, Cambridge 2000-2003; polskie przek³ady mojego autorstwa.
5
Zob. J.-M. Charrue, Note sur Plotin et la mystique, Kernos, R. 16, 2003, s. 200.
6
Na temat podobieñstw i ró¿nic w pojêciu kontemplacji u Plotyna i Maritaina zob. M. Stró¿yñski, Kontemplacja a filozofia u Jacquesa Maritain i Plotyna, „Kwartalnik Filozoficzny” 41,3
(2003), s. 19-41.
7
Zob. J. Maritain, Pisma filozoficzne, t³um. J. Fenrychowa, Kraków 1988, s. 145-148.
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uwagê John Deck8, pojêcie tego, co boskie, dla Plotyna by³o o wiele szersze ni¿
to, które jest zakorzenione we wspó³czesnej kulturze, a zosta³o ukszta³towane
w du¿ej mierze przez chrzecijañstwo. Jeli wszystko, poza materi¹ sam¹ w sobie, jest w wiecie Plotyna boskie  Jedno, Intelekt i Dusza – a¿ do swoich najni¿szych aktywnoci, w³¹cznie z kosmosem materialnym rozpatrywanym jako
rz¹dzony przez Duszê organizm  to rozró¿nienie na boskie i nieboskie traci swój
sens. A samo pojêcie dowiadczenia mistycznego, jako kontaktu z czym boskim,
staje siê tak szerokie, ¿e w konsekwencji przestaje byæ u¿yteczne.
Drugie kryterium mo¿na nazwaæ podmiotowym, gdy¿ jest ono oparte na jakoci samego dowiadczenia poznawczego, niezale¿nie od tego, jak kwalifikujemy metafizycznie jego przedmiot. Tutaj sprawa jest jednak jeszcze bardziej zagmatwana. Czy „mistyczne” oznacza po prostu niedyskursywne lub intuicyjne?
Jeli tak, to proste rozumienie stwierdzenia czêæ nie mo¿e byæ wiêksza od ca³oci by³oby dowiadczeniem mistycznym, gdy¿ jest to proste, intuicyjne poznanie, które nie opiera siê na wnioskowaniu, dyskursywnym rozumowaniu czy
pojêciach. John Bussanich stara siê odró¿niæ mistyczn¹ intuicjê intelektualn¹
u Plotyna od tego, co okrela mianem „mniej subtelnych postaci intuicji, na przyk³ad, bezporedniego uchwycenia terminu redniego sylogizmu lub uwiadomienia sobie, ¿e p, bez rozumowania czy zmys³owej percepcji [t³um. M.S.]9, lecz
ostatecznie musi polegaæ na kryteriach opisowych10. Jest to jednak stanowisko
o wiele bardziej mo¿liwe do przyjêcia ni¿ opinia Philipa Caryego, który, pisz¹c
o platonizmie Augustyna, z jednej strony krytykuje rozszerzanie pojêcia mistycznego na wszelkie poznanie intuicyjne, ale, z drugiej strony, przyjmuje
wspó³czesne za³o¿enia o naturze poznania intelektualnego i porównuje dowiadczenie intuicji intelektualnej platonizmu i arystotelizmu do dowiadczenia matematyka, który na drodze nag³ego olnienia odkrywa rozwi¹zanie matematycznej
zagadki11. Jest to dowiadczenie, jak pisze Cary, normalne, zwyczajne, takie, jakie niemal ka¿dy prze¿y³, i nie ma powodu uwa¿aæ go za ezoteryczne, misteryjne czy religijne. Philip Cary sugeruje, ¿e w³anie tak nale¿y rozumieæ intuicyjne
poznanie natury rzeczywistoci w antycznej filozofii: poczucie jasnoci, pewnoci, intuicyjnego zrozumienia i radoci  tej samej, co w przypadku rozwi¹zania
matematycznego problemu.
8
Zob. J.N. Deck, Nature , dz. cyt., s. 87; A.H. Armstrong, The apprehension of divinity in
the self and cosmos in Plotinus, w: The Significance of Neoplatonism, red. B. Harris, AlbanyNew
York 1976, s. 190.
9
J. Bussanich, Non-discursive thought in Plotinus and Proclus, „Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale”, R. 8, 1997, s. 193.
10
Takich jak: „bezczasowoæ, nieomylnoæ, wszechwiedza i niewyra¿alnoæ (tam¿e).
11
P. Cary, Augustine’s Invention of the Inner Self. The Legacy of a Christian Platonist, Oxford
2000, s. 71-73. Na temat podobnych analogii matematycznych zob. R.T. Wallis, ÍÏÕÓ as Experience, w: The Significance , dz. cyt., s. 127; J.P. Kenney, The Mysticism of Saint Augustine. Rereading the „Confessions”, New York–London 2005, s. 61.

100

MATEUSZ STRÓ¯YÑSKI

Zasadnicz¹ wad¹ podmiotowego kryterium jest to, ¿e badacz nie ma dostêpu
do dowiadczeñ autora tekstu, a dysponuje jedynie ich literacko-filozoficznym
opisem, podczas gdy g³ówn¹ wad¹ kryterium przedmiotowego wydaje siê wspomniany brak zgody co do obiektywnego statusu przedmiotu dowiadczenia. Cenne wydaj¹ siê w tym kontekcie sugestie Richarda Sorabji, który kryterium, nazywane przeze mnie przedmiotowym, okrela w terminach intencjonalnego
przedmiotu dowiadczenia” (chodzi o to, jak przedmiot swego dowiadczenia
rozumie autor tekstu), a kryterium podmiotowe identyfikuje z ujêciem fenomenologicznym (w sensie opisu bezporednich danych dowiadczenia), które zatrzymaæ siê musi na tekcie, nie bêd¹c w stanie dotrzeæ do dowiadczenia12.
Wydaje siê wiêc, ¿e najbezpieczniej jest przyj¹æ kombinacjê tych dwóch kryteriów przy kwalifikacji dowiadczeñ kontemplacyjnych w filozofii. Trzeba zapytaæ, czy filozof (lub badacz jego dzie³a) sam uwa¿a przedmiot dowiadczenia
za byt boski i czy dowiadczenie opisane jest jako intuicyjne, czyli jako poznanie bezporednie, które nie sprowadza siê do operacji na reprezentacjach mentalnych. Dowiadczeniem mistycznym by³oby, przy takich za³o¿eniach, dowiadczenie o charakterze intuicyjnym; jego przedmiot uznawany jest za byt boski
przez tego, który takie dowiadczenie relacjonuje, lub tego, kto tê relacjê interpretuje. Na podstawie tych kryteriów nale¿y uznaæ wszystkie formy kontemplacji u Plotyna za formy dowiadczenia mistycznego  jak to uczynili choæby Pierre Hadot i John Bussanich13. Jednoczenie wydaje siê, ¿e pojêcie mistycznego
traci swoj¹ u¿ytecznoæ, skoro oznacza w zasadzie wszystkie licz¹ce siê dla Plotyna formy poznania, które s¹ powy¿ej poziomu dialektycznego mylenia pojêciowego, tote¿ warto siê zastanowiæ, czy bardziej precyzyjne i u¿yteczne nie jest
pojêcie ró¿nych form kontemplacji”.
Plotyn wyró¿nia trzy dziedziny kontemplacji czy te¿ trzy dziedziny dowiadczenia mistycznego  kontemplacjê Duszy kosmicznej i ca³ego materialnego
wiata, kontemplacjê Intelektu-Bytu wraz z Platoñskimi Formami, które go wype³niaj¹, oraz kontemplacjê Jednego-Dobra, która stanowi przekroczenie i zanegowanie poznania i tym samym opuszcza tradycyjne granice antycznej filozofii. W niniejszym artykule chcê przyjrzeæ siê bli¿ej najwy¿szemu typowi
dowiadczenia mistycznego czy te¿ kontemplacji w filozofii Plotyna, czyli kontemplacji Jednego jako ród³a wszelkiego istnienia.

Zob. R. Sorabji, Time, Mysticism, and Creation, w: Augustines Confessions. Critical Essays, red. W.E. Mann, Oxford 2006, s. 218nn.
13
Zob. P. Hadot, L’union , dz. cyt.; J. Bussanich, Mystical , dz. cyt.
12
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II. KONTEMPLACJA HIPERNOETYCZNA14, CZYLI USZCZÊLIWIAJ¥CA NIEWIEDZA
Dla Plotyna intuicja intelektualna jest sk³adnikiem poznania filozoficznego,
a jego przedmiotem jest tradycyjnie pojmowany przedmiot filozoficznej spekulacji: prawdziwie istniej¹cy byt. W dowiadczeniach kontemplacji noetycznej
ludzki intelekt jednoczy siê z hipostaz¹ Intelektu, trac¹c swoj¹ indywidualn¹ perspektywê we wszechogarniaj¹cym, intuicyjnym akcie poznawczym i staj¹c siê
wszystkim, ca³ym Bytem, ca³oci¹ jednolit¹, a jednoczenie zró¿nicowan¹. Intuicja intelektualna stanowi kulminacjê drogi filozoficznego poznania i nale¿y cile do porz¹dku wiedzy. Kontemplacja intelektualna jest dowiadczeniem ca³kowitej przejrzystoci Bytu, jego wewnêtrznej struktury i organizacji, która ods³ania
siê cz³owiekowi w najwy¿szym akcie dostarczaj¹cym intelektowi ogromnej radoci, rozkoszy, szczêcia i spe³nienia:
Poniewa¿ Intelekt jest piêkny i najpiêkniejszy ze wszystkiego, spoczywaj¹cy w czystym wietle i blasku czystym, i ogarnia naturê bytów, a ten piêkny wszechwiat jest
jego cieniem i obrazem, i poniewa¿ spoczywa we wszelkiej wiat³oci, jako ¿e nie
ma w nim nic nieznanego, nic nieprzejrzystego, nic pozbawionego miary, i poniewa¿
¿yje ¿yciem szczêliwym, to zdumienie ogarn¹æ mo¿e tego, który go widzi i  tak
jak nale¿y  zanurzy siê w nim i stanie siê z nim jednym.15

G³ówn¹ cech¹ wyró¿niaj¹c¹ tê postaæ kontemplacji jest to, ¿e podmiot wchodzi tu w jednocz¹cy kontakt z przedmiotem, który okrela go i formuje, a jest
nim niematerialny byt ujmowany jako co. Ta cecha odró¿nia w sposób zasadniczy to dowiadczenie od kontemplacji Jednego. J¹ równie¿ nale¿y, w myl
przyjêtego tu kryterium, uznaæ za dowiadczenie mistyczne. Pytanie o to, czy jest
to dowiadczenie filozoficzne, nastrêcza wiêcej trudnoci.
Gdy Maritain próbowa³ opisaæ mistyczne dowiadczenie Indii, dla którego
zaproponowa³ kategoriê naturalnego dowiadczenia mistycznego, zaobserwowa³, ¿e zasadnicz¹ cech¹ tego dowiadczenia jest to, ¿e nie jest ono dowiadczeniem poznania, a jego istot¹ jest negacja wszelkiego poznania i wejcie w stan
uszczêliwiaj¹cej niewiedzy16. Maritain, podobnie, jak Gerson i Kenney, mówi
o dowiadczeniu tego rodzaju jako typowo religijnym, gdy¿ wyp³ywaj¹cym
z pragnienia, które jest pragnieniem po³¹czenia siê na powrót z jego [cz³owieka] ród³em17. Uwa¿am, ¿e argumentem za takim rozumieniem jest to, ¿e tradyPojêcie hypernoetic self zaproponowa³ G.J.P. ODaly, w: ten¿e, Plotinus , dz. cyt., s. 84.
~ êáÂ áÛã®
~ êáèáñ
~ êåéìÝíïõ
ÔïL~ ä¬ íïL~ êáëïL~ Ðíôïò êáÂ ðÜíôùí êáëëßóôïõ, ¦í öùôÂ êáèáñå
~
~
~ í Ðíôùí ðåñéëáâüíôïò öýóéí, ïß
êáÂ ô¬í ôù
êáÂ Ò êáëÎò ïßôïò êüóìïò óêé êáÂ åÆêþí, êáÂ ¦í ðÜó®
~, æù
~ íôïò æù¬í
ãëáß êåéìÝíïõ, Óôé ìçä¥í íüçôïí ìçä¥ óêïôåéíÎí ìçä ìåôñïí ¦í áÛôå
~
~
ìáêáñßáí èÜìâïò ì¥í í §÷ïé ôÎí Æäüíôá êáÂ ôïLôïí êáÂ ñò ÷ñ¬ åÆò áÛôÎí åÆóäýíôá êáÂ áÛôå
ãåíüìåíïí ªíá. Plotinus, Enneads, dz. cyt., .8[30].11.26-33. Wszystkie przek³ady Plotyna s¹ mojego autorstwa.
16
J. Maritain, Pisma , dz. cyt., s. 107.
17
Tam¿e, s. 105.
14

15
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cja greckiej filozofii, a szczególnie dwaj wielcy mistrzowie Plotyna – Platon
i Arystoteles – za cel filozofii uwa¿ali mimo wszystko p o z n a n i e prawdziwego bytu, którego paradygmatem jest íüçóéò18. Wydaje siê, ¿e jego uwagi w³aciwie opisuj¹ te¿ ró¿nicê miêdzy dwiema formami kontemplacji w filozofii Plotyna, a jego definicja naturalnego dowiadczenia mistycznego trafnie oddaje
dowiadczenie Dobra w myli tego filozofa jako: metafilozoficzne dowiadczenie substancjalnego esse duszy poprzez negatywne czy raczej unicestwiaj¹ce
upodobnienie umys³owe19.
Autor Enneads podkrela czêsto, ¿e Dobro nie mo¿e zostaæ poznane i ¿e
warunkiem wejcia w kontakt z nim jest w³anie porzucenie poznania i wiedzy
na rzecz tego, co nazywa obecnoci¹ potê¿niejsz¹ od wiedzy (VI.9[9].4.3)20.
Plotyn powtarza za Platonem, ¿e nie ma o nim rozumowania ani wiedzy, gdy¿
jest ono ponad bytem (V.4[7].9-11)21. Plotyn na ró¿ne sposoby próbuje opisaæ
to charakterystyczne przejcie od poznania do stanu niepoznawania, stanu niewiedzy. Niekiedy jest to zwrot intelektu do jego g³êbi (III.8[30].9.29), wyjcie
z siebie (V.3[49].11.1-6) lub ponad siebie (VI.7[38].16.1-2). Niekiedy  samonegacja, w wyniku której intelekt musi w ogóle nie byæ intelektem (III.8[30].9.32)
i d¹¿yæ do Jednego nie jako intelekt (V.3[49].11.4-5). Intelekt musi przestaæ
kontemplowaæ byty i staæ siê nic niewidz¹cym widzeniem (V.3[49].11.5-6) lub
innym sposobem widzenia (VI.9[9].11.23).
Poznanie musi zostaæ porzucone, gdy¿ Jedno jest niepoznawalne, a kontemplacja Dobra jest bardziej odczuciem obecnoci czego niepoznawalnego
(VI.9[9].4.3) czy zetkniêciem siê z nim ni¿ poznaniem czy widzeniem czegokolwiek, bo: „nie jest mo¿liwe intuicyjne poznanie go, lecz tylko dotkniêcie i jakby
zetkniêcie niewypowiedziane i niepojête, wczeniejsze ni¿ poznanie, nale¿¹ce do
intelektu, który jeszcze siê nie sta³ intelektem i dotyka, nie poznaj¹c”22.
Brak wszelkich form, istot i wszelkiego  mówi¹c jêzykiem scholastycznym
 quid w tym dowiadczeniu ca³kowitej niewiedzy nie oznacza jednak, ¿e nie ma
Zob. L.P. Gerson, Plotinus, dz. cyt., s. 218. Ci¹g³oæ z tradycj¹ filozoficzn¹ podkrela Arnou w polemice z Zellerem i Ingem  zob. R. Arnou, Le désir de Dieu dans la philosophie de Plotin, Rome 1967, s. 266.
19
J. Maritain, Pisma , dz. cyt., s. 116. Pomijaj¹c, oczywicie, pojêcie substancjalnego esse,
wziêtego z tradycji tomistycznej.
20
êáô ðáñïõóßáí ¦ðéóôÞìçò êñåßôôïíá. O obecnoci  zob. A. Kelessidou-Galanou, L’extase
plotinienne et la problématique de la personne humaine, „Revue des Études Grecques” R. 84, 1971,
s. 385; I. Crystal, Plotinus on the Structure of Self-Intellection, „Phronesis”, R. 43, 1998, nr 3,
s. 269-271.
~
21 ~
ïß ì¬ ëüãïò ìçä¥ ¦ðéóôÞìç, Ñ ä¬ êáÂ ¦ðÝêåéíá ëÝãåôáé åÆíáé ïÛóßáò. Zob. Pl. Parm. 142a
i Resp. VI, (509b. Zob. A.H. Armstrong, The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus: An Analytical and Historical Study, Cambridge 1940, s. 34-35; A. Kelessidou-Galanou, L’extase , dz. cyt., s. 385nn.
~
22
ïÛê §óôáé íüçóéò áÛôïL~, ëë èßîéò êáÂ ïÆïí ¦ðáö¬ ìüíïí ññçôïò êáÂ íüçôïò, ðñïíïïL~óá
~
~
ïÜðù íïL ãåãïíüôïò êáÂ ôïL èéããÜíïíôïò ïÛ íïïL~íôïò (VI.9[9].4.3).
18
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tam ¿adnego quod w sensie metafizycznym, co by³oby absurdem. Nie jest to równie¿ stan nieprzytomnoci, lecz stan najwy¿szej mo¿liwej intensywnoci wiadomoci, w którym wiadomoæ staje siê bezprzedmiotowa23. Jest widzenie, lecz nie
ma nic, co mo¿na by widzieæ, a sam widz¹cy równie¿ nie jest widziany.
Choæ wydaje siê, ¿e dowiadczenie hipernoetycznej niewiedzy Plotyn niekiedy opisuje jako znikniêcie Ja, nonsensem by³oby twierdziæ, w ramach metafizyki Plotyñskiej, ¿e znika ludzki podmiot kontemplacji24. Wrêcz przeciwnie,
w dowiadczeniu, w którym nic nie ma, ani przedmiotu, ani podmiotu, ani poznania, ani uczucia, ani ¿adnego w ogóle bytu czy zjawiska (VI.9[9].11.9-12),
jedno pozostaje obecne: podmiot dowiadczaj¹cy tego stanu, a dok³adniej jego
czyste, niczym nieograniczone Ja, g³êbia podmiotowoci, jak pisze Maritain25.
Dlatego nie tylko nie jest to anihilacja Ja, lecz jego maksymalna intensywnoæ,
stan, w którym Ja obejmuje ca³oæ dowiadczenia, wykluczaj¹c mo¿liwoæ ujêcia czegokolwiek jako nie-Ja i zarazem wykluczaj¹c mo¿liwoæ widzenia czego (istoty, quid): „nie staje siê wtedy ¿adn¹ istot¹, ale jest ponad bytem, dziêki
temu w³anie, z czym obcuje” (VI.9[9].11.42-3)26.
Plotyn  odpowiadaj¹c na mo¿liwe zarzuty, ¿e cz³owiek popada wtedy w stan
nieprzytomnoci  mówi, ¿e Ja nie dociera tutaj do czego obcego, lecz do siebie
samego (VI.9[9].11.39), i staje siê tym, czym pierwotnie by³o. Aoryst wydaje siê
tutaj wyra¿aæ bezczasowoæ, wiêc nale¿a³oby powiedzieæ  staje siê tym, czym
zawsze potencjalnie jest (VI.9[9].9.20-22 i VI.7[38].34.31-32). Ten stan Plotyn
czêsto okrela, odwo³uj¹c siê do wariantów terminu ìüíïò27. Proponujê t³umaczyæ ten termin nie jako samotnoæ, lecz jako bycie tylko sob¹28. Ja jest wtedy s a m o w tym sensie, ¿e porzuca wszelkie swoje uto¿samienia z ró¿nymi w³adzami poznawczymi i ich przedmiotami, a tak¿e samo w sobie nie mo¿e byæ ujête
poznawczo jako to czy tamto.
Niekiedy Plotyn pisze o tym dowiadczeniu w³anie jako o urzeczywistnieniu absolutnej czystoci Ja (perspektywa podmiotowa), a czasem jako o obecno23
Zob. A. Smith, Unconsciousness and quasiconsciousness in Plotinus, „Phronesis”, R. 23,
1978, nr 3, s. 297; J. Bussanich, Plotinus’s metaphysics of the One, w: The Cambridge Companion
to Plotinus, red. L.P. Gerson, Cambridge 1996, s. 62.
24
Problem sta³oci podmiotu dowiadczenia mistycznego podejmuje krótko ODaly, podkrelaj¹c jego ci¹g³oæ  zob. G.J.P. ODaly, Plotinus’ , dz. cyt., s. 82nn. Zob. te¿: J.-M. Charrue,
Note sur Plotin , dz. cyt., s. 203; T.G. Sinnige, Plotinus on the Human Person and Its Cosmic
Identity, „Vigiliae Christianae”, R. 56, 2002, nr 3, s. 293.
25
Zob. J. Maritain, Pisma , dz. cyt., s. 115.
~
26
ãßíåôáé ãñ êáÂ áÛôüò ôéò ïÛê ïÛóßá, ëë ¦ðÝêåéíá ïÛóßáò ôáýô®, ¾ ðñïóïìéëåé~. Zob. inne
ujêcie tego dowiadczenia w: J.M. Rist, Plotinus , dz. cyt., s. 225nn.
27
Ten termin w odniesieniu do duszy wystêpuje w I.6[1].6.9-18; I.2[19]3-7, a w odniesieniu
do Jednego w V.8[31].9.47, V.1[10].6.50-54, VI.8[39].15.16-23, 21.4-5, 26.8 i 28.15-16.
28
Na temat mistycznej samotnoci zob. wa¿ny artyku³ K. Corrigana, „Solitary” Mysticism
in Plotinus, Proclus, Gregory of Nyssa, and Pseudo-Dionysius, „Journal of Religion”, R. 76, 1996,
nr 1, s. 28-42.
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ci Dobra (perspektywa przedmiotowa). Przyk³adem pierwszego typu opisu jest
ostatni rozdzia³ pierwszego traktatu Plotyna, gdzie jest mowa o odrzucaniu
wszystkiego, by trwaæ jedynie w absolutnym Ja, które jest prawdziwym wiat³em, bêd¹cym tylko sob¹ i „spojrzeniem” (I.6[1].9.18 i 22)29. Plotyn pisze te¿,
¿e cz³owiek zobaczywszy siebie samego w tym widzeniu, zobaczy siebie takiego w³anie [ponad wszelkim poznaniem], a raczej zespoli siê z takim w³anie
sob¹ i takiego w³anie siebie spostrze¿e, kiedy stanie siê czym prostym”
(VI.9[9].10.9-12)30. Pisze tak¿e o duszy (w sensie indywidualnego Ja):
To jest jej [duszy] ród³o i kres: ród³o, bo stamt¹d pochodzi, a kres, bo tam jest
Dobro. I kiedy tam dociera, staje siê sob¹ i tym, czym by³a. [ ] nie dotrze do niczego innego, jak tylko do siebie samej, i w ten sposób, nie bêd¹c w czym innym od
siebie, nie bêdzie w niczym innym, jak tylko w sobie samej; bycie za w sobie samej, a nie czym istniej¹cym, to bycie w nim31.

Przedstawion¹ poni¿ej interpretacjê dowiadczenia kontemplacji Jednego
opieram na uznaniu, ¿e podobieñstwo jêzyka opisu emanacji intelektu z Jednego
oraz Ja, które dotyka Jednego w kontemplacji, wiadczy o tym, ¿e paradygmatem dla tej kontemplacji jest w³anie transcendentny, prenoetyczny aspekt intelektu32. Chodzi tutaj o proces wy³aniania siê Intelektu z Jednego, opisany przez
Plotyna miêdzy innymi tak:
Jego [Jednego] przelewaj¹ca siê obfitoæ tworzy co odeñ innego: to co za, gdy
powsta³o, zwróci³o siê ku niemu i zosta³o nim wype³nione, i powsta³o przez wpatrywanie siê weñ  i to jest Intelekt. To jego stabilne trwanie zwrócone ku [Jednemu]
stworzy³o Byt, a spogl¹danie ku niemu  Intelekt33.

~ ò ëçèéíÎí ìüíïí.
Óëïò áÛôÎò öù
~
~, ôïéïL
~ôïí Óøåôáé, ìá~ëëïí ä¥ áßôå
~ ôïéïýô¥å óõíÝóôáé
©áõôÎí ì¥í ïÛí Êäãí ôüôå, Óôå Òñ
êáÂ ôïéïL~ôïí áÆóèÞóåôáé ðëïL~í ãåíüìåíïí.
~
31
»îåé ïÛê åÆò ëëï, ëë åÆò áßôÞí, êáÂ ïàôùò ïÛê ¦í ëëå ïÛóá ïÛê ¦í ïÛäåíß ¦óôéí, ëë
~
~
~
.
¦í áßô® ôÎ ä¥ ¦í áßô® ìüí® êáÂ ïÛê ¦í ôå ¦íôé Ðí ¦êåßíå
. . [ ] êáÂ ôïL~ôï áÛô®~ ñ÷¬ êáÂ ôÝëïò.
~
~
~
ñ÷¬ ìÝí, Óôé ¦êåé èåí, ôÝëïò äÝ, Óôé ôÎ ãáèÎí ¦êåé . ÊáÂ ¦êåé~ ãåíïìÝíç ãßãíåôáé áÛô¬ êáÂ Óðåñ ²í
(VI.9[9].9.20-3, 11.39-41).
32
Takiego zdania s¹: G.J.P. ODaly, Plotinus’ , dz. cyt., s. 164nn.; P. Hadot, L’union , dz.
cyt., s. 17-27; J.M. Rist, Back to the Mysticism of Plotinus: Some More Specifics, „Journal of the
History of Philosophy”, t. 27, nr 2, 1989, s. 196nn.; A.H. Armstrong, The apprehension , dz. cyt.,
s. 196. W polskiej literaturze przedmiotu interesuj¹ce opracowanie tego problemu znajduje siê
w pracy A. Woszczyk, Problem hen i aoristos dyas w Enneadach Plotyna, Katowice 2007, s. 143-152. Twierdzi ona, ¿e Intelekt zwracaj¹cy siê ku Jednemu nie jest absolutnie nieokrelony, ale ju¿
w pewnym stopniu uformowany.
~ñåò áÛôïL
~ ðåðïßçêåí ëëï. ôÎ ä¥ ãåíüìåíïí åÆò áÛôÎ ¦ðåóôñÜöç êáÂ ¦ðëçñþèç
33
ôÎ ßðåñðë0
~
êáÂ ¦ãÝíåôï ðñÎò áÛôÎ âëÝðïí êáÂ íïL~ò ïßôïò. ÊáÂ T ì¥í ðñÎò ¦êåé~íï óôÜóéò áÛôïL~ ôÎ Ðí ¦ðïßçóåí.
~
T ä¥ ðñÎò áÛôÎ èÝá ôÎí íïLí (V.2[11].1.9-13). Zob. te¿: V.4[7].2.4-11, V.1[10].7.5-6, VI.7[38].16.14-23, V.3[49].11.4-11.
29
30
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Plotyn opisuje prenoetyczny aspekt Intelektu jako nieokrelone widzenie,
które jeszcze niczego nie widzi, zanim nie stanie siê Intelektem kontempluj¹cym
siebie jako Byt, a zarazem zwrócone jest z pragnieniem ku Jednemu, z którego
siê wy³ania.
Hipotezê o to¿samoci tego aspektu Intelektu ze stanem hipernoetycznej kontemplacji mo¿na uzasadniæ zw³aszcza przez odwo³anie siê do nastêpuj¹cego
urywku:
Intelekt posiada wiêc moc intuicyjnego poznania, dziêki której widzi to, co jest
w nim, oraz w³adzê, któr¹ widzi to, co jest ponad nim, dziêki jakiemu dotkniêciu
i przyjêciu tego. Dzia³aj¹c wed³ug tej w³adzy, najpierw tylko patrzy³, a patrz¹c, posiad³ póniej poznanie intelektualne oraz jest jednoci¹. To ostatnie jest kontemplacj¹
Intelektu rozs¹dnego, to pierwsze jest Intelektem zakochanym, kiedy traci on rozs¹dek, pijany nektarem. Wtedy  zakochany  staje siê prosty a¿ osi¹gnie b³ogoæ nasycenia. I lepsze jest dlañ byæ pijanym ni¿ byæ zbyt dostojnym na takie upojenie34.

John Bussanich, w swojej przenikliwej analizie hipotezy o to¿samoci prenoetycznej fazy intelektu z aspektem intelektu kontempluj¹cym Jedno35, proponuje jednak, by odró¿niæ stan prenoetyczny od hipernoetycznego, twierdz¹c, ¿e
kontemplacja Jednego jest o wiele intensywniejsz¹ form¹ wiadomoci ni¿ prenoetyczny, zal¹¿kowy intelekt. Równie¿ Eyjólfur Emilsson sk³ania siê ostatnio
ku uznaniu tego stanowiska36. Wydaje siê jednak, ¿e to, co Bussanich krytykuje,
to nie tyle sam fakt, ¿e „metafizyczne miejsce” dla kontemplacji hipernoetycznej
znajduje siê u Plotyna w prenoetycznym aspekcie Intelektu, ile raczej zamazywanie wszelkich ró¿nic miêdzy „momentem” powstania intelektu a „momentem”
jego powrotu do Jednego. Bussanich ma racjê, ¿e opisy kontemplacji Jednego,
pomin¹wszy terminologiê dotkniêcia” i „niewiedzy”, ró¿ni¹ siê w wielu punktach od opisów wy³aniania siê Intelektu z Jednego, lecz wydaje siê, ¿e Plotyn
u¿ywa odmiennego jêzyka, ¿eby podkreliæ ró¿ne aspekty tej samej rzeczywistoci. Gdy chce pokazaæ, w jaki sposób prenoetyczne, nieokrelone widzenie krystalizuje siê w intelektualn¹ kontemplacjê Form, podkrela swoiste ubóstwo prenoetycznego intelektu oraz to, ¿e raczej pragnie on Jednego, ni¿ je kontempluje.
Gdy Plotyn chce natomiast opisaæ, w jaki sposób ludzkie Ja („dusza indywidualna) dosiêga Dobra przez zakochany, czyli hipernoetyczny Intelekt, podkre~

~

~ âëÝðåé, ô¬í äÝ, ¾ ô
êáÂ ôÎí íïL~í ôïßíõí ô¬í ì¥í §÷åéí äýíáìéí åÆò ôÎ íïåé~í, ¾ ô ¦í áßôå
~ í àóôåñïí
¦ðÝêåéíá áßôïL~ ¦ðéâïë®~ ôéíé êáÂ ðáñáäï÷®~, êáè ¼í êáÂ ðñüôåñïí ©þñá ìüíïí êáÂ Òñù
~ í, Óôáí
êáÂ íïL~í §ó÷å êáÂ ªí ¦óôé. ÊáÂ §óôéí ¦êåßíç ì¬í T èÝá íïL~ §ìöñïíïò, áàôç ä¥ íïL~ò ¦ñù
~
~
~
~. êáÂ
.
öñùí ãÝíçôáé ìåèõóèåÂò ôïL íÝêôáñïò ôüôå ¦ñù í ãßíåôáé ðëùèåÂò åÆò åÛðÜèåéáí ôå êüñå
~
~
§óôéí áÛôå ìåèýåéí âÝëôéïí ´ óåìíïôÝñå åÆíáé ôïéáýôçò ìÝèçò (VI.7[38].35.19-27). Plotyn cytuje
Platona, przywo³uj¹c scenê pijañstwa Porosa (Symp. 203b5).
35
Zob. J. Bussanich, The One and Its Relation to Intellect in Plotinus, Leiden–New York 1988,
s. 231-236.
36
Zob. E.K. Emilsson, Plotinus on Intellect, Oxford 2007, s. 101-103, choæ badacz ten na
koniec rozdzia³u zastrzega, ¿e nie ma w tej sprawie wyranego zdania.
34
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la wtedy bogactwo i intensywnoæ tego stanu wewnêtrznego. Przy takiej interpretacji chodzi o jeden aspekt intelektu, ogl¹dany niejako z dwóch perspektyw:
(1) w „momencie” wyjcia z Jednego (opisanym w sposób obiektywny i niezindywidualizowany, z perspektywy makrokosmicznej), (2) w „momencie” powrotu do
niego (opisanym zupe³nie inaczej, w sposób ¿ywy, niemal osobisty, gdy¿ ju¿
z perspektywy mikrokosmicznej  cz³owieka osi¹gaj¹cego stan kontemplacji).
III. KONTEMPLACJA HIPERNOETYCZNA JAKO MISTYKA JANI
Dowiadczenie kontemplacji hipernoetycznej stanowi wiêc powrót i ca³kowite wch³oniêcie ludzkiego Ja do tego aspektu ludzkiego intelektu, który istnieje
jednoczenie, z a n i m intelekt powstaje, w jego g ³ ê b i oraz p o n a d nim, gdy
wznosi siê on ku swemu ród³u. Mistyka jani to typ, który James Arraj skontrastowa³ z mistyk¹ relacyjn¹ czy mi³osn¹, na bazie Maritainowskiego rozró¿nienia
miêdzy naturalnym a nadprzyrodzonym dowiadczeniem mistycznym. W ujêciu
Arraja mistyka jani, charakterystyczna dla mistyki Dalekiego Wschodu, to typ
naturalnego poznania w³asnego istnienia, a poprzez nie – niezró¿nicowanego istnienia Absolutu oraz wszystkich rzeczy37. Mistyka typowa dla tradycji chrzecijañskiej, choæ nie jest w opozycji do tego dowiadczenia, koncentruje siê natomiast na stanie wewnêtrznym, gdzie ogo³ocone ludzkie Ja spotyka siê z mi³oci¹
boskiej Osoby, która staje siê dla tego Ja obecna38.
To, co w³aciwe jest ka¿dej mistyce jani, a tak¿e filozofii Plotyna, to fakt,
¿e choæ ludzkie Ja jest w stanie upadku i by powróciæ z niego, musi zaktualizowaæ i obudziæ najwy¿szy aspekt swego intelektu, to zarazem ludzki intelekt,
rozumiany jako warstwa obiektywnej, metafizycznej struktury ludzkiej podmiotowoci, jest nieustannie zanurzony w hipostazie Intelektu. Je¿eli tak, to jest te¿
nieustannie zanurzony w hipernoetycznym wymiarze uniwersalnego Intelektu,
37
Charakterystyczna, jak próbujê pokazaæ, równie¿ dla Plotyna. Nie u¿ywa on, oczywicie,
scholastycznego pojêcia istnienia, ale w niektórych interpretacjach ponadintelektualny rdzeñ Ja
oraz samo Jedno próbuje siê opisaæ w³anie w terminach nieuchwytnego dla intelektu czystego istnienia; zob. K. Corrigan, Essence and existence in the „Enneads”, w: The Cambridge… dz. cyt.;
L.P. Gerson, Plotinus, London 1994, s. 3-14; ten¿e, Plotinus’s Metaphysics: Emanation or Creation?, „Review of Metaphysics” 46, 3(1993), s. 559-574. Pogl¹dy Gersona spotka³y siê z krytyk¹
 zob. D.L. Ross, Thomizing Plotinus: A Critique of Professor Gerson, „Phronesis” 41, 2(1996),
s. 197-204, gdzie wprowadzanie pojêæ istoty i istnienia uznano za niepotrzebny anachronizm, a tak¹
interpretacjê Plotyna za b³êdn¹. K. Corrigan, wykorzystuj¹c inne teksty ni¿ Gerson i w sposób,
który mnie przekonuje, dowodzi, ¿e wspomniane rozró¿nienie mo¿na jednak znaleæ u Plotyna 
zob. K. Corrigan, Essence and existence… dz. cyt.
38
Zob. na ten temat: J. Arraj, God, Zen, and the Intuition of Being, Cheloquin 1988; ten¿e,
Mysticism, Metaphysics and Maritain, Cheloquin 1993. Obydwie ksi¹¿ki niedawno zmar³ego teologa dostêpne s¹ na stronie: www.innerexplorations.com.
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jednak nie w sposób w pe³ni zaktualizowany, lecz zamaskowany dla samego
siebie39. Ludzki intelekt jest zatem zawsze blisko Jednego, w dynamicznym, prei hipernoetycznym stanie „obecnoci bez ró¿nicy”, przy czym nie chodzi tutaj
o ró¿nicê w sensie przedmiotowym i metafizycznym (jako jeden z Platoñskich
ìÝãéóôá ãÝíç), która musi istnieæ miêdzy Jednym a wszystkim, co od niego pochodzi, lecz o ró¿nicê w sensie podmiotowym i fenomenologicznym, czyli
o „odczucie ró¿nicy”, które, jak siê wydaje, nie jest obecne ani w momencie prenoetycznym, ani w hipernoetycznym, jeli ju¿ mielibymy je od siebie oddzielaæ40.
W tym kontekcie mo¿na powiedzieæ, ¿e choæ – podmiotowo i fenomenologicznie
– cz³owiek powraca do Jednego, to zarazem – przedmiotowo i metafizycznie –
zawsze jest w swego rodzaju kontakcie z Jednym, tote¿ powrót stanowi po prostu pe³ne zaktualizowanie w³asnej natury41.
Wracaj¹c teraz do opisu kontemplacyjnego dotkniêcia Jednego, warto wskazaæ, ¿e Plotyn nie zawsze wprost stwierdza, ¿e najwy¿sze dowiadczenie mistyczne jest dowiadczeniem najwiêkszej g³êbi w³asnego Ja. Niekiedy pisze o czym
– wydawa³oby siê – przeciwnym, czyli o znikniêciu Ja, które: ju¿ nie jest sob¹
ani do siebie tam nie nale¿y, ale nale¿¹c do niego, jest jednoci¹ [z nim]
(VI.9[9].10.15-7)42. Jednoczenie mo¿na znaleæ takie opisy, w których pojawiaj¹ siê zarówno odniesienie do podmiotu (Ja), jak i do absolutnego przedmiotu
(Jedno) tego dowiadczenia:
Tam mo¿na widzieæ i Jego, i siebie samego, tak jak widzieæ jest nam wolno [ ] nie
byli dwojgiem, ale jednym by³ widz¹cy z tym, co zobaczy³, jako ¿e wcale tego nie
zobaczy³, ale z tym siê zjednoczy³ [ ] bycie za w sobie samym, a nie w czym istniej¹cym, to bycie w nim43.

René Arnou pisze o „rygorystycznym paralelizmie miêdzy poznaniem Boga
i poznaniem samego siebie” i dodaje: „kto zna siebie, zna te¿ Boga i to w tej
Zob. M. Stró¿yñski, Mo¿noæ i akt w Plotyñskiej koncepcji kontemplacji, „U Schy³ku Staro¿ytnoci” 13(2014), s. 33-54.
40
Sugestia Emilssona, ¿e takie stanowisko wymaga³oby modyfikacji mylenia o dowiadczeniu Jednego i przyjêcia, ¿e jest to silne odczucie jego [Jednego] obecnoci bez ca³kowitego zmieszania z nim w³asnego Ja, oparta jest na braku pojêciowego rozró¿nienia tych dwóch rodzajów
ró¿nicy  zob. E.K. Emilsson, Plotinus , dz. cyt., s. 102.
41
W innym miejscu dok³adniej omawiam wspó³istnienie dwóch aspektów intelektu  noetycznego i hipernoetycznego – w swego rodzaju dynamicznej samotranscendencji. Zaktualizowanie
aspektu noetycznego powoduje kontemplacjê Bytu jako wieloci Form, a zaktualizowanie aspektu
hipernoetycznego  kontemplacjê Jednego przez intuicyjn¹ niewiedzê. Zob. M. Stró¿yñski, Intelekt, kontemplacja i szczêcie w „Enneadach” Plotyna, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 11[46]
(2013), s. 57-80.
42
êáÂ ïÛê áÛôÎò ïÛä áßôïL~ óõíôåëåé~ ¦êåé~, êêåßíïõ ãåíüìåíïò «í ¦óôéí.
43
Òñá~í ä¬ §óôéí ¦íôáL~èá êêåé~íïí êáÂ ©áõôÎí ñò Òñá~í èÝìéò. [ ] ôÎ ä¥ ¦í áßô®~ ìüí® êáÂ
~
~
~ Ðíôé ¦í ¦êåßíå. [ ] äýï ïÛê ²
ïÛê ¦í ôå
í, ëë «í ²í áÛôÎò Ò Æäãí ðñÎò ôÎ ©ùñáìÝíïí, ñò í
ì¬ ©ùñáìÝíïí, áëë TíùìÝíïí (VI.9[9].9.56-7, 11.4-6, 11.41).
39
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mierze, w jakiej zna siebie”44. U Plotyna ten paralelizm staje siê czym wiêcej:
j e d n o  c i ¹ w punkcie kulminacyjnym. W Plotyñskiej koncepcji kontemplacyjnej obecnoci bez ró¿nicy obecnoæ czystego, hipernoetycznego Ja jest odczuwana jako obecnoæ upragnionego Dobra. Ta jednoczesnoæ obecnoci Ja i Jednego opisana jest przez Plotyna, z koniecznoci, tak, jakby by³y to dwie ró¿ne
rzeczy, podczas gdy wydaje siê, ¿e w dowiadczeniu kontemplacyjnym pojawia
siê tylko jedna i ca³kowicie prosta obecnoæ45.
Poniewa¿ hipernoetyczny aspekt intelektu jest ród³em wiadomoci, Plotyn
czêsto opisuje to dowiadczenie obecnoci w kategoriach widzenia i wiat³a46, choæ w innych miejscach z równ¹ moc¹ twierdzi, ¿e nie jest to widzenie,
a raczej dotkniêcie lub z³¹czenie siê47. Gdy jednak u¿ywa „jêzyka ogl¹dania, to
mówi, ¿e dowiadczenie to jest widzeniem widzenia (V.3[49].7.9-12,
VI.7[38].35.13-16) i widzeniem czystego wiat³a (VI.7[38].36.20-7). Najlepiej
widzi ten, kto nie widzi (V.5[32].7.29), lecz przez „widzenie” rozumie tutaj Plotyn widzenie c z e g o , jakiego przedmiotu, czyli widzenie ograniczone przez
to, co siê widzi (VI.7[38].33.7-8)48, i nie chce on wcale zanegowaæ obecnoci aktywnoci poznawczej w tym stanie kontemplacyjnym (nie jest to utrata przytomnoci). Intelekt musi przestaæ widzieæ co, ¿eby przez mi³osne pragnienie z³¹czyæ siê z ca³kowicie niepoznawalnym, które nigdy nie stanie siê dlañ czym.
Mo¿na by to przyrównaæ do nag³ej utraty gruntu pod nogami i znalezienia siê
w niepoznawalnej pustce (V.8[31].11.33-40 i V.5[32].8)49.
Pustka ta nie jest jednak czym obcym, jest to bowiem zarazem powrót do
ród³owego aspektu siebie samego, do nagiej wiadomoci (I.6[1].9.21-2)50. Tak
rozumiem intryguj¹cy urywek:
R. Arnou, Désir , dz. cyt., s. 197.
Zob. T.P. Sinnige, Plotinus , dz. cyt., s. 293; A. Kelessidou-Galanou, L’extase , dz. cyt.,
s. 385-386 ; E.W. Warren, Consciousness , dz. cyt., s. 96; P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, t³um. P. Domañski, Kêty 2004, s. 46; A.H. Armstrong, The Architecture , dz. cyt., s. 34nn.;
P. Mamo, Is Plotinian mysticism monistic?, w: The Significance , dz. cyt., s. 207.
46
Zob. VI.9[9].4.13, 7.20, 10.5, 11.41; I.6[1].7.27; V.5[32].8.10, VI.7[38].34.18.
47
Zob. V.5[32].10.1-10; VI.7[38].36.4, V.3[49].10.41-6 i 17.24-8; bardzo czêsto w traktacie VI.9[9]
 np. VI.9[9].7.20-6, 8.27, 9.38-41 i 10.11-21. Zob. te¿ P.A. Meijer, Plotinus , dz. cyt., s. 304-307.
48
¦ðåéä¬ Ò íïL~ò Çäéüí ôé íïåé~, ²ëÜôôùôáé. Wyj¹tkowo klarownie formu³uje tê ró¿nicê Arnou:
Contempler” alors, c’est voir; oui, voir non pas une forme determinee mais un objet qui n’est pas
„autre” que le sujet oraz: il ne voit plus rien sans doute, puisqu’il ne voit aucun objet. To widzenie, które nie ma przedmiotu, jest w pewnym – bardzo prawdziwym – sensie widzeniem samego
widzenia, czyli widzeniem wiat³a moc¹ tego¿ wiat³a: c’est meme le criterium de la contemplation extatique: quand on voit la lumiere en elle-meme, par elle-meme – R. Arnou, Désir , dz. cyt.,
s. 244nn. Rist pisze: the self is seen not as object but as subject… Its „object” is the infinite and
indescribable – J.M. Rist, Plotinus , dz. cyt., s. 52.
49
Choæ wydaje siê, ¿e przejcie od poznania do niewiedzy u Plotyna ³¹czy siê z jak¹ trudnoci¹ czy wahaniem, trudno siê zgodziæ z przesadnym twierdzeniem Michaelidesa, ¿e jest to bolesny stan ca³kowitej grozy, ¿e nie ma siê czego chwyciæ  C.P. Michaelides, Plotinus and Jaspers,
„Diotima”, R. 4, 1976, s. 45.
44
45
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Gdyby napotka³o co jednego i pozbawionego czêci, zamilk³oby. Có¿ bowiem mia³oby do powiedzenia o tym lub co mog³oby w nim poznaæ? Gdyby bowiem co ca³kowicie pozbawionego czêci musia³o wyraziæ siebie, musia³oby przede wszystkim
powiedzieæ, czym nie jest; wtedy jednak w ten sposób by³oby wieloci¹, aby byæ jednym jeli mówi³oby o czym przypadkowo nale¿¹cym do siebie, wyrazi³oby wieloæ lub, w innym razie, mówi³oby tylko Ja Ja i Jestem Jestem51.

S¹dzê, ¿e Plotyn twierdzi tutaj, i¿ ród³owe Ja, które jest niepodzielne i absolutnie proste, gdyby mog³o co powiedzieæ o tym, czym jest, powiedzia³oby
jedynie, czym nie jest  gdy¿ jest ono negacj¹ wszelkiego bycia czym i wszelkiej formy. Gdyby jednak powiedzia³o o sobie, na przyk³ad, jestem sob¹, a nie
jestem bytem, wtedy mówi³oby ju¿ o wieloci, wychodz¹c poza swoj¹ prostotê.
Jedyne, co mog³oby powiedzieæ, to Ja Ja i Jestem Jestem, lecz Plotyn nie
twierdzi, ¿e jest to wyra¿enie n a t u r y tego Ja, lecz tylko próba wskazania, ¿e
nie da siê o nim nic powiedzieæ, gdy¿ jest czyst¹ mo¿noci¹ i w swojej prostocie
jest podobne do Jednego. Pocz¹tkowy komentarz o zamilkniêciu wi¹¿ê jednoznacznie z uwagami Plotyna o tym, ¿e Intelekt jest w milcz¹cym zetkniêciu
z Jednym, tym bardziej ¿e Plotyn w tym samym rozdziale podkrela ten aspekt,
³¹cz¹c go z prenoetycznym aspektem Intelektu (V.3[49].10.42-4)52.
Przy takiej interpretacji kontemplacji hipernoetycznej, jest ona powrotem Ja
do siebie samego, do swojej pierwotnej natury, która ulega aktualizacji. Aktualizacja ta nastêpuje przez konsekwentn¹ negacjê wszelkich aktów poznania i ogo³ocenie Ja z wszelkich poznawanych przedmiotów, co prowadzi do nag³ego odkrycia, ¿e ród³owy aspekt Ja zawsze, przed wszelkim czasem, jest czystym,
nagim widzeniem, które niczego nie widzi, a zarazem dotyka Jednego53. Porzucaj¹c wszystko, co zna³o i na czym mog³o siê oprzeæ, Ja znajduje siê oto w przenikaj¹cej je obecnoci Dobra, w której uzyskuje, jeli mo¿na tak powiedzieæ,
oparcie bez oparcia: „albowiem i on nie jest nigdzie: miejsce noetyczne jest
w nim, lecz on nie jest w niczym” (VI.7[38].35.41-2)54.
ìÝôñçôïí ðáíôá÷ïL~, ñò í ìåé~æïí ðáíôÎò ìÝôñïõ.
åÆ ãñ ¦íÂ êáÂ ìåñåé~ ðñïóâÜëëïé, ²ëïãÞèç. ôß ãñ í §÷ïé ðåñÂ áÛôïL~ åÆðåé~í, ´ ôß óõíåé~íáé;
êáÂ ãñ åÆ ôÎ ìåñ¥ò ðÜíôç åÆðåé~í áßôÎí äÝïé, äåé~í ðñüôåñïí ëÝãåéí  ì¬ §óôéí. óóôå êáÂ ïÜôùò
~
~, ðïëë ¦ñåé~ ´ ôïL
~ôï ¦ñåé~ „åÆìÂ åÆìÂ” êáÂ
ðïëë í åÆíáé, Ëíá «í åÇç åÆ ä¥ óõìâåâçêÎò áßôå
„¦ãã ¦ãþ” (V.3[49].10.32-7).
52
H. Oosthout twierdzi, ¿e ten urywek jest raczej przyk³adem bezsensownej gadaniny na temat czego, czego nie mo¿na wyraziæ, ni¿ odniesieniem do treci kontemplacji – zob. H. Oosthout,
Modes of Knowledge and the Transcendental: An Introduction to Plotinus Ennead 5.3 (49) with a Commentary and Translation, Amsterdam–Philadelphia 1991, s. 13nn.; w mniejszym stopniu równie¿
E.K. Emilsson, Plotinus , dz. cyt., s. 86-91. Zaprezentowane tu odczytanie zgodne jest raczej
z interpretacj¹ tego urywku przez Sarê Rappe, widz¹cej w nim opis fundamentu podmiotowoci,
który nigdy nie mo¿e byæ uchwycony jako okrelony przedmiot, jako to lub tamto  S. Rappe,
Self-knowledge and subjectivity in the „Enneads”, w: The Cambridge , dz. cyt., s. 269.
53
Celnie wyra¿a to Hadot: porzucaj¹c wszelk¹, a wiêc i sw¹ w³asn¹, formê, uto¿samia siê
z rzeczywistoci¹ bez formy, z czyst¹ obecnoci¹  P. Hadot, Plotyn , dz. cyt., s. 50.
~, áÛôÎò ä¥ ïÛê ¦í ëëå.
54
ïÛä¥ ãñ áÛôüò ðïõ. Ò ä¥ íïçôÎò ôüðïò ¦í áÛôå
50
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IV. ROLA WYSI£KU W OSI¥GNIÊCIU DOWIADCZENIA MISTYCZNEGO U PLOTYNA
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na kwestiê roli ludzkiego wysi³ku w tym samoogo³oceniu. Z samej koncepcji kontemplacji hipernoetycznej jako stanu ca³kowitej negacji partykularnych aktów wynika, ¿e nie ma w tym najwy¿szym
punkcie drogi duchowej miejsca na ludzki wysi³ek ani te¿, jak sugeruj¹ niektórzy badacze, na inicjatywê Jednego, w sensie aktu zwi¹zanego z konkretn¹ ludzk¹ osob¹, maj¹cego na celu wprowadzenie jej w stan kontemplacji55. Wysi³ek
polega na wyzwoleniu siê z uto¿samienia z ni¿szymi energiami poznawczo-wolitywnymi, czyli na oczyszczeniu Ja. Ostatni krok w tym procesie nie jest jednak
ani wysi³kiem, ani darem. Dyskusja na temat, czy mo¿na mówiæ o czym porównywalnym do chrzecijañskiej koncepcji dowiadczenia mistycznego jako gratia
gratis data (przy czym sama ta koncepcja rozwija³a siê przez wieki i uzyska³a
pe³ny kszta³t dopiero w szesnastowiecznej hiszpañskiej mistyce Teresy z Àvila
i Jana od Krzy¿a), nie mo¿e doprowadziæ do rozstrzygniêcia w tej postaci, w której jest toczona, gdy¿ przeciwstawia siê w niej ludzki wysi³ek (Ja dzia³a, ¿eby
dotrzeæ do Jednego) i interwencjê Absolutu (ono dzia³a, ¿eby Ja mog³o do niego
dotrzeæ), podczas gdy Plotyn myli w zupe³nie innych kategoriach.
Buduje on swoj¹ koncepcjê kontemplacji Jednego na fundamentalnym za³o¿eniu, ¿e Ja w jego ród³owym aspekcie j u ¿ z n a j d u j e s i ê w o b e c n o  c i J e d n e g o56. Wszelkie dzia³anie Ja i wszelkie æwiczenia filozoficzne prowadz¹ do progu, którego nie mog¹ przekroczyæ. Za tym progiem panuje stan
ca³kowitej nagoci i pustki, w którym Ja jest tylko sob¹ (ìüíïò), absolutnym
widzeniem nie widz¹cym nic, co by³oby czym. Osi¹gniêcie tej hipernoetycznej nagoci nie mo¿e byæ jednak – ex definitione – wiadomym aktem woli, gdy¿
wszelkie intencjonalne dzia³anie stoi na przeszkodzie temu stanowi. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e akt woli czy intencjonalne dzia³anie jest z natury nakierowane na
co partykularnego, czyli ogranicza Ja do pewnej formy. Robi¹c co, by zjednoczyæ siê z Jednym, Ja nieuchronnie dzieli³oby siê na Ja i co, zamykaj¹c
sobie drogê do tego, co Plotyn nazywa „Ja Ja” i „Jestem Jestem”. Dlatego podkrela on, ¿e  naturalne sk¹din¹d  próby zrobienia czego na tym etapie,
odsuwaj¹ nas jedynie od obecnoci Jednego, a zbli¿aj¹ w najlepszym razie do
55
Plotyn mówi niekiedy, ¿e trzeba mieæ szczêcie (åÛôõ÷ßá, VI.9[9].11.4 i VI.7[38].34.8), ale
jednoczenie u¿ywa obrazu poci¹gniêcia za w³osy przez Atenê (VI.5[23].7.6  por. Il. I, 197). Na
temat wysi³ku i ³aski u Plotyna zob.: R. Arnou, Désir , dz. cyt., s. 224-229; A.H. Armstrong,
The Architecture , dz. cyt., s. 31; E.R. Dodds, Tradition and Personal Achievement in the Philosophy of Plotinus, „The Journal of Roman Studies”, R. 50, 1960, nr 1, s. 4; J. Trouillard, La purification plotinienne, Paris 1955, s. 11; P. Hadot, Plotyn , dz. cyt., s. 40-42; J.M. Rist, Plotinus ,
dz. cyt., s. 163; P.A. Meijer, Plotinus , dz. cyt., s. 321-323.
56
Trouillard pisze, ¿e Ono [Jedno] nie «przychodzi» do duszy, poniewa¿ dusza nie mo¿e
zostaæ pozbawiona w³asnej doskona³oci mistycznej, jak tylko przez fakt, ¿e nie jest wystarczaj¹co
obecna dla samej siebie – J. Trouillard, Plotin et le moi, w: Horizons de la personne, red. A. Jagu, Paris 1965, s. 72nn.
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Intelektu-Bytu (V.5[32].6.14-17). Nale¿y wiêc powiedzieæ wyranie, ¿e nie ma
i nie mo¿e byæ ¿adnego wysi³ku, poprzez który Ja mog³oby dosiêgn¹æ Dobra.
Równoczenie jednak nie ma ¿adnego dzia³ania ze strony Jednego, którego
celem by³oby doprowadzenie ludzkiej osoby do dowiadczenia jego obecnoci.
Plotyn by³ przekonany, ¿e przeczy³oby to naturze Jednego, które jest samowystarczalne. By³ on przekonany, ¿e jedyna mo¿liwa motywacja, jaka mog³aby kierowaæ Dobrem w takim akcie ³aski, to by³oby pragnienie, ¿eby cz³owiek osi¹gn¹³ najwy¿szy stan mistyczny, a pragnienie oznacza³oby, ¿e Dobru czego
brakuje, co jest nonsensem. Choæ nie ma wiêc ³aski Jednego w sensie mistyki
katolickiej, to jednak oddzia³uje ono na cz³owieka w tym najwy¿szym punkcie
jego powrotu. Dzia³anie to nie jest jednak skierowane na tego konkretnego cz³owieka, lecz jest wszechogarniaj¹cym, spontanicznym dzia³aniem Dobra na zewn¹trz  jest ono, jak pisze Hadot, si³¹ przyci¹gaj¹c¹, poprzez któr¹ oddzia³uje
na nas obecnoæ Dobra57. Jak twierdzi Plotyn (VI.8[39]), aktywnoæ Jednego nie
jest narzucon¹ mu z zewn¹trz koniecznoci¹, lecz wyp³ywa z jego woli58. Plotyn
niekiedy u¿ywa sformu³owañ, które mo¿na by odczytaæ jako rodzaj ³aski, na
przyk³ad wtedy, gdy pisze, ¿e Jedno jak s³oñce ukazuje siê biernie oczekuj¹cemu
cz³owiekowi (V.5[32].8.6) lub ¿e ³agodnie i ¿yczliwie daje siê ono ka¿demu, kto
chce byæ w jego obecnoci (V.5[32].12.33). Jedno nie dzia³a jednak po to, aby
umo¿liwiæ konkretnemu cz³owiekowi czy nawet wszystkim ludziom wejcie
w najwy¿szym mistyczny stan, lecz to konkretny cz³owiek niejako korzysta z daru,
który jest skierowany do wszystkich i do nikogo59. Jeli chcielibymy nazwaæ ten
dar mi³oci¹ (rozlewaj¹c¹ siê mi³oci¹, jak go nazywa Torchia60), trzeba by
zastrzec, ¿e mi³oæ ta nie jest osobow¹ wiêzi¹ w ¿adnym sensie tego s³owa61.
Trudno powiedzieæ, czy w metafizyce Plotyna mo¿na by sformu³owaæ niesprzeczn¹ wewnêtrznie koncepcjê wp³ywu Jednego na konkretnego cz³owieka
pragn¹cego siê z nim po³¹czyæ, lecz z pewnoci¹ w Enneadach ¿adne miejsce
nie wskazuje na to, ¿e filozof ten j¹ sformu³owa³. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e niemo¿noæ osi¹gniêcia ¿adnym wysi³kiem stanu ca³kowitej nagoci i pustki nie
wynika z tego, ¿e jest to co przekraczaj¹cego naturalne zdolnoci cz³owieka (jak
to jest w przypadku mistycznej kontemplacji w tradycji katolickiej), które musz¹
P. Hadot, Plotyn , dz. cyt., s. 42.
„Nie jest sob¹ przypadkiem, lecz dlatego, ¿e tak zechcia³ (VI.8[39].13.58-9, ïÛ÷ Óðåñ
Ðôõ÷åí ¦óôéí, ëë Óðåñ ¦âïõëÞèç áÛôüò).
59
Warto przywo³aæ przenikliwe obserwacje Arnou: „Jest to wp³yw, który wywierany jest naturalnie, z koniecznoci, nawet jeli sk³ada on obietnicê, ¿e bez w¹tpienia Bóg uka¿e siê temu, kto
siê do tego przygotuje. W rzeczywistoci jednak tutaj Bóg nie daje siebie naprawdê; nie daje siebie – R. Arnou, Désir , dz. cyt., s. 228.
60
J. Torchia, Plotinus, Tolma, and the Descent of Being: An Exposition and Analysis, New
York 1993, s. 100.
61
Jak pisze Arnou, „jest on pierwsz¹ Zasad¹, która nigdy nie staje siê Przyjacielem – R. Arnou,
Désir , dz. cyt., s. 229.
57
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zostaæ podniesione przez dzia³anie Boga. Jest to stan ca³kowicie naturalny,
z którego jednak wszyscy w stanie upadku s¹ wyobcowani.
Moment przejcia do dowiadczenia obecnoci Dobra przez niewiedzê nie
odbywa siê wiêc ani dziêki wysi³kowi cz³owieka, ani dziêki interwencji samego
Dobra. Dowiadczenie to jest mo¿liwe dziêki samej strukturze osoby ludzkiej,
a zw³aszcza dziêki temu, ¿e niemo¿liwe jest odró¿nienie dowiadczenia obecnoci czystego Ja od samego Jednego  s¹ one dowiadczane zawsze jednoczenie,
bêd¹c jakby awersem i rewersem jednego stanu wewnêtrznego albo bêd¹c widziane jednoczenie, jak powierzchnia lustra (Ja) i to, co siê w niej odbija (Jedno)62. Plotyñska koncepcja kontemplacji hipernoetycznej oparta jest na aktywnym
wysi³ku, który jednak w najwy¿szym punkcie przekszta³ca siê w æwiczenie absolutnej pasywnoci63.
Mistyka Ja Plotyna, ze wzglêdu na istnienie tych dwóch faz, sk³aniaæ mo¿e
do porównania z interpersonaln¹ mistyk¹ katolick¹64 w wersji Jana od Krzy¿a
i jego koncepcji oczyszczenia aktywnego i pasywnego65, lecz nawet pobie¿ne porównanie ukazuje, ¿e mamy tu do czynienia z zupe³nie ró¿nymi rodzajami pasywnoci. Biernoæ mistyka chrzecijañskiego wynika z tego, ¿e nie mo¿e on
zrobiæ nic, ¿eby odczuæ kochaj¹c¹ obecnoæ Boga, gdy¿ Stwórca udziela tego
daru w sposób wolny, komu chce, a odczucie mi³oci Boga ¿adn¹ miar¹ nie jest
wbudowane w strukturê metafizyczn¹ cz³owieka. Modl¹cy siê mo¿e wiêc jedynie oczekiwaæ na objawienie siê Boga. Pasywnoæ u Plotyna wynika z czego
innego  z tego, ¿e wszelka wola i dzia³anie s¹ skierowane ex definitione ku
c z e m u , co staje siê form¹ okrelaj¹c¹ Ja jak materiê. Poniewa¿ Ja w kontemplacji hipernoetycznej ma byæ bez formy (jedynie tak mo¿e przyj¹æ Jedno jako
swoj¹ formê), to wszelki wysi³ek i aktywnoæ stanowi¹ przeszkodê. Plotyn nie
udziela jednak odpowiedzi na pytanie, jak dokonuje siê ostateczne przejcie
w stan kontemplacji  pozostawia nas jedynie ze s³ynnym, poetyckim obrazem
oczekiwania na Jedno jak na wschód s³oñca (V.5[32].8.6). Cz³owiek nie mo¿e
sprawiæ, ¿e s³oñce wzejdzie, ani te¿ wschód nie jest zale¿ny od woli s³oñca, lecz
wynika z samej natury rzeczy.
V. RZECZYWISTOÆ A DOWIADCZENIE RZECZYWISTOCI
Metafizyka Plotyna nie jest tylko komentarzem do jego w³asnego dowiadczenia kontemplacyjnego, nawet jeli wydaje siê, ¿e jest w znacznej mierze inZ zastrze¿eniem, ¿e to, co odbija siê w lustrze, jest tak samo niepoznawalne jak samo lustro.
Zob. P. Hadot, Plotyn , dz. cyt., s. 47.
64
Pojêcia mistyki Ja i mistyki interpersonalnej zaczerpn¹³em z: J. Arraj, Mysticism, Metaphysics and Maritain, Cheloquin 1993, s. 167-169.
65
Oczyszczenie czynne omawia Jan od Krzy¿a w drugiej i trzeciej ksiêdze Drogi na górê Karmel,
a oczyszczenie bierne w Nocy ciemnej – zob. Jan od Krzy¿a, Dzie³a, t³um. B. Smyrak, Kraków 1998.
62
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spirowana i o¿ywiana takim dowiadczeniem66. W dwóch opisanych przez siebie
formach kontemplacji Plotyn próbuje pogodziæ skrajnie ró¿ne formy dowiadczenia  intelektualn¹, choæ niedyskursywn¹ i intuicyjn¹, paradygmatyczn¹ dla filozoficznej tradycji Zachodu oraz mistykê jani, czyli nie-intelektualne dowiadczenie czystego istnienia, fundamentalne dla religijnej myli Dalekiego Wschodu
(na temat której zreszt¹ Plotyn nie mia³ najprawdopodobniej ¿adnej systematycznej wiedzy). Jego metoda osi¹gania kontemplacji hipernoetycznej nie powoduje
przy tym utraty zdolnoci do autentycznej metafizycznej refleksji, jak to siê najwyraniej dzieje lub mo¿e dziaæ w przypadku medytacyjnych praktyk hinduizmu
czy buddyzmu67, a sam Plotyn szczerze wyra¿a trudnoci w umiejscowieniu najwy¿szego dowiadczenia Dobra w ramach swojej myli filozoficznej:
Ale byæ mo¿e nie powinno siê mówiæ zobaczy, ale zobaczone, skoro ju¿ trzeba
mówiæ o dwojgu, widz¹cym i widzianym, a o czym jednym tylko, bo to by by³o
zbyt zuchwa³e. Wtedy bowiem widz¹cy ani nie widzi, ani nie rozró¿nia, ani nie ma
wyobra¿enia dwojga, ale sta³ siê jakby kim innym i ju¿ nie jest sob¹ ani do siebie
tam nie nale¿y, ale nale¿y do niego i jest z nim czym jednym, jakby swoim w³asnym centrum z Centrum siê z³¹czywszy. I dotar³szy tam, jest z nim jednym, a s¹
dwoma, kiedy siê roz³¹cz¹. W tym wiêc sensie mówimy teraz o ró¿nicy miêdzy nimi.
Z tego wzglêdu te¿ to widzenie trudno opisaæ. Jak bowiem móg³by kto powiedzieæ,
¿e Jedno jest czym ró¿nym od niego, jeli tam, kiedy Je widzia³, nie widzia³ Go jako
ró¿nego od siebie, ale jako jedno ze sob¹68.
66
Na temat wp³ywu dowiadczenia osobistego na filozofiê Plotyna zob. A.H. Armstrong, The
Architecture , dz. cyt., s. 44; J.M. Rist, Plotinus , dz. cyt., s. 185; N. Baladi, La pensée de Plotin, Paris 1970, s. 37-38; D. O’Meara, Plotinus: An Introduction to the Enneads, Oxford 1993,
s. 107; G. Leroux, Human freedom in the thought of Plotinus, w: The Cambridge, dz. cyt., s. 312.
Osobnym problemem jest status relacji Porfiriusza, zamieszczonych w jego Vita Plotini, a dotycz¹cych stanów kontemplacyjnych dowiadczanych przez Plotyna. Bardziej szczegó³owe omówienie
problematycznej natury relacji Porfiriusza zob. w: M. Stró¿yñski, Intelekt , dz. cyt.
67
Nie negujê tutaj, oczywicie, istnienia refleksji filozoficznej w hinduizmie czy buddyzmie,
lecz wydaje siê, ¿e przynajmniej wiêkszoæ szkó³ w obrêbie tych tradycji d¹¿y do osi¹gniêcia dowiadczenia, które czyni spekulacjê metafizyczn¹ czym ca³kowicie nieistotnym. Zob. na ten temat: J. Arraj, God , dz., cyt.
~ í êáÂ, Òñþìåíïí
68
ïÛä¥ Ðøåôáé ëåêôÝïí, ôÎ ä¥ ÏöèÝí, åÇðåñ äåé~ äýï ôáL~ôá ëÝãåéí, ôü ôå Òñù
~
~
~ í ïÛä¥
.
ëë ì¬ «í ìöù ôïëìçñÎò ì¥í Ò ëüãïò. ôüôå ì¥í ïÛí ïÜôå Òñá ïÛä¥ äéáêñßíåé Ò Òñù
~
~
~
~
öáíôÜæåôáé äýï, ëë ïÊïí ëëïò ãåíüìåíïò êáÂ ïÛê áÛôÎò ïÛä áßôïL óõíôåëåé ¦êåé , êêåßíïõ
ãåíüìåíïò ªí ¦óôéí óóðåñ êÝíôñå êÝíôñïí óõíÜøáò. êáÂ ãñ ¦íôáL~èá óõíåëèüíôá ªí ¦óôé, ôï ôå
~ ò êñ í
äýï, Óôáí ÷ùñßò. ïßôù êáÂ ºìåé~ò íL~í ëÝãïìåí ªôåñïí. äéÎ êáÂ äýóöñáóôïí ôÎ èÝáìá. ðù
~
~
ðáããåßëåéÝ ôéò ñò ªôåñïí ïÛê Æäãí ¦êåé Óôå ¦èåá ôï ªôåñïí, ëë «í ðñÎò ©áõôüí (VI.9[9].10.12-21). Na temat ró¿nicy, podobieñstwa i to¿samoci zob. J.M. Rist, Plotinus , dz. cyt., s. 220nn;
F.M. Schroeder, Conversion and Consciousness in Plotinus, Enneads 5, 1 [10],7, „Hermes”, R. 114,
1986, s. 192. Mamo (P. Mamo, Is Plotininian , dz. cyt., s. 202nn.) i Meijer (P.A. Meijer, Plotinus , dz. cyt.) interpretuj¹ dowiadczenie Jednego jako monistyczne, czyli w sensie ca³kowitej,
fenomenologicznej i metafizycznej, identycznoci duszy z Jednym w akcie zjednoczenia. Sells
uwa¿a, ¿e Plotyn wiadomie nie pos³uguje siê tutaj precyzyjnym jêzykiem metafizycznym, z jego
pojêciowymi rozró¿nieniami, a specyficznym dyskursem apofatycznym – zob. M.A. Sells, Apopha-
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Bez w¹tpienia, z punktu widzenia obiektywnej refleksji, Plotyn daleki by³ od
mieszania ze sob¹ duszy i Jednego. Arthur Hilary Armstrong twierdzi, przeciwnie, ¿e najwy¿szy aspekt duszy jest identyczny z Jednym i ma tu na myli obiektywny, metafizyczny porz¹dek, a nie kontemplacjê69, choæ jego rozwa¿ania na
temat trzech typów teologii Plotyna os³abiaj¹ nieco stanowczoæ tej radykalnej
tezy70. Wydaje siê, ¿e podkrelanie istnienia ró¿nicy w samym dowiadczeniu
Jednego przez Ja stanowi b³êdne rozumienie tego dowiadczenia, lecz negowanie obiektywnej ró¿nicy miêdzy Ja a Jednym jest destrukcyjne dla ca³ej konstrukcji metafizycznej czy nawet dla mo¿liwoci filozoficznego mylenia71.
Plotyn zauwa¿a, ¿e problem tkwi w tym, i¿ w samym dowiadczeniu kontemplacji znika mo¿liwoæ rozró¿niania. Z perspektywy dowiadczenia trzeba by
powiedzieæ, ¿e najg³êbsze ludzkie Ja i Jedno s¹ tym samym, lecz Plotyn waha
siê, uznaj¹c to, po pierwsze, za zbyt zuchwa³e stwierdzenie72, a po drugie, zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e inne formy poznania, jak choæby kontemplacja noetyczna, przecz¹ tej identycznoci. ¯eby uznaæ Ja i Jedno za to samo, trzeba by porzuciæ
wszystko, co ma do zaoferowania poznanie intelektualne i filozoficzna tradycja.
Mistycy Indii, Chin i Japonii mog¹ odrzuciæ poznanie intelektualne w imiê
uszczêliwiaj¹cej niewiedzy, lecz Plotyn nie zamierza tego zrobiæ73. ¯eby jednak rozró¿niæ miêdzy Ja i Jednym, nie mo¿na odwo³ywaæ siê do dowiadczenia
jego obecnoci (które tej ró¿nicy przeczy), lecz do obiektywnego poznania rozumowego, nawet jeli Plotyn uwa¿a je za o wiele gorsz¹ formê poznania.
Wydaje siê zatem, ¿e Bussanich ma racjê, zachêcaj¹c do porzucenia stworzonej przez Rista w latach szeædziesi¹tych XX wieku dychotomii monistyczne/
teistyczne w dyskusji nad dowiadczeniem Jednego w filozofii Plotyna. W póniejszym artykule Rist zbli¿a siê do stanowiska, w którym rozró¿nia samo dowiadczenie oraz jego filozoficzne zrozumienie w kwestii relacji Ja („duszy”)
i Jednego74. Ju¿ Arnou bardzo mocno podkrela³ porz¹dek obiektywny, pisz¹c
sis in Plotinus. A Critical Approach, „Harvard Theological Review”, R. 78, 1985, t. 1, nr 2, s. 58-61; zob. te¿: R. Arnou, Désir , dz. cyt., s. 199-201 i krótkie omówienie u O’Meary, który wskazuje trzy obszary problemowe w Plotyñskim opisie – D. O’Meara, Plotinus , dz. cyt., 64nn.
69
A.H. Armstrong, The Architecture , dz. cyt., s. 42nn.
70
Tam¿e, s. 45 i 110.
71
Tam¿e.
72
Na temat ôïëìçñÎò ëüãïò u Plotyna zob. N. Baladi, La pensée , dz. cyt., s. 34-44.
73
Rist podkrela ostro¿noæ Plotyna w u¿ywaniu jêzyka sugeruj¹cego to¿samoæ Ja i Absolutu w kontracie do podstawowego dla hinduistycznej szko³y adwajty wedanty aforyzmu z Upaniszad: „Ten Atman jest Brahmanem” – Ayam atma brahma, Mandukya, I.2. Pisze, ¿e ekwiwalentem
takiego stwierdzenia w metafizyce Plotyna by³oby Ja jestem Jednym (J.M. Rist, Plotinus , dz.
cyt., s. 226nn.). Jedyny problem to ten, ¿e Plotyn generalnie unika³ podobnie subiektywnych wypowiedzi, a na okrelenie Ja u¿ywa³ zaimków drugiej osoby pluralis i trzeciej singularis, zamiast
pierwszej singularis. Trzeba te¿ nadmieniæ, ¿e Rist pomija przecz¹ce jego interpretacji, omawiane
wy¿ej, sformu³owanie Plotyna z V.3[49].10.34-7 (Ja Ja, Jestem Jestem).
74
J.M. Rist, Back , dz. cyt., s. 187.
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o kontakcie dwóch substancji duchowych, których nie oddziela ¿adna «ró¿nica» i które w³anie przez to s¹ zjednoczone75 . Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e nieobecnoæ ró¿nicy ma potê¿ne skutki w porz¹dku podmiotowym: samo w sobie
dowiadczenie, bez ramy metafizycznej, niemal wydaje siê naciskaæ na Plotyna i zmuszaæ do mówienia, ¿e wtedy sta³ siê Jednym, lub ¿e jest Jednym, ¿e
s¹ tym samym itd. Dlatego cytowane wy¿ej argumenty Arnou odnosz¹ siê tylko
do metafizycznych ró¿nic, a nie do samego dowiadczenia.
John M. Rist pisze o najwy¿szym dowiadczeniu mistycznym u Plotyna, ¿e
w nim tracimy wszelk¹ wiadomoæ siebie jako odrêbnych  ale to, co tracimy,
to wiadomoæ, a nie egzystencjalna rzeczywistoæ76 . Ca³kowicie zgadzam siê
z takim ujêciem, ale Rist nie utrzymuje sugerowanego tutaj rozró¿nienia na
przedmiotowe i podmiotowe, gdy np.  w swojej polemice z monistyczn¹ interpretacj¹ Plato Mamo77  podkrela znaczenie faktu, ¿e Plotyn nie u¿y³ obrazu
rzeki powracaj¹cej do morza78 . Jeli obraz taki opisywa³by dowiadczenie, a nie
metafizyczne relacje, by³by wielce adekwatny, skoro, jak pisze Rist, tracimy
wiadomoæ odrêbnoci.
Jeli bêdziemy prosto przek³adaæ mistyczne obrazy na twierdzenia metafizyczne, to có¿ mamy pocz¹æ z takim oto opisem Teresy od Jezusa:
Po drugie za, w zalubinach duchowych, zjednoczenie jest to jakby woda z nieba,
deszczem czy ros¹ padaj¹ca do rzeki albo do zdroju i z wod¹ tych¿e siê zlewaj¹ca.
I tu ju¿ nikt tych dwóch wód nie rozdzieli ani nie rozró¿ni, która jest z nieba, a która
ze zdroju czy z rzeki. Mo¿na je porównaæ jeszcze do strumienia wpadaj¹cego do
morza i nierozdzielnie w nim wody swoje zanurzaj¹cego [ ]79 .

Hiszpañska mistyczka nie ma tutaj na myli obiektywnego rozpuszczenia
siê duszy w Bogu, lecz mówi wy³¹cznie o subiektywnym stanie ludzkiego umys³u, co klarownie ukazuje dalszy opis skutków tego zjednoczenia:
Najprzód, zapomnienie o sobie tak zupe³ne, jakby ta dusza ju¿ nie istnia³a. Bo, jak ju¿
mówi³am, ca³a jej istnoæ takiego kszta³tu i kierunku nabra³a, ¿e ju¿ nie zna siebie, ani
ju¿ nie myli dla siebie, ani o niebie, ani o ¿yciu, ani o czci w³asnej, jeno wszystka jest
oddana i powiêcona szerzeniu czci Bo¿ej. [ ] Nie troszczy siê o siebie, cokolwiek by
na ni¹ przyjæ mog³o i w tak zupe³nym ¿yje zapomnieniu o sobie, jakby jej zgo³a nie
by³o. Sama przynajmniej w niczym ju¿ nie chcia³aby byæ czym, chyba tam tylko,
gdzie widzi, ¿e mo¿e w czymkolwiek przyczyniæ siê, choæby w rzeczy najmniejszej,
do pomno¿enia czci i chwa³y Bo¿ej, bo za to ka¿dej chwili ochotnie jest gotowa oddaæ ¿ycie80.
R. Arnou, Désir , dz. cyt., s. 248.
J.M. Rist, Back , dz. cyt., s. 187.
77
Zob. P. Mamo, Is Plotinian , dz. cyt., s. 203-211.
78
Zob. J.M. Rist, Back , dz. cyt., s. 186.
79
Teresa od Jezusa, Twierdza wewnêtrzna, w: ta¿, Dzie³a, t³um. H.P. Kossowski, Kraków 1987,
s. 422.
80
Tam¿e, s. 428-429.
75
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116

MATEUSZ STRÓ¯YÑSKI

wiêta Teresa dwukrotnie powtarza (w tym samym paragrafie!), ¿e dowiadczeniem duszy jest, paradoksalnie, w³asne nieistnienie, a po raz trzeci odnosi siê do
tego unicestwienia duszy, pisz¹c, ¿e ta w niczym nie chcia³aby byæ czym. Mo¿na st¹d wnosiæ, ¿e utrata poczucia odrêbnoci od Boga nie jest nieznacz¹cym aspektem stanu zjednoczenia. Teresa z Ávila, w przeciwieñstwie do niektórych mistyków
Dalekiego Wschodu, z tego poczucia nie istniejê nie wyci¹ga bynajmniej ontologicznego wniosku, ¿e w rzeczywistoci przesta³a istnieæ czy sta³a siê Bogiem.
Dowiadczenie zjednoczenia z Jednym w filozofii Plotyna jest, jak mo¿na
przypuszczaæ, innym rodzajem dowiadczenia mistycznego ni¿ zalubiny duchowe Teresy od Jezusa, niemniej jednak zestawienie tych tak odleg³ych od siebie
przypadków pozwala na uwidocznienie znacz¹cej kwestii: rozró¿nienia miêdzy
obiektywnym znikniêciem ludzkiej duszy a jej subiektywnym znikniêciem
w dowiadczeniu. Z perspektywy tego rozró¿nienia b³êdne jest stanowisko Pietera Meijera, który pisze o dowiadczeniu Jednego, stosuj¹c terminy obiektywne
do opisu subiektywnego, i sugeruje, ¿e jest to utrata w³asnego Ja, utrata w³asnej
natury81. Uczony ten, dodaj¹c, ¿e ta utrata jest przejciowa, czyni zrozumienie
tego dowiadczenia w obrêbie systemu Plotyna ca³kowicie niemo¿liwym. Trudno bowiem poj¹æ, w jaki w³aciwie sposób dusza indywidualna mia³aby przestawaæ istnieæ w momencie mistycznego dowiadczenia, a po jakim czasie znowu
siê pojawiaæ. O wiele prostsze i bardziej zgodne z filozofi¹ Plotyna jest przyjêcie,
¿e to, co rzeczywicie znika w kontemplacji Jednego, to dowiadczenie w³asnej
odrêbnoci, „Ja” rozumiane jako „poczucie Ja”, a nie metafizyczna, obiektywnie
istniej¹ca jañ. Jest to w istocie ró¿nica miêdzy dowiadczeniem rzeczywistoci
a sam¹ rzeczywistoci¹.
WNIOSKI
Poznanie jest tradycyjnym celem filozofii antycznej czy szerzej – filozofii
Zachodu, a soteriologicznie czy terapeutycznie ujmowane wyzwolenie cz³owieka od cierpienia stanowi wa¿ne, lecz podporz¹dkowane mu przeniesienie problematyki poznania filozoficznego na teren religijno-etyczny. Stosunek Plotyna do
poznania wyra¿a siê najpe³niej w jego koncepcji kontemplacji hipernoetycznej,
czyli najwy¿szego dowiadczenia mistycznego, które stanowi negacjê i transcendencjê wszelkiego poznania i jest spe³nieniem tych ludzkich pragnieñ, które s¹
bardziej pierwotne i g³êbsze ni¿ pragnienie wiedzy. Geniusz Plotyna przejawia
siê w tym, ¿e nie wyrzuci³ on dowiadczenia uszczêliwiaj¹cej niewiedzy poza
obrêb filozofii, nadaj¹c mu jednoznacznie religijny czy irracjonalny charakter,
lecz poczyni³ wszelkie mo¿liwe wysi³ki, by uczyniæ zeñ integraln¹ i  w istocie
 centraln¹ czêæ swojego nauczania i twórczoci.
81

P.A. Meijer, Plotinus , dz. cyt., s. 308.
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Skutkiem takiej strategii intelektualnej Plotyna jest wprowadzenie nierozwi¹zywalnego napiêcia miêdzy wiedz¹ a niewiedz¹, mówieniem a aporetycznym
milczeniem, obecnego w Enneadach. O ile jednak sformu³owana przez Plotyna
koncepcja poznania jako kontemplacji noetycznej stanowi (twórcz¹) rekapitulacjê dokonañ wczeniejszych filozofów, o tyle wypracowane przezeñ oryginalne
pojêcie nieskoñczonej i niepoznawalnej Przyczyny bytu i zwi¹zana z ni¹ koncepcja kontemplacji hipernoetycznej stanowi¹ pocz¹tek zupe³nie nowej refleksji nad
Absolutem w filozofii, refleksji, która dzi ujawnia ponownie sw¹ aktualnoæ
w obliczu religijnego dialogu Zachodu z Dalekim Wschodem.
W konkluzji mo¿na powiedzieæ zatem, ¿e  jeli chodzi o relacje miêdzy
kontemplacj¹ a metafizyk¹  Plotyñska koncepcja znajduje siê niejako w pó³ drogi miêdzy typow¹ dla Wschodu form¹ mistyki jani, w której ludzkie dowiadczenie absolutnej jednoci i braku ró¿nicy zostaje przekszta³cone w monistyczne
twierdzenia metafizyczne, a typowym dla chrzecijañstwa dowiadczeniem mi³osnego po³¹czenia dwóch wolnych osób, stworzonej i boskiej. Mistyka Plotyna
w swym najwy¿szym punkcie jest mistyk¹ jani, czyli dowiadczeniem czystego
istnienia w³asnego Ja, czystego jestem jako nieodrêbnego od istnienia wszystkich rzeczy (od ich „jestem”) oraz, ostatecznie, równie¿ od absolutnego jestem,
którym jest samo Jedno. Jest to dowiadczenie ca³kowicie naturalne, niewymagaj¹ce ¿adnego „wzmocnienia” ludzkiej natury, zewnêtrznej pomocy czy czego
podobnego. Co wiêcej, jest to dowiadczenie, które jest nieustannie obecne
w g³êbi ludzkiej duszy i wymaga jedynie obudzenia, urzeczywistnienia.
Zarazem jednak Plotyn nie czyni ze swego dowiadczenia mistycznego absolutnego kryterium poznania rzeczywistoci, lecz pos³uguje siê metafizyczn¹
spekulacj¹ i odniesieniami do tradycji intelektualnej, by zobiektywizowaæ swoje
dowiadczenie i zrozumieæ je w szerszym kontekcie. To pozwala mu na dystans
do subiektywnego z koniecznoci stanu mistycznego, z jednoczesnym uznaniem
go za ostateczn¹ realizacjê ludzkiego szczêcia i za najcenniejsze dowiadczenie, jakie cz³owiek mo¿e zyskaæ.
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ABSTRAKT
The subject of the article is analysis of mystical experience in Plotinus’ philosophy from the
perspective of the experience of the self. The author point to two distinct levels of contemplation
present in Plotinus: the noetic and the hypernoetic one. The first is an intellectual intuition of the true
being, while the latter is a union with the One that is above being, through ignorance. Hypernoetic
experience is discussed in terms of an experience of the core of the human self, which is inseparably
united to the One in such a way that the ultimate experience of the self is, at the same time, the
experience of the One as indistinct from the self. Plotinus, however, does not interpret this experience
as a testimony to the objective identity of the One and the soul, but in terms of a subjective state
which is, in a way, contradictory to the metaphysical state of affairs. The One is distinct from the
soul, but in the ultimate experience it becomes indistinguishable from it. The mysticism of the self
within philosophy brings about an inevitable tension which is overcome by Plotinus through the use
of distinction between the experience of reality and reality in itself.
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Plotinus, mystical experience, mysticism, contemplation, the self
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
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U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
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ANDRZEJ JASTRZÊBSKI
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Inspiracje teologii Hansa Ursa von Balthasara
Inspirations of the Theology of Hans Urs von Balthasar

WPROWADZENIE
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e teolodzy czerpi¹ swe inspiracje z wielu pozateologicznych róde³. Jednym z nich jest filozofia, która w scholastycznych ujêciach
bywa³a nazywana wrêcz „s³u¿k¹ teologii (ancilla theologiae). Proces ten mo¿na zaobserwowaæ od czasów staro¿ytnych a¿ po wspó³czesnoæ. W celu uzyskania wyranego kontrastu, upraszczaj¹c przez to jednak spojrzenie na bogat¹
i zawi³¹ historiê myli ludzkiej, mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e tak jak filozofia obra³a z jednej strony drogê Platona, a z drugiej Arystotelesa, tak i teologia by³a inspirowana raz bardziej myl¹ w. Augustyna, a innym razem – w. Tomasza z Akwinu. Nie inaczej dzia³o siê we wspó³czesnoci, gdzie, obok teologii
inspirowanej przez spuciznê w. Tomasza z Akwinu, teolodzy chêtnie siêgali na
przyk³ad do egzystencjalizmu czy fenomenologii. Niema³o wspó³czesnych pogl¹dów teologicznych by³o karmionych myl¹ filozoficzn¹, nieraz nieortodoksyjn¹
z punktu widzenia katolickiego, a przynajmniej pogl¹dami mylicieli niekatolickich, a nawet niechrzecijañskich o proweniencji agnostycznej czy nawet marksistowskiej.
Jednym z wybitnych przyk³adów tego typu zjawiska s¹ poszukiwania naukowe szwajcarskiego teologa, Hansa Ursa von Balthasara. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
w twórczoci tego teologa mo¿na doszukaæ siê wielu inspiracji filozoficznych, które czêsto przybieraj¹ formê krytycznej dyskusji, a nastêpnie ich implementacji na
gruncie katolickim. Niniejszy tekst jest prób¹ wskazania niektórych mniej eksplorowanych dotychczas róde³ inspiracji von Balthasara, które kszta³towa³y jego poszukiwania teologiczne. Odniesiemy siê w nim do myli w. Tomasza z Akwinu,
filozofów egzystencjalnych, takich jak S¸ren Kierkegaard, Martin Heidegger, do
twórcy psychoanalizy  Zygmunta Freuda, a takýe do rosyjskiego myúliciela, Niko³aja Bierdiajewa oraz do idealizmu Georga Wilhelma Friedricha Hegla.
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Powszechnie przyjmuje siê, ¿e teolog szwajcarski korzysta³ bezporednio z myli
Henriego de Lubaca, Ericha Przywary, Karola Bartha oraz Adrienne von Speyer1.
Celem niniejszej pracy jest natomiast wskazanie mniej ewidentnych, ale te¿ byæ
mo¿e nieco bardziej kontrowersyjnych opinii na temat inspiracji myli Hansa
Ursa von Balthasara, które wy³aniaj¹ siê z lektury oraz komentarza wybranych
wspó³czesnych autorów z krêgu anglosaskiego.
Sam von Balthasar przez wszystkie lata swojej twórczoci by³ przekonany,
¿e filozofia i teologia pozostaj¹ g³êboko zwi¹zane. W jego opinii ka¿da filozofia
jest w swej istocie religijna, a zarazem teologiczna, poniewa¿ stawia pytanie
o Ostateczn¹ Przyczynê Wszechrzeczy, a autentyczny filozof staje siê równie¿
wielokrotnie teologiem, poniewa¿ wiadomie albo niewiadomie nieuchronnie
odnosi siê w koñcu do pytania o Boga2.
I. WIÊTY TOMASZ Z AKWINU
Wp³yw myli w. Tomasza z Akwinu na teologiê Hansa Ursa von Balthasara
jest wci¹¿ przedmiotem sporów. Trudno jednak, aby teolog tego pokroju, co Balthasar, nie by³ zaznajomiony z dziedzictwem tomistycznym w teologii katolickiej. Niektórzy ryzykuj¹ nawet twierdzenie, ¿e dla szwajcarskiego filozofa
w. Tomasz by³ najwa¿niejszym teologiem w dziejach Kocio³a. Nie znaczy to
oczywicie, ¿e von Balthasar by³ wiernym uczniem Akwinaty. Ogólny wniosek, jaki wynika z przegl¹du ca³oci spucizny teologa szwajcarskiego, wskazuje
raczej na to, ¿e chcia³ siê on jak najbardziej zdystansowaæ wobec wspó³czesnego
mu neotomizmu.
Pomimo tych uwag nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e u Balthasara mo¿na odnaleæ
wyrane s³owa uznania dla w. Tomasza. Uwa¿a³ on na przyk³ad, ¿e w. Tomasz
by³ duchem wybitnie afirmuj¹cym, który potrafi³ nawet w niepozornych formach prawdy odkrywaæ wyblak³e odbicie jej pierwotnego pochodzenia poprzez
oczyszczenie nawet najbardziej heretyckich treci do tego stopnia, ¿e stan¹ siê
cz¹stk¹ powszechnego uwielbienia Boga3. Ta myl oraz podejcie metodologiczne Akwinaty by³y niew¹tpliwie bliskie umys³owoci teologa szwajcarskiego, co te¿ postaramy siê uzasadniæ.
Co ciekawe, sam Hans Urs von Balthasar nigdy nie napisa³ ¿adnego tekstu
na temat Doktora Anielskiego. Odnosi³ siê do Akwinaty tylko porednio, nawi¹zuj¹c polemicznie do wspó³czesnych mu tomistów, takich jak: Erich Przywara,
Henri de Lubac, Étienne Gilson, Josef Pieper czy Gustav Siewerth. Obecnoæ
Zob. S.M. Garrett, Glancing into the Cathedral of Hans Urs von Balthasars Theology 
a Review Essay, Christian Scholars Review 39(2009), s. 103.
2
Zob. H.U. von Balthasar, O moim dziele, t³um. M. Urban, Kraków 2004, s. 80.
3
Ten¿e, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach wspó³czesnych, t³um. M. Urban, Kraków
2003, s. 28.
1
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myli tomistycznej w pracach Balthasara niektórzy anglosascy komentatorzy
odnosz¹ do koncepcji analogii bytu, która ujawnia siê najwyraniej w opisie relacji Boga do wiata. Dzieje siê to – ich zdaniem – u Balthasara nawet pomimo
nawi¹zañ do idealizmu Hegla oraz nieustannej troski o to, aby zachowaæ równowagê pomiêdzy filozofi¹ a teologi¹4.
Hans Urs von Balthasar siêga do oryginalnej myli Tomaszowej, ale niew¹tpliwie dystansuje siê wobec jej póniejszych interpretacji, takich jak druga scholastyka, która – jego zdaniem – zubo¿y³a pierwotne rozumienie bytu oraz wspó³czesnego mu neotomizmu. Teolog szwajcarski wyra¿a siê bardzo krytycznie
o przesadnej racjonalizacji metafizyki tomistycznej obecnej w schy³kowym okresie redniowiecza i pocz¹tku nowo¿ytnoci, która chcia³a, jak sam zauwa¿a,
odrzeæ Boga z wszelkiej tajemnicy”5, zapoznaj¹c siê zarazem z ¿ywotnymi zagadnieniami egzystencjalnymi, tak istotnymi wczeniej w nauczaniu ojców Kocio³a6.
Niektórzy wspó³czeni komentatorzy twierdz¹, ¿e jedn¹ z wa¿nych inspiracji Tomaszowych u Balthasara jest rozumienie dowiadczania cz³owieczeñstwa
jako spotkania z w³asn¹ ograniczonoci¹ i skoñczonoci¹, a z drugiej strony –
jako harmonijnej relacji z ca³okszta³tem rzeczywistoci stworzonej. Za pomoc¹
koncepcji w. Tomasza, albo przynajmniej w zgodzie z ni¹, szwajcarski teolog
odnosi siê do intencjonalnej otwartoci cz³owieka na wiat zewnêtrzny, a przede
wszystkim na Stworzyciela, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i wolitywnym, tj. poprzez ludzkie pragnienia. Tego rodzaju wywa¿ona postawa, zdaniem
von Balthasara, mo¿e chroniæ refleksjê teologiczn¹ zarówno przed popadniêciem
w przesadny naturalizm – a ma tu na myli kosmocentryzm  jak i przesadny
antropocentryzm. Doktor Anielski wielokrotnie wskazywa³ na istnienie we
Wszechwiecie okrelonego porz¹dku, ordo, którego poprawne odczytanie definiuje jednoczenie odpowiednio relacjê cz³owieka do wiata oraz do Stworzyciela. Porz¹dek ten odbija siê w sercu cz³owieka – sercu rozumianym na sposób
biblijny. W³anie w swym sercu cz³owiek odkrywa transcendentne dobro, prawdê i piêkno7.
Cz³owiek w ujêciu von Balthasara jawi siê w konsekwencji powy¿szych za³o¿eñ jako kto, kto wchodzi w relacjê ze wszystkim tym, co istnieje, a poniewa¿
„Tym, Który Jest” najprawdziwiej jest Stwórca, cz³owiek jest powo³any przede
wszystkim do budowania relacji z Nim. Co wiêcej, w relacji do tego, co istnieje,
4
Zob. A. Campodonico, Hans Urs von Balthasars Interpretation of the Philosophy of Thomas Aquinas, Nova et Vetera, t. 8, nr 1 (2010), s. 34.
5
H.U. von Balthasar, Theo-Drama: Theological Dramatic Theory, t. 2: The Action, t³um. G. Harrison, San Francisco 2001, s. 458.
6
Ten¿e, Explorations in Theology, t. 1: The Word Made Flesh, t³um. A.V. Littledale, A. Dru,
San Francisco 1989, s. 208.
7
A. Campodonico, Hans Urs , dz. cyt., s. 36.
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niejako „dostrajaj¹c siê” do rzeczywistoci, cz³owiek prze¿ywa zarówno momenty
swej pasywnoci, jak i aktywnoci, co wskazuje na relacjê wzajemnoci. W naturalny sposób cz³owiek dowiadcza najpierw zewnêtrznej impresji”, tj. dzia³ania
wobec siebie, na siebie, a dopiero potem pojawia siê moment ekspresji j a cz³owieka na zewn¹trz. Co wa¿ne, Bóg nie jest w tym procesie okrelon¹ i dowiadczaln¹ zewnêtrznoci¹ dla cz³owieka, ale objawia siê raczej w g³êbi jego bytu, w której naturalnie odnosi siê on do swej Bytowej Podstawy. Dzieje siê to najczêciej
w sposób nieuwiadomiony8. Balthasar zgadza siê najwyraniej z Tomaszowym
twierdzeniem: Omnia naturaliter appetunt Deum, non autem explicite9.
Wed³ug w. Tomasza podstawowym wymiarem bycia obdarowanym przez
Boga jest dla cz³owieka sam akt istnienia, dar egzystencji10. Wiemy, ¿e Akwinata
zaznaczy³ w swym ujêciu bytu bardzo mocny akcent egzystencjalny. Esse bytu,
a w konsekwencji tak¿e esse cz³owieka, sta³o siê dla niego wa¿niejsze ni¿ essentia,
istota. Przek³adaj¹c to stwierdzenie na jêzyk teologii, powiemy, ¿e Bóg z mi³oci,
bez wczeniejszej zas³ugi ze strony cz³owieka, obdarza go istnieniem11. Równie¿
dla Balthasara istnienie ³¹czy siê zawsze z mi³oci¹, personalizm z dialogicznoci¹, a z kolei mi³oæ ³¹czy siê z klasycznymi transcendentaliami: dobrem, prawd¹ i piêknem12.
Szwajcarski teolog powiada, ¿e cz³owiek jest skoñczonym bytem w skoñczonym wiecie, ale pozostaje otwarty na ca³oæ Bytu, na Nieskoñczonoæ Boga.
Dowodem na to jest w przypadku cz³owieka wiadomoæ tego, ¿e mo¿e byæ, ale
mo¿e go tak¿e w ka¿dej chwili nie byæ. Wiêkszoæ bytów jest w ten sposób ograniczona, ale istnieje Jeden Byt, który nie ma takiego ograniczenia13. Istnienie
cz³owieka jest mimo to dowodem hojnoci Boga. Skoro cz³owiek nie posiada
w sobie koniecznoci swego istnienia, mówi Balthasar, jego bycie jest znakiem
dobroci Boga. Samo istnienie cz³owieka wskazuje na swe zewnêtrzne ród³o,
przyczynê w³asnego Bytu14. Tym, co najbardziej upodabnia cz³owieka do Boga,
jest jego wolna wola, która zawiera w sobie moment nieskoñczonoci, choæ zawsze pozostaje dla cz³owieka zewnêtrznym darem. Wola jest te¿ nierozerwalnie
zwi¹zana ze swoim celem, którym, pomimo wielu dóbr partykularnych, pozostaje dla cz³owieka ostatecznie Bóg: Najwy¿sze Dobro, Prawda i Piêkno15.
Zob. H.U. von Balthasar, The Glory of the Lord, t. 1: Seeing the Form, t³um. E. Leiva-Meriikakis, San Francisco 1983, s. 245.
9
Tomasz z Akwinu, De veritate. O prawdzie, t³um. A. Bia³ek, Lublin 1999, q. 22, a. 2.
10
Zob. H.U. von Balthasar, Epilog, t³um. J. Zychowicz, Kraków 2010, s. 48.
11
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. O Bogu, t. 2, t³um. P. Be³ch, Londyn 1977, q. 21, a. 4.
12
Zob. H.U. von Balthasar, My Work in Retrospect, t³um. K. Hamilton i in., San Francisco
1993, s. 114-115.
13
Tam¿e, s. 112.
14
Ten¿e, Theo-Logic: Theological Logical Theory, t. 2: Truth of God, t³um. A.J. Walker, San
Francisco 1989, s. 182.
15
Zob. A. Campodonico, Hans Urs , dz. cyt., s. 46.
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Wydaje siê, ¿e Tomaszowa koncepcja analogii pomiêdzy Bogiem i wiatem
przenika do chrystologii von Balthasara. Wydarzenie Chrystusa, które jest syntez¹ immanencji i transcendencji Boga, jasno ukazuje tê analogiê. Porz¹dek odkupienia wzmacnia i przenika porz¹dek stworzenia. Analogia stworzenia oraz odkupienia, maj¹ca najprawdopodobniej swe ród³o w analogii bytu w. Tomasza,
staje siê – jak twierdzi Angelo Campodonico – jednym z g³ównych punktów odniesienia teologii von Balthasara16. Teolog szwajcarski interpretuje jednak¿e myl
Akwinaty w duchu niemieckiego romantyzmu (z nawi¹zaniami do Hegla, Schellinga i pónego Heideggera), krytykuj¹c wyranie przesadny racjonalizm pónej
scholastyki. Myl Doktora Anielskiego jest przez to oczyszczona, a von Balthasar zachowuje w swoim myleniu najwa¿niejsz¹ jej czêæ  egzystencjaln¹ koncepcjê bytu17.
Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z trzema zasadniczymi w¹tkami myli w. Tomasza, z którymi Hans Urs von Balthasar wchodzi
w konstruktywny i krytyczny (z jej póniejszymi scholastycznymi czy nawet
wspó³czesnymi wcieleniami) dialog. Po pierwsze, jest to dowiadczenie bytu
ludzkiego jako przygodnego i istniej¹cego poród innych bytów w wiecie; po
drugie, podkrelenie Tomaszowego rozró¿nienia na istotê i istnienie u bytów
przygodnych, w odró¿nieniu od ujêæ transcendentalnych (Kanta czy Fichtego),
z jednoczesnym zaakcentowaniem wagi istnienia przed istot¹; po trzecie, charakter darmowego daru istoty oraz istnienia cz³owieka uczestnicz¹cego w Boskim
Bycie, Wolnoci i Mi³oci18.
II. EGZYSTENCJALIZM
Von Balthasar, bêd¹c umys³em bardzo krytycznym, podejmuje równie¿ dialog
z egzystencjalizmem. Trudno w tym miejscu przes¹dzaæ o konkretnym wp³ywie
myli egzystencjalistów na rozwój teologii Balthasara, jednak teolog szwajcarski
nie omija w swych poszukiwaniach zasadniczych w¹tków egzystencjalizmu oraz
komentuje je, co umo¿liwia ich wzajemne porównanie. Oczywicie, w przeciwieñstwie do wielu egzystencjalistów, Balthasar prowadzi swe refleksje zawsze
z perspektywy teistycznej. Jednym z wa¿niejszych w¹tków egzystencjalnych jest
dla niego ró¿nica pomiêdzy skoñczon¹ wolnoci¹ cz³owieka i nieskoñczon¹ wolnoci¹ Boga, która stanowi zarazem ród³o egzystencjalnego lêku cz³owieka,
a tak¿e jest nawi¹zaniem do naszych wczeniejszych analiz, dotycz¹cych dialogu teologa szwajcarskiego z pogl¹dami Doktora Anielskiego. Balthasar podejmuje przede wszystkim próbê teologicznej interpretacji lêku cz³owieka, która mo¿e
Tam¿e, s. 50.
Tam¿e, s. 51.
18
Tam¿e, s. 52.
16

17
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byæ porównana równie¿ do myli Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera,
a nawet Zygmunta Freuda19.
Wed³ug Balthasara najlepszym sposobem prze¿ywania lêku przez cz³owieka
jest nie tyle skupianie siê na samym lêku, ile na obecnoci Kogo, kto poprzez
ten lêk objawia siê cz³owiekowi. Najgorszym rozwi¹zaniem dla cz³owieka w takim wypadku jest pozostawanie sam na sam ze swoim lêkiem20. Egzystencjalny
lêk – zdaniem Balthasara – rodzi siê w pustej przestrzeni, która powstaje pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, w spotkaniu skoñczonego cz³owieka z Nieskoñczonym Stwórc¹. Patrz¹c od strony dowiadczenia cz³owieka, pustka przywo³uj¹ca
ten lêk powstaje w jego sercu wtedy, gdy oddala siê on od Boga i zwraca ku
swemu w³asnemu j a. Ze wzglêdu na grzech pierworodny, który by³ takim w³anie odwróceniem siê od Boga, pustka dowiadczana przez cz³owieka staje siê
dowiadczeniem radykalnej nieobecnoci Boga. Brak wiary i zaufania Bogu
w wiadomym ¿yciu cz³owieka skutkuje postrzeganiem Go jako obcej i zagra¿aj¹cej cz³owiekowi obecnoci21, st¹d ³atwo siê od Boga odwróciæ. Ci, którzy jednak zwracaj¹ siê ku tej Tajemniczej Obecnoci, dowiadczaj¹ pewnej niemocy
w przekroczeniu granicy lêku. Tak czy inaczej, grzech opuszcza zas³onê pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem, pog³êbiaj¹c zarazem jego egzystencjalny lêk22.
Nieokrelona obecnoæ Nieskoñczonoci w sercu cz³owieka zak³ada paradoksalnie pewien rodzaj nieobecnoci, która staje siê ród³em ludzkiego pragnienia
wci¹¿ czego wiêcej: wiêcej istnienia, wiêcej ¿ycia, wiêcej Boga  zgodnie ze
znanym powiedzeniem w. Augustyna: „Stworzy³e nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie23.
Teologicznym pocz¹tkiem lêku jest grzech cz³owieka rozumiany jako zerwanie
intymnego obcowania z Bogiem, czyli odrzucenie „s³odkiej obecnoci gocia
jego duszy”24. Cz³owiek, zamiast utkwiæ swój wzrok w Bogu, przenosi go na siebie samego i na stworzony wiat, czyni¹c siê miar¹ rzeczywistoci. Gdy cz³owiek
przestaje uznawaæ, ¿e jest zale¿ny od Boga, zaczyna siê gubiæ i w konsekwencji
tego zagubienia odczuwa lêk. Powstaj¹ca w ten sposób pustka jest miejscem,
które wype³nia siê w³asnymi obsesjami cz³owieka25.
Prowadz¹c rozwa¿ania nad lêkiem egzystencjalnym cz³owieka i dochodz¹c
do grzechu pierworodnego, Balthasar twierdzi, ¿e Adam nie móg³ widzieæ Boga
A. Cirelli, Facing the Abyss: Hans Urs von Balthasars reading of Anxiety, New Blackfriars 2011, t. 92, z. 1042, s. 705-706.
20
Tam¿e, s. 710.
21
O takim dowiadczeniu w perspektywie psychologicznej wspomina w swoich pismach czêsto C.G. Jung.
22
A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 708.
23
Augustyn, Wyznania, t³um. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 7.
24
H.U. von Balthasar, Der Christ und die Angst, Einsiedeln 1951, s. 80.
25
A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 711.
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twarz¹ w twarz, poniewa¿ w takim wypadku nie by³by w stanie odwróciæ siê
od swego Stwórcy. Mo¿na za to powiedzieæ, ¿e pusta przestrzeñ, któr¹ w sobie
odkry³ wraz z wyborem skoñczonej wolnoci, by³a pierwotnie przeznaczona dla
Boga. Adam dowiadcza³ tej przestrzeni jako tajemnicy, jednak nieobce mu by³o
tak¿e dowiadczenie dzieciêcej pewnoci dziêki pierwotnej mi³oci i pos³uszeñstwu. Ta dzieciêca wiara nie pozwala³a mu, co prawda, widzieæ Boga twarz¹
w twarz, ale dawa³a niezwykle mocn¹ moraln¹ pewnoæ Jego obecnoci26.
S¸ren Kierkegaard byù wùaúciwie pierwszym autorem, który w pe³ni wyartyku³owa³ problematykê lêku w ¿yciu cz³owieka w perspektywie Nieskoñczonoci
Boga. Mimo tego duñski myliciel skupia³ siê przede wszystkim na relacji samozwrotnej cz³owieka, to znaczy nie wychodzi³ wyranie poza granice j a cz³owieka. Balthasar idzie w tym wzglêdzie du¿o dalej i przekonuje, ¿e egzystencjalna pustka, w której rodzi siê ludzki lêk, bierze siê z braku Boga w jego ¿yciu,
z pozbawienia siê przez cz³owieka Bo¿ej obecnoci w sobie27. Twierdzi, ¿e Kierkegaard, mimo próby powrotu do ujêcia chrzecijañskiego w filozofii, nie uwolni³ siê w swych analizach od „demonicznego wêz³a postheglowskiego mylenia
dialektycznego”28.
Martin Heidegger umieci³ z kolei ludzki lêk w perspektywie dowiadczenia
mo¿liwoci niebycia, popadniêcia w nicoæ (das Nichts). Jest to ujêcie, które nie
zawiera wprost odniesienia ludzkiego lêku do Boga. Cz³owiek, który rozmyla
nad swoim losem, uwiadamia sobie granice swego istnienia i to wzbudza w nim
lêk. Skoñczonoæ ¿ycia ³¹czy siê w przypadku cz³owieka ze skoñczonoci¹ jego
mo¿liwoci poznawczych29. Balthasar w nastêpuj¹cy sposób odnosi siê (krytycznie) do postawy Heideggera:
[W]iemy jednak, i¿ filozofia Heideggerowska, jak prawie ca³a wspó³czesna filozofia
skoñczonoci, ma zdecydowanie antychrzecijañskie oblicze. Patrz¹c g³êbiej i teologicznie: jest ona sekularyzacj¹ myli chrzecijañskich z zamiarem ponownego zamkniêcia wiata w nim samym i uczynienia go absolutnym. Tylko tym razem momentu absolutnoci nale¿a³oby szukaæ ju¿ nie w tym, co ogólne i istotowe, lecz cz¹stkowe, skoñczone i egzystencjalne. Przez to, ¿e skoñczonoæ i nicuj¹ca nicoæ
zostaj¹ uczynione warunkiem doskona³oci ducha wiatowego, ukazuje siê jego absolutna, samotna autonomia: swoj¹ doskona³oæ otrzymuje od nicoci, a nie od
Boga30.
H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 81-82.
Tam¿e, s. 85.
28
Ten¿e, O zadaniach filozofii katolickiej w czasach wspó³czesnych, t³um. M. Urban, Kraków
2003, s. 42.
29
Ten¿e, Filozofia i teologia ¿ycia, w: ten¿e, Pisma wybrane, t. 1: Pisma filozoficzne, t³um.
M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2006, s. 80.
30
Ten¿e, Filozofia Martina Heideggera z punktu widzenia katolicyzmu, w: ten¿e, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 123.
26

27
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Koncepcja ontologicznej ró¿nicy dwóch wewnêtrznych stanów cz³owieka
jest jednak wspólna Heideggerowi i Balthasarowi. Dla obu mylicieli punktem
wyjcia do refleksji o egzystencjalnej pozycji cz³owieka jest analiza oraz samowiadomoæ jego sytuacji bytowej. Teolog szwajcarski jest jednak zdania, ¿e
mimo trafnoci tej refleksji Heideggerowi brakuje odwagi, aby otwarcie odnieæ
j¹ do relacji cz³owieka z Bogiem31.
Balthasar poddawa³ krytycznej analizie zarówno teksty Kierkegaarda, jak
i Heideggera, które do pewnego stopnia ukszta³towa³y tak¿e jego w³asne mylenie. By³ jednak zdania, ¿e najwiêcej i najtrafniej na temat ludzkiego lêku powiedzia³ Zygmunt Freud32. Chocia¿ ujêcie Freuda jest bardziej psychologiczne i zasadniczo nie ma w nim odniesieñ metafizycznych, to dla szwajcarskiego teologa
pozostaje najbardziej odkrywcze, poniewa¿, choæ w sposób empiryczny, to jednak uchwytuje istotê relacji Boga do cz³owieka. Balthasarowi chodzi g³ównie
o tezê Freuda g³osz¹c¹, ¿e lêk rodzi siê poprzez percepcjê braku (umi³owanego)
obiektu33. Freud mówi o poczuciu straty i bezradnoci w obliczu nieobecnoci
tego ukochanego obiektu, co oznacza przede wszystkim umi³owan¹ osobê. Teolog wykorzystuje tê koncepcjê Freuda do opisu sytuacji Adama i Ewy w Edenie34, a póniej tak¿e do opisu cierpienia Chrystusa dowiadczaj¹cego opuszczenia przez Ojca.
Refleksja na temat lêku u Balthasara ró¿ni siê od myli twórcy psychoanalizy tym, ¿e jest zwieñczona chrystologicznie. Balthasar zwraca uwagê na to, ¿e
Jezus jest Tym, który w czasie paschy dowiadcza opisywanego przez Freuda
lêku separacyjnego i przyjmuje go jako czêæ swojego wydania siê Ojcu za zbawienie wiata. Lêk ten rodzi siê w przypadku Chrystusa z poczucia bycia opuszczonym przez Ojca oraz z poczucia bycia opuszczonym przez wiat, a przede
wszystkim przez uczniów. Poprzez swoje dowiadczenie lêku Syn Bo¿y nadaje
mu nowy sens, ukazuj¹c przez to równie¿, jak bardzo Bóg umi³owa³ wiat. Poniewa¿ Chrystus jako Bóg dowiadcza opuszczenia w swojej ludzkiej naturze,
jest to najg³êbsze i najbardziej dramatyczne dowiadczenie opuszczenia w historii ludzkoci. Tylko Syn wie, co to znaczy byæ opuszczonym przez Ojca, poniewa¿ tylko On jest w pe³ni wiadomy tego, kim w swojej istocie jest Ojciec i co
to znaczy byæ jedno z Ojcem35. Syn Bo¿y nie przychodzi na wiat, aby usun¹æ
z niego wszelki lêk  przeciwnie, sam wchodzi w najtragiczniejsze ludzkie dowiadczenie lêku, aby pokazaæ swoj¹ solidarnoæ z cierpi¹c¹ ludzkoci¹, a z drugiej strony, aby wskazaæ w³aciw¹ drogê przechodzenia przez tego rodzaju dowiadczenia lêku i opuszczenia. Tajemnica wcielenia nadaje w ten sposób nowy
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 715.
Zob. S. Freud, The Problem of Anxiety, t³um. H.A. Bunker, New York 1963.
33
Tam¿e, s. 76.
34
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 716.
35
H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 38.
31

32
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sens ludzkim dowiadczeniom lêku, potwierdzaj¹c jednoczenie ich ród³o w fakcie od³¹czenia siê od Boga  konkluduje Balthasar36.
Podsumowuj¹c ten egzystencjalny w¹tek w myli Hansa Ursa von Balthasara, mo¿na stwierdziæ, ¿e spotkanie nieskoñczonoci Boga ze skoñczonoci¹ cz³owieka jest dla teologa szwajcarskiego jednym z g³ównych motywów teologii, co
ma zastosowanie przede wszystkim w rozumieniu ludzkiego dowiadczenia lêku.
Sama wiadomoæ bycia ma w sobie element odniesienia do Nieskoñczonoci,
do Boga. Tego lêku nie da siê wyleczyæ nawet poprzez terapiê typu egzystencjalnego, gdzie cz³owiek jest zaproszony, aby odwa¿nie stawiæ lêkowi czo³a
i wytrwaæ w nim do koñca. Mo¿na to uczyniæ tylko poprzez akt ca³kowitego zawierzenia Bogu. Chrzecijanin nie powinien wchodziæ w dowiadczenie lêku
w sposób czysto egzystencjalny, skupiaj¹c siê jedynie na beznadziei, nieobecnoci obiektu (Freud), na w³asnym j a czy na odsuniêciu siê od wiata. Jest raczej
wezwany, aby w takich mementach spogl¹daæ na krzy¿ Chrystusa, bêd¹cy znakiem mi³oci Boga do cz³owieka, poprzez który bierze On na siebie ca³y ludzki
lêk. Dowiadczenie przez cz³owieka mi³oci Boga stanowi antytezê dowiadczenia bycia opuszczonym z powodu w³asnej winy. Jest to dowiadczenie uwolnienia, bezpieczeñstwa, zwrotu ku ¿yciu37. Cz³owiek albo poddaje siê Bogu, który
pos³a³ swojego Syna, aby rzuci³ most nad przepaci¹ egzystencjalnej pustki cz³owieka, albo zanurza siê w otch³ani w³asnego j a38.
III. BIERDIAJEW ORAZ IDEALIZM NIEMIECKI
Myl Niko³aja Bierdiajewa by³a dla Hansa Ursa von Balthasara najwyraniej
jedn¹ z wa¿niejszych inspiracji w kszta³towaniu siê jego mylenia teologicznego
w odniesieniu do historycznego charakteru objawienia, rozumienia ³aski Bo¿ej,
a tak¿e wiecznego przeznaczenia cz³owieka. Ucilaj¹c to ogólne stwierdzenie,
mo¿na powiedzieæ, ¿e Bierdiajew dostarczy³ Balthasarowi matrycê do rozwijania refleksji na temat rzeczywistoci eschatycznej. Zawieraj¹ siê w niej nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) wcielenie Syna Bo¿ego jako punkt zwrotny w rozumieniu
historii ludzkiej, (2) trynitarny wymiar kosmosu, (3) po³¹czenie eschatologii ze
specyficznym rozumieniem mitologii jako rzeczywistoci heurystycznej39.
Na rozumienie dziejów oraz prawid³owoci rozwoju historycznego Hansa
Ursa von Balthasara wyp³yw wywar³a tak¿e bez w¹tpienia niemiecka tradycja
filozofii idealistycznej reprezentowana par excellence przez Georga Wilhelma
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 719.
Zob. H.U. von Balthasar, Der Christ , dz. cyt., s. 45-46, 48-49.
38
Zob. A. Cirelli, Facing , dz. cyt., s. 723.
39
Zob. J.S. King, C.M. Shea, The role of Nikolai Berdyaev in the early writings of Hans Urs
von Baltasar: A contribution to the question of Balthasar’s appropriation of sources, „Journal for
the History of Modern Theology/Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte” 2014, 21(1), s. 230.
36

37
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Friedricha Hegla. Dla teologa szwajcarskiego Hegel pozostawa³ punktem odniesienia w³aciwie przez ca³y czas jego pracy naukowej, choæ  co trzeba od razu
podkreliæ – punktem odniesienia dialektycznym. Innymi s³owy – w ulubionym
przez Balthasara jêzyku dramatu  by³ antagonist¹. Wielu donios³ych mylicieli
niemieckich (i nie tylko niemieckich) kszta³towa³o swój warsztat naukowy
w krytycznym starciu z teoriami Hegla. Jednym z przyk³adów tego rodzaju podejcia jest w³anie Balthasar oraz niektórzy myliciele, do których sam nawi¹zywa³, jak Søren Kierkegaard czy Karl Barth.
Równie¿ Bierdiajew odwo³ywa³ siê do Hegla, ale w dojrza³ym okresie swej
twórczoci próbowa³ siê od niego odci¹æ, opowiadaj¹c siê za osobowym rozumieniem cz³owieka, Boga oraz wolnoci. Zarówno Bierdiajew, jak i Balthasar
opowiedzieli siê zdecydowanie za osobowym charakterem ludzkiej i boskiej
wolnoci, co pozwoli³o unikn¹æ pójcia za b³êdn¹, ich zdaniem, koncepcj¹
wszechogarniaj¹cego Absolutu Hegla. Osobowy charakter wolnoci mia³ – zdaniem Balthasara – odró¿niaæ katolicyzm od idealizmu oraz zapewniæ ujmowanie
Boga jako osoby, a w³aciwie wspólnoty osób. Bierdiajew wspomóg³ w ten sposób Balthazara w nadaniu bardziej personalistycznego rysu swej teologii, która
sta³a siê póniej w frazeologii Balthasara „dramatycznym”, a nie, jak to chcia³
Hegel, dialektycznym rozumieniem rzeczywistoci cz³owieka i Boga40.
Myl Bierdiajewa kierowa³a najwyraniej Balthasarem w przejciu od pierwotnego, w³aciwego jego refleksjom, nastawienia estetycznego ku temu, co sam póniej nazwie podejciem teodramatycznym”. Z czasem teolog szwajcarski doszed³
do przekonania, ¿e Bierdiajew nie wyzwoli³ siê wystarczaj¹co spod wp³ywu Hegla
 szczególnie w swym rozumieniu apokaliptyki – nie dziwi wiêc, ¿e szuka³ tak¿e
poza pracami Bierdiajewa innych róde³ inspiracji eschatologicznych. Jego pragnieniem by³o dojcie do takiej wizji eschatologii, która uniknê³aby zamykania siê
w czysto pojêciowych kategoriach czy te¿ w hermetycznej terminologii41.
Wydaje siê, ¿e Balthasar przyj¹³ od Bierdiajewa przede wszystkim jego rozumienie dziejów jako historii bosko-ludzkiej, dramatu mi³oci i wolnoci, rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy Bogiem i Jego drugim Ja, które mi³uje i przez które pragnie byæ mi³owany. Tylko takie rozumienie dynamizmu mi³oci Bo¿ej dawa³o –
zdaniem Bierdiajewa – mo¿liwoæ pe³niejszego zrozumienia historii wiata oraz
przeznaczenia cz³owieka42. Balthasar równie¿ doszed³ do podobnych wniosków
w swych dojrza³ych pismach, aczkolwiek zawsze stara³ siê unikn¹æ zbytniego zbli¿ania siê do pozycji panteistycznych, ku którym grawitowa³ nieraz Bierdiajew43.
Jak stwierdzilimy wczeniej, teolog szwajcarski przeciwstawia³ siê dialektycznemu podejciu w uprawianiu eschatologii, które dopuszcza³ na przyk³ad
40
41
42
43

Tam¿e, s. 231.
Tam¿e, s. 232.
N. Berdyaev, The Meaning of History, t³um. G. Reavey, Cleveland 1962, s. 56.
Zob. J.S. King, C.M. Shea, The role , dz. cyt., s. 239.
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Karl Barth, poniewa¿ opowiada³ siê za koncepcj¹ immanentnego postêpu, nieustannego rozwoju cz³owieka i wiata. Zdaniem Balthasara, Barth w swojej teorii nie przyznawa³ wystarczaj¹cego miejsca stworzonej wolnoci cz³owieka oraz
jego dzia³alnoci kulturotwórczej. Z kolei obaj teolodzy zgadzali siê w opisie
chwa³y i piêkna Boga, choæ Balthasar powo³ywa³ siê tu raczej na Bierdiajewa,
koryguj¹c w ten sposób niedowartociowane – jego zdaniem – przez Bartha znaczenie tajemnicy wcielenia dla historii wiata – kairosu w Chrystusie, postrzeganego i opisywanego w horyzoncie trynitarnym44. Balthasar polemizowa³ te¿
z Barthem w odniesieniu do koncepcji analogia fidei oraz analogia entis. Twierdzi³, ¿e analogia bytu (analogia entis) nie jest wy³¹cznie koncepcj¹ filozoficzn¹,
ale jest teologiczn¹ odpowiedzi¹ cz³owieka na objawianie siê Boga w Chrystusie. Analogia entis s³u¿y Balthasarowi do opisu relacji Boga do wiata, przy czym
w analogii wiary (analogia fidei) dopatruje siê uzupe³nienia analogii bytu, choæ,
wed³ug niego, ta ostatnia ukazuje wiêcej odmiennoci ni¿ podobieñstw miêdzy
Stworzycielem a stworzeniem45, na co wskazywa³ ju¿ wczeniej w. Tomasz i o czym
wspominalimy na pocz¹tku tego opracowania.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e eschatologiczna
myl Bierdiajewa sta³a siê dla Balthasara inspiruj¹ca w perspektywie integruj¹cego ujêcia eschatologii, w którym po³¹czy³ rozproszone do tej pory intuicje
eschatologiczne: czasowe i pozaczasowe, czynne i bierne, indywidualne i wspólnotowe46. Zarówno dla Bierdiajewa, jak i dla Balthasara g³ówne zagadnienia, którymi siê interesowali, pozostaj¹ odniesione do ¿ycia Boga  intersubiektywnego
w pierwotnym sensie tego s³owa. Chodzi tu o ujêcie nieredukowalnie personalne
z podkreleniem chrzecijañskiego przes³ania o wolnoci cz³owieka, która jest
owocem dramatu rozgrywaj¹cego siê pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem w historii
upadku. Historia Boga i cz³owieka pozostaje w takim ujêciu przepojona tragizmem,
ale jednoczenie otwarta na nadziejê47. Stanowi to zarazem dyskusjê z dialektycznym rozumieniem dziejów obecnym w idealizmie niemieckim.
Myli, które Balthasar znalaz³ u Bierdiajewa, zosta³y nastêpnie w teologii
tego pierwszego ubogacone, przepracowane i skorygowane dziêki wnikliwemu
studium ojców Kocio³a. W ten sposób teolog szwajcarski doszed³ do swojego
dojrza³ego ujêcia znaczenia historii w perspektywie tajemnicy wcielenia, jednoczenie uznaj¹c, ¿e wizja Bierdiajewa nie by³a w pe³ni chrzecijañska, czêsto
panteizuj¹ca, poniewa¿ rosyjski myliciel odwo³ywa³ siê do pojêcia przedstworzonej ciemnoci, pierwotniejszej nawet od Boga48.
Tam¿e, s. 240-243.
Zob. S.M. Garrett, Glancing , dz. cyt., s. 96.
46
H.U. von Balthasar, Geschichte des eschatologischen Problemsin der modernen deutschen
Literatur, Einsiedeln 1998, s. 231.
47
J.S. King, C.M. Shea, The role , dz. cyt., s. 248.
48
Tam¿e, s. 250, 252.
44
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ZAKOÑCZENIE
Hans Urs von Balthasar w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób przyswaja³ sobie intuicje zaczerpniête od innych mylicieli, z którymi spotyka³ siê
w czasie swojej formacji intelektualnej, a potem tak¿e na kolejnych etapach swej
pracy naukowej. Przyk³adów tego zjawiska mo¿na by podaæ wiele. Staralimy
siê opisaæ kilka wybranych sporód nich.
Jeli mówimy o inspiracjach teologii Balthasara, trzeba zaraz dodaæ, ¿e czynimy to raczej na sposób analogii. Teolog szwajcarski nie by³ bezkrytycznym
eklektykiem, co staralimy siê te¿ wyranie zaakcentowaæ w artykule. Jego w³asna refleksja rodzi³a siê w ogniu krytycznego dialogu z innymi donios³ymi teoriami wspó³czesnych oraz wczeniejszych mylicieli. Mo¿na zaryzykowaæ nawet
wyodrêbnienie w tym procesie okrelonych etapów. Najwyraniej Balthasar najpierw zaznajamia³ siê z konkretn¹ myl¹ wybranego autora, nastêpnie komentowa³ j¹, polemizowa³, poddawa³ krytycznej analizie, odrzuca³ w¹tki w jego rozumieniu nietrafne albo wrêcz fa³szywe, a dopiero koñcowym rezultatem jego pracy
by³a integracja tak przepracowanych i oczyszczonych teorii czy w¹tków we w³asnym „korpusie teologicznym”.
Dodajmy jeszcze i to, ¿e gdy ju¿ zaczerpniête od innych mylicieli w¹tki stawa³y siê czêci¹ w³asnego, kreatywnego mylenia Balthasara, przystêpowa³ zazwyczaj do krytyki praktycznie ka¿dego autora, który wczeniej sta³ siê dla niego inspiracj¹, aby w koñcu zaprzestaæ odnoszenia siê do tej myli w sposób
bezporedni – tak jakby okrelone w¹tki by³y zawsze obecne w jego myleniu.
Dotyczy³o to szczególnie róde³ nieortodoksyjnych, nieteologicznych (jak choæby Hegel), których jako teolog nie chcia³ wprost ujawniaæ. Niewykluczone, ¿e
taki sposób postêpowania przej¹³ od swego nauczyciela, Ericha Przywary. Siêganie do ró¿norodnych róde³ w poszukiwaniu ziaren prawdy (Logosu) afirmowa³
ju¿ u w. Tomasza z Akwinu. Balthasar zna³ i wykorzystywa³ chêtnie ród³a filozoficzne i literackie – niemieckie i rosyjskie, redniowieczne (np. w. Tomasz),
a tak¿e wspó³czesne, z którymi wchodzi³ w polemizuj¹cy dialog. Najwyraniej
interesowa³y go zw³aszcza ród³a filozoficzne.
Aby w pe³ni zrozumieæ myl Hansa Ursa von Balthasara, a tak¿e jej ewolucjê przez kolejne dekady jego ¿ycia, trzeba braæ pod uwagê ród³a, do których
siêga³, mylicieli maj¹cych na niego wp³yw oraz pracê, któr¹ wykona³ nad krytyczn¹ analiz¹ i integracj¹ tych ró¿norodnych idei w korpusie swojej teologii. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e w poszukiwaniu inspiracji do swojej pracy teolog szwajcarski nie ba³ siê siêgaæ do „nieortodoksyjnych” i wymagaj¹cych krytycznej
ewaluacji róde³, które potem odpowiednio oczyszcza³, a nastêpnie integrowa³
w swoich dzie³ach teologicznych. Niniejsze opracowanie pozostaje jedynie przyczynkiem do bardziej pog³êbionego studium w tym zakresie.
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SUMMARY
The article is an attempt at characterizing some selected thinkers, who significantly influenced
the theological research of Hans Urs von Balthasar. We refer to the thought of St. Thomas Aquinas,
existentialist philosophers such as Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, the founder of psychoanalysis
– Sigmund Freud, as well as to that of the Russian thinker Nikolai Berdyaev and German
philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The intent of the author is to show von Balthasar’s
eclectic work, i.e. the analysis and assimilation of new ideas in the main body of the Swiss theologian theory.
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2016.13.08

AGNIESZKA BIEGALSKA
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Wydzia³ Humanistyczny

O lêku  kilka zamyleñ
On Anxiety  a Few Thoughts
Le¿a³am na ³¹ce i a¿ do szpiku koci
przenikn¹³ mnie niezm¹cony spokój,
który stopi³ mnie w jedno
z pas¹cymi siê zwierzêtami, nieruchom¹ zieleni¹,
przep³ywaj¹cymi chmurami i nurkuj¹cymi w powietrzu ptakami.
Alice James1

I. LÊK  OD MEDYCYNY DO FILOZOFII
W dyskursie o lêku jako pierwsza g³os zabiera wspó³czesna psychiatria, która wypracowa³a dwa opisy zjawiska „lêk”. Pierwszy, sporz¹dzony przez Amerykañskie Towarzystwo Psychiatryczne w 1994 roku, tzw. DSM-IV, zosta³ zaprezentowany w pracy Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
Drugi natomiast, tzw. ICD-10, International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems, opracowany przez WHO, obowi¹zuje w Polsce od
1996 roku. W obu przypadkach nie odnajdujemy konkretnej definicji lêku, a raczej opis zaburzeñ lêkowych, tj. fobii, napadów paniki, obsesji czy lêku uogólnionego GAD (generalized anxiety disorder)2. W ICD-10 F, w podrozdziale Zaburzenia nerwicowe, zwi¹zane ze stresem i pod postaci¹ somatyczn¹ (F40-F48),
znajduje siê natomiast opis zaburzeñ lêkowych w postaci fobii, gdzie
1
A. James, Na chwile wytchnienia, t³um. R. i P. Stencel, B. liwiñska, M. Wilk, New York
Watford UK, 2001, s. 13.
2
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DSM-IV, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994, s. 393nn. T³umaczenie polskie DSM-IV zob. Kryteria diagnostyczne wed³ug DSM-IV-TR, red. J. Wciórka, Wroc³aw 2000, s. 167nn.
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lêk wywo³ywany jest tylko lub przede wszystkim przez pewne okrelone sytuacje,
które w rzeczywistoci nie s¹ grone. W nastêpstwie tego pacjent w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji, a zetkn¹wszy siê z nimi odczuwa przera¿enie. Obawy
pacjenta mog¹ koncentrowaæ siê na pojedynczych doznaniach, takich jak ko³atanie
serca lub uczucie omdlewania. Czêsto s¹ one powi¹zane z lêkiem przed mierci¹,
utrat¹ kontroli nad postêpowaniem czy przed chorob¹ psychiczn¹. Sama myl o znalezieniu siê w sytuacji fobicznej powoduje zazwyczaj wyst¹pienie lêku antycypacyjnego

oraz innych zaburzeñ lêkowych, gdzie
g³ównym objawem tych zaburzeñ jest lêk, który nie ogranicza siê do ¿adnej okrelonej sytuacji. Wystêpowaæ mog¹ równie¿ objawy depresyjne i natrêctwa, a nawet niektóre elementy lêku fobicznego, s¹ one jednak wyranie wtórne lub mniej nasilone3.

Z psychologicznego punktu widzenia lêk jest zaburzeniem w obszarze emocji, wystêpuj¹cym obok zaburzeñ nastroju. Zaburzenia lêkowe s¹ wiêc stanem
patologicznym, który przejawia siê jako odczucie silnego lêku nieadekwatnego
do rzeczywistego zagro¿enia”4.
Pe³en obraz fenomenu lêku przynosi eksplikacja psychiatry Adama Bilikiewicza, który w opisie tego stanu wskazuje na to, ¿e
strach i lêk s¹ emocjami, które bywaj¹ prze¿ywane przez ludzi w pe³ni zdrowych. Na
przyk³ad lêk na myl o decyduj¹cym egzaminie, zw³aszcza je¿eli nie jestemy do
niego przygotowani zbyt dobrze, i strach na widok samochodu, który nagle zaje¿d¿a
nam drogê. Strach wystêpuje przede wszystkim w sytuacjach bezporedniego zagro¿enia. Lêk natomiast jest prze¿ywany wobec sytuacji ocenianych jako bolesne, grone lub przykre, ale które dopiero mog¹ lub maj¹ wyst¹piæ. W czêci przypadków lêk,
w odró¿nieniu od strachu, nie wi¹¿e siê z ¿adn¹ uchwytn¹ przyczyn¹. Lêk (rzadziej
strach) jest niejednokrotnie wyrazem reakcji chorobowej stanowi¹cej objaw psychopatologiczny5.

Lêk jako stan chorobowy nie wydaje siê interesuj¹cy z punktu widzenia filozoficznych rozwa¿añ, stanowi bowiem przedmiot zainteresowania psychiatrii.
Interesuj¹cy jest zdrowy lêk czy te¿ po prostu strach, poniewa¿ wszyscy siê czego boimy. Gdzie tkwi ród³o naszych lêków? Wydaje siê, ¿e odpowiedzi dostarcza lektura prac Antoniego Kêpiñskiego. W opinii Kêpiñskiego,
ICD-10 Miêdzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, t. 1,
wiatowa Organizacja Zdrowia 2009, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2012,
s. 225-226.
4
Psychologia. Podrêcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliñski, Gdañsk 2008, s. 516. Zob.
E.J. Bourne, Lêk i fobia. Praktyczny podrêcznik dla osób z zaburzeniami lêkowymi, Kraków 2011,
s. 6.
5
Psychiatria. Podrêcznik dla studentów medycyny, red. A. Bilikiewicz, W. Strzy¿ewski, Warszawa 1992, s. 72.
3

O LÊKU  KILKA ZAMYLEÑ

137

wiat o¿ywiony sk³ada siê wiêc jakby z dwóch warstw: wewnêtrznej  j¹dra ¿ycia,
którym jest metabolizm energetyczny i spe³nienie dwóch praw biologicznych [zachowanie w³asnego ¿ycia i zachowanie gatunku  A.B.], i warstwy zewnêtrznej  metabolizmu informacyjnego, stwarzaj¹cego wokó³ j¹dra ¿ycia sferê symboli, a wiêc sferê w jakim sensie duchow¹. Interesuj¹ce jest to, ¿e ewolucja ¿ycia i wysi³ek z ni¹
zwi¹zany koncentruje siê nie tylko na spe³nieniu dwóch praw biologicznych, lecz
tak¿e na rozwoju sfery symbolicznej6.

Paralelne ustalenia znajdujemy na gruncie filozofii Romana Ingardena, który
pisze, ¿e
na skraju dwu wiatów: jednego, z którego wyrasta i który przerasta najwiêkszym
wysi³kiem swego ducha, i drugiego, do którego siê zbli¿a w najcenniejszych swych
wytworach, stoi cz³owiek, w ¿adnym z nich naprawdê nie bêd¹c w domu7.

I w³anie na styku Kêpiñskiego wewnêtrznego i zewnêtrznego oraz Ingardenowskich dwóch wiatów rodzi siê lêk czy, jak pisze Kêpiñski, dowiadczenie
lêku. Okazuje siê bowiem, ¿e ta nowa rzeczywistoæ odkrywa przed nami „obce
moce”; obce jeszcze bardziej (bo bardziej nas przerastaj¹ce) ni¿ te, które spotkalimy w rzeczywistoci fizycznej.
To dowiadczenie lêku wpisane w pêkniêcie ludzkiego bytu, pêkniêcie przebiegaj¹ce zarówno na zewn¹trz, jak i od wewn¹trz, jest tym zdrowym lêkiem, t¹
w³aciw¹ emocj¹, która jest doskonale znana ka¿demu cz³owiekowi. Pozostaje
jeszcze postawiæ pytanie: Czy mo¿na okreliæ ten lêk, ukazaæ i nazwaæ to, czego
siê boimy? Wydaje siê, ¿e odpowied odnajdujemy ju¿ u Epikura, który wskaza³
cztery g³ówne obszary ludzkich lêków: lêk przed niemo¿liwoci¹ osi¹gniêcia
szczêcia, przed cierpieniem, mierci¹ i bogami. Tak jak ponad dwadziecia wieków temu Epikur, tak Kêpiñski wskaza³ na tê sam¹ sumê lêków, pisz¹c:
Wydaje siê s³uszne rozbicie prze¿yæ lêkowych pod wzglêdem genetycznym na cztery
grupy: lêk biologiczny, lêk spo³eczny, lêk moralny i lêk dezintegracyjny. Wszystkie
cztery rodzaje lêku mo¿na sprowadziæ do lêku zasadniczego, mianowicie lêku przed
mierci¹. mieræ bowiem jest tym ostatecznym zagro¿eniem ¿ywej istoty, która wyzwala sygna³ alarmowy w postaci lêku8.

W myl Kêpiñskiego wpisuj¹ siê rozwa¿ania Zygmunta Baumana, który
wskazuje na mieræ jako empiryczny i epistemologiczny fundament idei niepowtarzalnoci, mieræ jako koniec wiata, którego nie mo¿na ponownie wskrzesiæ9. W tym ujêciu mieræ jawi siê jako suma wszystkich ludzkich strachów.

6
7
8
9

A. Kêpiñski, Lêk, Warszawa 1987, s. 53.
R. Ingarden, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Kraków 1999, s. 38.
A. Kêpiñski, Lêk, dz. cyt., s. 247.
Z. Bauman, P³ynny lêk, t³um. J. Margañski, Kraków 2008, s. 281.
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II. LÊK PRZED MIERCI¥
Lêk przed mierci¹, jak ju¿ wiele wieków temu zauwa¿y³ Epikur, bezporednio wi¹¿e siê z lêkiem przed bogami. Jeli bowiem wraz z koñcem ¿ycia koñczy
siê istnienie ludzkiej duszy, to nale¿y baæ siê mierci. Jeli jednak bogowie istniej¹, ludzki lêk wydaje siê uzasadniony.
Spójrzmy na fragment dialogu Zeusa z Her¹ z Iliady Homera.
Na to jej tak odpowiedzia³ Dzeus, co ob³oki gromadzi:
Ty podejrzewasz co wiecznie, nieszczêsna, choæ nic nie ukrywam,
ale niczego nie zdo³asz w ten sposób wyjednaæ, a tylko
duszy mej obca siê staniesz. To bêdzie gorsze dla ciebie.
Choæby to nawet siê sta³o, postanowienia nie zmieniê.
Sied wiêc spokojnie i moich poleceñ z pokor¹ wys³uchaj.
Pomóc by ci nie zdo³ali wszyscy bogowie Olimpu,
jeli podejdê i gron¹ rêkê na ciebie podniosê.
Tak powiedzia³. Dostojna, o oczach ogromnych Hera
zlêk³a siê, cicho usiad³a i ujarzmi³a swe serce.
Smutek ogarn¹³ Niebiañskich Bogów w domostwie Dzeusowym10.

Okazuje siê, ¿e bogowie bogów siê boj¹. Có¿ wiêc pocz¹æ mia³ cz³owiek?
Kaprynoæ, zmiennoæ, nieprzewidywalnoæ i nieprzejednanie greckich bóstw
wyznacza³y nieprzekraczalny horyzont mylenia o lêku. Zmianê tego obrazu
w kulturze zachodniej przynios³o chrzecijañstwo.
Adekwatne wydaje siê w tym miejscu odwo³anie do ksiêgi Starego Testamentu, powsta³ej na prze³omie III i II wieku p.n.e., której autorem jest Jozue ben
Sirach, zwanej M¹droci¹ Syracha. Ju¿ w pierwszych wersetach ksiêgi czytamy:
Jest Jeden m¹dry, co bardzo lêkiem przejmuje, siedz¹cy na swym tronie (Syr
1,8). Starotestamentowy obraz Boga Sêdziego  karz¹cego, surowego, czêsto
nieprzejednanego, który z wysokoci niebieskiego tronu feruje wyroki, bez w¹tpienia napawa lêkiem. Jednak ca³oæ ksiêgi wieñcz¹ s³owa: Ten, kto boi siê
Pana, niczego lêkaæ siê nie bêdzie ani obawiaæ, albowiem On sam jest jego nadziej¹ (Syr 34,14). Syrach wskazuje tutaj na bojañ Bo¿¹, o której Teresa
z Ávila pisze w nastêpuj¹cy sposób:
Na mi³oæ Boga proszê was, córki, pamiêtajcie czêsto, jak ciê¿k¹ rzecz¹ jest obraza
Bo¿a. Starajcie siê jak najg³êbiej przenikn¹æ siê t¹ prawd¹; i ustawicznie mieæ j¹
w mylach waszych, aby siê w sercach waszych zakorzeni³a prawdziwa, wiêta bojañ Bo¿a. Dopóki dusza nie czuje w sobie tej bojani mocno ugruntowanej, potrzeba jej chodziæ z wielk¹ bacznoci¹ i unikaæ wszelkich okazji i towarzystw, które by
jej nie dopomaga³y do z³¹czenia siê z Bogiem. Musi siê staraæ usilnie we wszystkim
co czyni o pokonywanie w³asnej woli11.
10
11

Homer, Iliada, t³um. K. Je¿ewska, Pieñ I, wersy 560-568, Warszawa 2005.
Teresa od Jezusa, Droga doskona³oci, 41, 4, http://www.karmel.pl [dostêp: 1.05.2015].

O LÊKU  KILKA ZAMYLEÑ

139

W Twierdzy wewnêtrznej Teresa wyjania, ¿e bojañ Bo¿a; ta zawsze jest
dobra i zawsze j¹ mieæ powinnymy, abymy zawsze czuwa³y, jak Pan przykaza³
i w niczym nie ufa³y samym sobie12. Dziwiæ mo¿e fakt, ¿e to lêk ma uwolniæ
cz³owieka od lêku. Nie mamy jednak tutaj do czynienia z b³êdem logicznym.
Otó¿ lêk w postaci bojani Bo¿ej to nic innego jak zgoda na realizacjê woli Boga,
bo jak g³osi Ksiêga Psalmów: Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie
ulêknê, bo Ty jeste ze mn¹ (Ps 23,4). Przyjcie Jezusa Chrystusa staje siê wcieleniem s³ów z Ksiêgi Izajasza: Nie lêkaj siê, bo Ja jestem z tob¹; nie trwó¿ siê,
bom Ja twoim Bogiem” (Iz 41,10). Czy jednak ludzie wierz¹cy s¹ wolni od lêku?
To, co nieznane budzi zwykle w cz³owieku jednoczenie lêk i zaciekawienie. Tym
bardziej, jeli nieuchronnie dotyczy jego losu. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e ludzkiemu
myleniu o mierci i o tym, co po niej ma nast¹piæ, te dwa uczucia towarzysz¹
w wielkim natê¿eniu. Dotyczy to tak¿e [ ] wierz¹cych13.

Co ciekawe, okazuje siê, ¿e wierz¹cy boj¹ siê mierci nawet wówczas, gdy
staj¹ w obliczu Bo¿ej obietnicy:
I us³ysza³em donony g³os mówi¹cy od tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi, i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie «BOGIEM Z NIMI». I otrze
z ich oczu wszelk¹ ³zê, a mierci ju¿ odt¹d nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu
ju¿ [odt¹d] nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y (Ap 21, 3-4).

I to samo zapewnienie, pozbawione apokaliptycznego tonu, a skierowane
bardziej bezporednio do konkretnego cz³owieka – do ³otra: „Zaprawdê, powiadam ci: Dzi ze Mn¹ bêdziesz w raju” (£k 23,43). Sk¹d wiêc w osobach wierz¹cych lêk przed mierci¹? „Najwiêksz¹ chyba jednak niewiadom¹ jest s p o s ó b,
w jaki dokona siê nasze przejcie do nowej rzeczywistoci14. Ten sposób to s¹d
Bo¿y, który jest tajemnic¹, a ta w³anie tajemniczoæ ostatecznego rozstrzygniêcia napawa nas lêkiem. S³usznie spostrzega Grzegorz Strzelczyk, ¿e problem
mo¿e tkwiæ w jêzyku. Otó¿ „greckie s³owo krinein  «s¹dziæ», mo¿e znaczyæ te¿
«decydowaæ», «rozdzielaæ». Nam s¹dzenie kojarzy siê przede wszystkim ze skazywaniem. W biblijnych obrazach chodzi jednak bardziej o rozdzielanie i rozró¿nianie ni¿ skazywanie15. Ostatecznie wiêc s¹d ma oznaczaæ oczyszczenie
cz³owieka ze wszystkich grzechów i jego skutków oraz zg³adzenie ca³ego z³a
wiata.
Có¿ wiêc czyniæ, by siê nie lêkaæ? Pozostaje przywo³aæ w. Teresê z Ávila:
Solo Dios basta!

*

12
13

2015].
14
15

Ta¿, Twierdza wewnêtrzna, VI, 8, 8, http://www.karmel.pl [dostêp: 1.05.2015].
G. Strzelczyk, Jedyna nadzieja w Bo¿ym s¹dzie, http://strzelczyk.edu.pl [dostêp: 7.02.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Oczywicie lêk przed mierci¹ towarzyszy tak¿e ludziom niereligijnym. Stajemy tutaj wobec trudnoci zwi¹zanej z realizacj¹ nadziei na ocalenie, bez odwo³ania do ratuj¹cej mocy si³ nadprzyrodzonych. Na trudnoæ tego ujêcia wskazuj¹ liczne filozofie pesymizmu, np. Martina Heideggera, Karla Jaspersa,
Jeana-Paula Sartre’a czy Arthura Schopenhauera. Cz³owiek z koniecznoci wrzucony w wiat i poddany jego determinantom musi poszukiwaæ ratunku dla swego cz³owieczeñstwa w samym sobie. Parafrazuj¹c Teresê z Ávila, mo¿na powiedzieæ: Solo Hombre basta!
W tych dociekaniach fundamentalna wydaje siê kategoria samowiadomoci. Byt ludzki musi byæ bytem wiadomym swego w³asnego istnienia. Martin
Heidegger w Byciu i czasie jednoznacznie wskazuje, ¿e „bycie, o które owemu
bytowi w jego byciu chodzi, jest zawsze moje”, „to zawsze j a jestem tym bytem”16. Dlatego mogê powiedzieæ o samym sobie: „Ja jestem”. Na szczególny
charakter w³asnej wiadomoci bytu zwraca uwagê równie¿ Jean-Paul Sartre17.
W filozofiach pesymizmu samowiadomoæ wydaje siê najcenniejsza dla cz³owieka. To ona pozwala nam uzmys³owiæ sobie nêdzê w³asnego po³o¿enia. Cz³owiek jednak, tak g³êboko wiadomy w³asnej znikomoci, by ostatecznie nie poddaæ siê rozpaczy, rozbudza w sobie pragnienie nadziei – nadziei na ocalenie. Czy
mo¿e ona zostaæ zaspokojona?
Bardzo interesuj¹cy projekt ocalenia cz³owieczeñstwa spotykamy u Arthura
Schopenhauera – najbardziej totalnego woluntarysty w historii filozofii. Schopenhauer zaprasza nas do wiata, który jest królestwem niewolnej woli. Ten wiat
jawi siê jako wiat bez wiary, oczekiwania i ufnoci, bez ratunku i ocalenia, bez
szans na zbawienie. Okazuje siê, ¿e w tym projekcie wy³ania siê mo¿liwoæ ocalenia naszego cz³owieczeñstwa. Jest ni¹ zupe³na negacja w³asnej woli ¿ycia.
Wprawdzie nie wp³ynie ona na zmianê stanu wiata (tego nic nie uratuje), ale
mo¿e wp³yn¹æ na nasze cz³owieczeñstwo. Nale¿y podkreliæ, ¿e tylko mo¿e”,
poniewa¿ negacja woli ¿ycia, która jest przecie¿ fundamentalna dla cz³owieka 
cz³owiek chce trwaæ – jest mo¿liwa do osi¹gniêcia tylko przez wiêtych. Jan
Garewicz zauwa¿a: „wszelkie bowiem d¹¿enie, nawet d¹¿enie do spokoju i niebytu, jest z natury swej wystêpne18.
Czy jednak na gruncie myli Schopenhauera odnajdujemy tak¹ nadziejê, która zniesie ludzki lêk przed mierci¹? Patrz¹c z perspektywy tego jednego wiêtego, któremu siê uda³o, odpowied brzmi „tak”, a z punktu widzenia ca³ego legionu istnieñ ludzkich – niestety „nie”. „¯ycie nasze, jak gdyby los do nêdzy
naszego istnienia chcia³ jeszcze dodaæ drwinê, musi obejmowaæ wszystkie bóle
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 59, 445.
Zob. J.-P. Sartre, Byt i nicoæ. Zarys ontologii fenomenologicznej, t³um. J. Kie³basa, Warszawa 2007.
18
J. Garewicz, Schopenhauer, czyli wolnoæ bez wyboru, w: Antynomie wolnoci. Z dziejów
filozofii wolnoci, red. M. Dru¿kowski, K. Sokó³, Warszawa 1966, s. 306.
16
17
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obecne w tragedii, a nie mo¿emy nawet zachowaæ przy tym godnoci, jak¹ maj¹
postacie tragiczne, lecz nieustannie jestemy na ca³ej palecie ¿yciowych drobiazgów niedorzecznymi postaciami farsowymi19. Oczywicie nic nas nie zwalnia
od moralnego obowi¹zku podjêcia walki o ocalenie w³asnego cz³owieczeñstwa.
Có¿ wiêc czyniæ, by siê nie lêkaæ? Walczyæ!
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e historia myli zachodniej obserwuje równie¿ takie projekty, w których poczucie nieuchronnoci mierci zostaje zawieszone. Jak wskazuje Zygmunt Bauman, mieræ, tak jak wszystko inne w p³ynnonowoczesnym ¿yciu, staje siê czym tymczasowym i do odwo³ania20. Podobne
konstatacje odnajdujemy w koncepcji karnawalizacji Michai³a Bachtina, gdzie
bardzo d³ugie okresy powagi (czasu zwyk³ego) przeplata odwiêtny czas karnawa³u (czas zabawy). Karnawa³ stanowi remedium na zwyk³y czas; jest on czasem zawieszenia poczucia nieuchronnoci mierci, o której zwyk³y czas  jej
namiestnik  stale przypomina³21. W okresach karnawa³u odzyskujemy poczucie wolnoci, rodzi siê braterstwo. Budz¹ca wczeniej niepokój kategoria niepewnoci i przygodnoci ¿ycia nabiera sensu, staje siê wartoci¹. W wiecie nie sta³o siê jeszcze nic rozstrzygaj¹cego, ostatnie s³owo wiata i o wiecie jeszcze nie
zosta³o wypowiedziane, wiat nadal ma drogê otwart¹ i woln¹, wszystko jeszcze
jest przed nim i zawsze tak bêdzie22. W ten kontekst wpisuje siê postulat czasu,
w którym ma nast¹piæ przemylenie podstaw naszej kultury w ramach nowej filozofii – filozofii b³aznów Leszka Ko³akowskiego23. Odnajdujemy tutaj równie¿
miejsce dla koncepcji Mircei Eliadego – pokonania historii przez mit, by powróciæ do pe³ni bytu24.
Wydaje siê, ¿e we wspó³czesnym wiecie Zachodu mieræ przesta³a byæ
szczególnym przedmiotem namys³u. Ponowoczesny, liberalny wiat celuje
w kategoriê szczêcia mo¿liwego do osi¹gniêcia od zaraz. Có¿ czyniæ, by siê nie
lêkaæ? Graæ  karnawa³ trwa!

19
A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1, t³um. J. Garewicz, Warszawa 2009,
s. 489-490.
20
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 14.
21
A. Szahaj, Ponowoczesnoæ  czas karnawa³u. Postmodernizm filozofia b³azna, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. A. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1966, s. 381.
22
M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, t³um. N. Modzelewska, Warszawa 1971,
s. 252.
23
Zob. L. Ko³akowski, Kap³an i b³azen (Rozwa¿ania o teologicznym dziedzictwie wspó³czesnego mylenia), w: ten¿e, Pochwa³a niekonsekwencji, t. 2, Warszawa 1989, s. 178nn.
24
„Zarówno historia, jak i postêp s¹ upadkiem implikuj¹cym ostateczne porzucenie raju archetypów i powtarzania – M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, t³um. K. Kocjan, Warszawa 1998,
s. 176. Zob. te¿: ten¿e, Traktat o historii religii, t³um. J. Wierusz-Kowalski, £ód 1993.
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III. GRA I LÊKI CZ£OWIEKA PONOWOCZESNEGO
Ponowoczesnoæ nie jest ani optymistyczna, ani pesymistyczna. Jest ona gr¹
resztkami tego, co zosta³o zniszczone. [ ] historia zatrzyma³a siê. Znajdujemy siê
w pewnym czasie posthistorii, która nie zawiera ju¿ sensu25. Nast¹pi³o zaburzenie
linearnego schematu historycznego rozwoju. Wspó³czesny wiat ucieka od kategoryzacji i podwa¿a jego kategoryzacjê. Gramy kawa³kami, teorie p³ywaj¹ wokó³ siebie, definicje nie s¹ mo¿liwe. Baudrillard, Derrida, Rorty, Deleuze, Lyotard zapraszaj¹ nas do gry. Wystarczy jedynie uwiadomiæ sobie, ¿e to gra. Jednak
specyficzna jest ta gra, poniewa¿ pytania: „Dlaczego gramy?”, „W co konkretnie
gramy?”, „Jakie s¹ zasady tej gry?” – musz¹ pozostaæ bez odpowiedzi. Jean Baudrillard posuwa siê tak dalece, ¿e stwierdza nawet w braku pozytywnoci niemo¿liwoæ negatywnoci. A zatem nie istnieje ¿adna w³aciwoæ sensu i ¿adna w³aciwoæ jego braku26. K o n i e c  s³owo, które zaczê³o wkradaæ siê w ka¿d¹
przestrzeñ naszego ¿ycia. Zewsz¹d obwieszcza siê koniec. Czy ten koniec dotyczy
tak¿e ludzkich lêków? Okazuje siê, ¿e nie, bowiem lista lêków wcale siê nie
zmniejszy³a. Otwiera j¹ lêk przed pustk¹, która staje siê nie do wytrzymania dla
cz³owieka. Ju¿ Arystoteles stwierdzi³, ¿e natura n i e z n o s i pró¿ni (horror vacui). Pustka to nieznane, nienazwane, niezrozumia³e, czyli obce, a obce czêsto
bywa te¿ wrogie. Kolejny na licie lêków pojawia siê strach przed niemo¿liwoci¹
pogodzenia wolnoci i bezpieczeñstwa, a wi¹¿e siê z nim lêk przed jednoci¹ i ujednoliceniem w ¿yciu spo³ecznym27. Te z kolei lêki ods³aniaj¹ nastêpne, jak: obawa
przed samotnoci¹, wykluczeniem, bezsilnoci¹, skutkami ryzyka, cierpieniem,
naiwnoci¹, miesznoci¹, nieakceptacj¹, skoñczonoci¹ prawdy, wyczerpaniem
nauki Wydaje siê, ¿e po serii zamachów z 11 wrzenia 2001 roku pozosta³ nam
ju¿ tylko zamêt, zgubienie i dezorientacja oraz przygodnoæ. Bauman w swoim
studium o lêku wskazuje na jego wszechobecny charakter:
Emanuje nim ka¿dy zak¹tek i ka¿da szczelina naszego domu i naszej planety. Ciemne
uliczki i jasno rozwietlone ekrany telewizorów. Nasze sypialnie i kuchnie. Nasze miejsca pracy oraz metro, do którego wsiadamy, ¿eby dostaæ siê do pracy albo z niej wróciæ. Ludzie, których spotykamy, i ci, których nie zauwa¿amy. Co, co po³knêlimy,
i co, z czym zetknê³o siê nasze cia³o. ród³em lêku jest natura [ ] albo ludzie28.

Okazuje siê wiêc, ¿e nasz lêk jest realny, nawet jeli to tylko gra. Mo¿na powtórzyæ za Wojciechem M³ynarskim: „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy”.
25
Gra resztkami. Wywiad z Jeanem Baudrillardem przeprowadzony przez Salvatore Mele
i Marka Titmarsha, w: Postmodernizm a filozofia , dz. cyt., s. 227-228.
26
Tam¿e, s. 225.
27
Zob. K. Stachewicz, O (nad)u¿ywaniu przedrostka post w czasach (po)nowoczesnych,
w: ten¿e, ¯yæ i rozumieæ. Szkice o cz³owieku i moralnoci, Poznañ 2013, s. 131, 133.
28
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 10-11.
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Co mo¿na powiedzieæ o tej grze? Na pewno tyle, ¿e siê toczy, ¿e jest chaotyczna, rozproszona, nieokrelona, nieci¹g³a, ¿e nie jest jedna. Taki stan okrelamy bardzo modnym w ostatnim czasie s³owem „kryzys”. Okazuje siê wiêc, ¿e
mamy do czynienia z kryzysem o charakterze totalnym. Krzysztof Stachewicz,
ledz¹c etymologiê s³owa „kryzys”, eksplikuje jego bifurkacjê znaczeniow¹29.
Kryzys oznacza zarówno finalnoæ, zwrot, odró¿nienie, przesilenie, rozumienie, jak i wskazuje na jak¹ formê rozdzielenia. Sensy pozytywne mieszaj¹
siê z negatywnymi, co ods³ania produktywny charakter kryzysu. Na ten produktywny charakter kryzysu wskazuje równie¿ Alina Motycka, proklamuj¹c odrodzenie, nowe redniowiecze, które musi poprzedzaæ regres w przesz³oæ  do
antycznej Grecji. Nie jest to podró¿ po treci gotowe, po nowe formy i narzêdzia, lecz po wyobraniê. W wêdrówce tej chodzi o odnowê wyobrani kreatywnej, o pobudzenie wyobrani archetypowej30. Tak naprawdê jest to podró¿
w g³¹b siebie, do w³asnej rzeczywistoci. Ta podró¿ stanowi odwrót od pozorów
gry po to, bymy mogli na nowo tworzyæ.
Trzeba jeszcze postawiæ pytanie, czy towarzysz¹cy nam kryzys jest pojawieniem siê jakiej nowoci? Otó¿ kryzys zdaje siê byæ immanentnie wpisany
w kondycjê cz³owieka i eo ipso struktur kulturowych przez niego budowanych”31.
Ostatecznie okazuje siê, ¿e stoimy przed zagadk¹, czy obecny kryzys przerodzi
siê w totaln¹ katastrofê, czy wch³oniêty stanie siê podstaw¹ dla „nowego”? Pozostaje nam pójæ za wskazaniem Baumana i zaakceptowaæ nasz¹ ludzk¹ kondycjê, w któr¹ wpisany jest lêk, bo
przecie¿ ¿ycie w p³ynnonowoczesnym wiecie, który, jak wiadomo, uznaje tylko jeden pewnik  ¿e jutro nie mo¿e byæ, nie powinno byæ, i nie bêdzie takie jak dzisiaj 
oznacza codzienn¹ przymiarkê do znikania, giniêcia, zacierania i umierania; a wiêc,
porednio, odgrywanie nieostatecznoci mierci, powracaj¹cych zmartwychwstañ
i ustawicznych nowych wcieleñ [ ]32.

Ta dychotomia kryzysu nie powinna generowaæ dodatkowego lêku. W kontekcie powtarzalnoci kryzysów w dziejach oczekiwaæ nale¿y nowoci, jak
stwierdza Zygmunt Bauman, wtargniêcia mo¿liwoci w to, co niemo¿liwe.
Hannah Arendt wyznacza w tym miejscu czas na realizacjê ludzkiej zdolnoci
powo³ywania do bytu czego, co wczeniej nie istnia³o, nie by³o dane33.
29
K. Stachewicz, Kryzys jako kategoria filozoficzna, w: ten¿e, ¯yæ i rozumieæ , dz. cyt.,
s. 157nn.
30
A. Motycka, Postmodernizm a kryzys kulturowy, w: Postmodernizm a filozofia , dz. cyt.
s. 337.
31
K. Stachewicz, Kryzys , dz. cyt., s. 164.
32
Z. Bauman, P³ynny lêk, dz. cyt., s. 13.
33
H. Arendt, Co to jest wolnoæ?, w: ta¿, Miêdzy czasem minionym a przysz³ym: osiem æwiczeñ z myli politycznej, t³um. M. Godyñ, Warszawa 1994.
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A jeli chodzi o lêk, to w piêkny sposób na jego przemijalnoæ zwróci³a
uwagê Wis³awa Szymborska:
Czemu ty siê, z³a godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lêkiem?
Jeste  a wiêc musisz min¹æ.
Miniesz  a wiêc to jest piêkne34.
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ABSTRACT
The article constitutes a voice in the interdisciplinary discussion on anxiety. The phenomenon
of anxiety is illustrated through three research fields: medical (psychiatric) discourse, theological
discourse and philosophical discourse. The ambition of the author is to outline how philosophy
serves to complement the research problem, referring to sources of anxiety in the modern man as
well as possible ways out of the situations dominated by anxiety.
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
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Idea personalizmu Emmanuela Mouniera
Emmanuel Mouniers Idea of Personalism

WPROWADZENIE
Rozumiane szeroko pojêcie personalizmu odnajdujemy zarówno w filozofii,
jak i teologii czy medycynie, a nawet w gospodarce1. W Polsce personalistyczne
idee da³y pocz¹tek, w 1958 roku, rodowisku Wiêzi. Sta³o siê ono propagatorem personalizmu, którego inspiratorem by³ francuski filozof i za³o¿yciel pisma
Esprit”, Emmanuel Mounier2. Naukowe zainteresowanie personalizmem sta³o
siê w Polsce ród³em powstania dwóch katedr uniwersyteckich zajmuj¹cych siê
tym problemem, a filozofia Mouniera, w pewnym okresie, cieszy³a siê du¿¹ popularnoci¹ w krêgach mylicieli katolickich. Pomimo to z biegiem czasu recepcja dzie³ francuskiego filozofa os³ab³a3. Wydaje siê jednak, ¿e ogromne dzie³o
naukowe Mouniera: 15 ksi¹¿ek i redakcja 165 numerów Esprit, nadal nie traci
swej wartoci inspiracyjnej4.
Zob. W. Granat, Personalizm chrzecijañski. Teologia osoby ludzkiej, Poznañ 1985, s. 74.
Zob. W. S³omski, Duch personalizmu, Warszawa 2008, s. 41. Wiêcej na temat E. Mouniera
zob.: T. P³u¿añski, Mounier, Warszawa 1967, s. 7nn; J.M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy
nowej filozofii, t³um. K. Koprowski, Warszawa 2010, s. 59nn.; J. Conhil, Emmanuel Mounier. Sa
vie, son oeuvre avec un exposé de sa philosophie, Paris 1966, s. 2nn; W. Wieczorek, Emmanuel
Mounier po latach, Wiê 6(500) 2000, s. 29nn; C. Gawry, Aktualnoæ Mouniera, Wiê
12(506) 2000, s. 22nn; P.H. Kosicki, Promieniowanie personalizmu. Mounier, Esprit i pocz¹tki
Wiêzi, Wiê 2/3(592-593) 2008, s. 111nn.; Z. Kunicki, Emmanuel Mounier – personalizm
i pobocza, Studia Warmiñskie 43(2006), s. 104.
3
Zob. W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 51.; K. Guzowski, Personalizm, czyli drogi odkrywania tajemnicy osoby. Pos³owie, w: S. Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje,
Lublin 2012, s. 177.
4
Zob. W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 52; T. P³u¿añski, Mounier, Warszawa 1967, s. 12.
1

2
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I. RÓD£A I INSPIRACJE
Nie sposób jednoznacznie zakwalifikowaæ Mouniera jako kontynuatora jakiej jednej tradycji filozoficznej, z tego te¿ wzglêdu ogólne zarysowanie jego
naukowej formacji i g³ównych róde³, z których czerpa³ myli, bêdzie pomocne
w odczytaniu jego idei personalizmu i zwi¹zanej z nim teorii osoby.
Badacze odnajduj¹ w myli Mouniera specyficzny eklektyzm, który wynika
z jego przewiadczenia o mo¿liwoci budowy nowego systemu filozofii chrzecijañskiej, otwartego na wspó³czesnoæ i czerpi¹cego pozytywne inspiracje
z innych szkó³ i systemów5. Uznaj¹c nadrzêdn¹ wartoæ osoby w wiecie, Mounier szuka p³aszczyzny dialogu pomiêdzy niekiedy zupe³nie przeciwstawnymi
stanowiskami, o ile wzbogacaj¹ one próbê wyjanienia fenomenu osoby6. Widoczne jest to w jego dzie³ach oraz w doborze autorów „Esprit”, gdzie odnajdujemy zarówno katolików, jak i protestantów, marksistów czy egzystencjalistów7.
Pierwszym ród³em inspiracji by³o dla Mouniera chrzecijañstwo, rozumiane przez niego jako nios¹ca przemiany si³a, a nie hamulec w rozwoju spo³eczeñstwa8. W gronie mylicieli chrzecijañskich maj¹cych wp³yw na naukow¹ formacjê Mouniera na pierwszym miejscu wymieniæ trzeba w. Augustyna i jego teoriê
subiektywizmu i irracjonalizmu oraz specyficzne dla niego, przepojone niepokojem, poszukiwanie prawdy9. Od niego tak¿e przej¹³ Mounier przewiadczenie, ¿e
prawdy o Bogu i duszy nale¿y szukaæ bardziej sercem ni¿ rozumem10. Nawi¹zuje on tak¿e, choæ bardzo ogólnie, do takich wiêtych, jak: Bonawentura, Franciszek Salezy, Jan od Krzy¿a i Franciszek z Asy¿u11.
Mounier czerpa³ tak¿e inspiracje z intelektualnej atmosfery Francji swej m³odoci. Czasy studenckie spêdzi³ na przesi¹kniêtym bergsonizmem, za spraw¹ Jacquesa Chevaliera, uniwersytecie w Grenoble. Zarówno z myli chrzecijañskiej,
jak i z bergsonizmu przej¹³ on pewne idee, ale nie ca³y system, na przyk³ad idee
nieufnoci w stosunku do nauki i poznania rozumowego oraz intuicjonalizm. Dynamicznoæ otaczaj¹cego wiata, teoria poznania wewnêtrznego i zewnêtrznego, widoczne u Mouniera, to tak¿e wp³yw bergsonizmu12. Inspirowali go myliciele francuscy, jak Charles Péguy i Gabriel Marcel. Dziêki Péguy Mounier odkry³
wagê i wartoæ ¿ycia doczesnego w dowiadczeniu chrzecijañskim oraz przej¹³
T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 13, 17.
Zob. W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 17, 52.
7
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 9.
8
Zob. E. Mounier, Co to jest personalizm?, w: ten¿e, Co to jest personalizm? oraz wybór
innych prac, Kraków 1960, s. 226; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 13.; W. S³omski, Duch , dz.
cyt., s. 16.
9
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 18; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 17.
10
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 18.
11
Tam¿e, s. 19; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 18.
12
T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 19.
5
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krytykê zamkniêtych systemów mylowych13. Od Gabriela Marcela filozof przej¹³
zainteresowania problemami subiektywistycznego rozumienia osoby oraz teorii
komunikacji miedzyosobowej stanowi¹cej o istocie osoby14.
Mounierowska krytyka spo³eczeñstwa krystalizowa³a siê na podstawie ró¿nych róde³. Filozof czerpa³ inspiracje od personalisty Maxa Schelera. Obaj myliciele krytykowali cywilizacjê mieszczañsk¹, choæ ka¿dy z innego punktu widzenia: Scheler z pozycji fenomenologii i idei prawicowych, a Mounier jako
przedstawiciel egzystencjalizmu chrzecijañskiego i lewicy spo³ecznej15. Niema³y wp³yw na Mounierowsk¹ krytykê mieszczañstwa wywar³ Fryderyk Nietzsche.
Ten ostatni jako antychrzecijanin atakowa³ ca³¹ ideê chrzecijañstwa, ukazuj¹c
s³aboæ moralnoci chrzecijañskiej. Mounier z kolei ow¹ s³aboæ upatrywa³
w moralnoci mieszczañskiej, któr¹ z ca³ych si³ zwalcza³16, a jako przeciwwagê
dla Nietzscheañskiego nadcz³owieka ukazywa³ autentycznego chrzecijanina
zdolnego odeprzeæ wszelkie ataki Nietzschego17.
Egzystencjalizm Martina Heideggera i Jeana-Paula Sartrea, a w³aciwie polemika z teoriami obu filozofów pomog³y Mounierowi w wykszta³ceniu w³asnej
koncepcji osoby i komunikacji miêdzyosobowej. Nie zgadza siê ona z pesymistyczn¹ wizj¹ samotnoci Sartrea, bowiem dla Mouniera, pomimo istnienia pewnej sfery niekomunikowalnoci w osobie, jest ona zdolna do nawi¹zywania relacji interpersonalnych. Heideggerowskie spojrzenie na ¿ycie, które jest jedynie
drog¹ ku mierci, da³o impuls do Mounierowskiej idei walki ze mierci¹. Tak¿e
teoria wolnoci uwarunkowanej, jako antyteza wolnoci absolutnej, ma swe ród³o w polemice z egzystencjalizmem18.
Filozofia, która wywar³a najwiêkszy wp³yw na Mouniera, to marksizm.
Z Marksem ³¹czy go ogólna idea rewolucji, maj¹ca byæ odpowiedzi¹ na kapitalizm, degraduj¹cy osoby do poziomu rzeczy czy towarów. Wed³ug Mouniera kapitalizm, oparty na spo³eczno-ekonomicznych zasadach epoki, niszczy³ szansê
personalizacji, czyli rozwoju osoby19. Dzie³o Marksa, rozumiane jako trafne odczytanie rozwi¹zañ spo³eczno-strukturalnych na kryzys spo³eczny lat dwudziestych XX wieku, powinno byæ  zdaniem Mouniera  realizowane przez chrzecijañstwo20. Zwrócenie uwagi na problemy dotycz¹ce alienacji ekonomicznej,
spo³ecznej i politycznej przej¹³ on w³anie od Marksa, nie zgadza³ siê z nim natomiast w kwestiach zwi¹zanych z religi¹. Jako chrzecijaninowi nie odpowiada13
14
15
16
17
18
19
20

Tam¿e, s. 19nn; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 18.
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 20; W. S³omski, Duch
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 21; W. S³omski, Duch
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 23; W. S³omski, Duch
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 22nn.
Zob. tam¿e, s. 25nn.; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 18nn.
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 23; W. S³omski, Duch
W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 19.

, dz. cyt., s. 18.
, dz. cyt., s. 18.
, dz. cyt., s. 18.
, dz. cyt., s. 19.
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³a mu teoria materializmu dialektycznego i historycznego oraz brak transcendencji w marksistowskiej praxis21. Wydaje siê, ¿e traktowa³ on marksizm bardziej
jako teoriê socjologiczn¹, która, poprzez analizê stosunków pracy, wyjania po³o¿enie cz³owieka w wiecie, a nie jako system pogl¹dów antychrzecijañskich22.
Mounierowska chrzecijañska polemika z marksizmem by³a ród³em koncepcji
nowej formy dialogu  ponadwyznaniowej, ogólnohumanistycznej, personalistycznej23.
II. IDEA PERSONALIZMU
Personalizm, wed³ug Mouniera, jest filozofi¹, a nie zamkniêtym systemem;
nie unika on jednak systematyzacji, by jasno wyraziæ swoje przes³anie24. W dziele zatytu³owanym Co to jest personalizm? mówi on nie tyle o personalizmie, ile
o r u c h u p e r s o n a l i s t y c z n y m, który, w swym za³o¿eniu, jest integralnym wysi³kiem przezwyciê¿enia kryzysu z 1929 roku  kryzysu ekonomicznego
g³oszonego przez marksistów i kryzysu wartoci, o którym mówili moralici25.
Personalizm nie jest systemem politycznym konkuruj¹cym z innymi26, choæ mo¿e
on inspirowaæ do tworzenia partii politycznych27 i nie mo¿e odrzucaæ zaanga¿owania politycznego28. Zgodnie ze swoim przewiadczeniem o potrzebie dialogu
wszelkich ruchów i ideologii, w trosce o osobê, Mounier nie ogranicza siê do
programowego wspierania jakiej jednej opcji lub formacji filozoficznej, spo³ecznej czy politycznej. Jego personalizm pozostaje otwarty na wszystkich, którym
na sercu le¿y cz³owiek jako osoba. W przedmowie do Co to jest personalizm?
pisa³: Mo¿na byæ chrzecijaninem i personalist¹, socjalist¹ i personalist¹, komunist¹  a czemu¿ by nie  i personalist¹”29. Uwa¿a³ personalizm za ca³ociowe
rozwi¹zanie problemów osoby, w odró¿nieniu od propozycji spirytualistów
i materialistów rozdzielaj¹cych cia³o i duszê oraz myl i dzia³anie30. Osoba jest
wed³ug niego jednoci¹ cia³a i ducha31 – „cz³owiek jako z natury rzeczy istota
z³o¿ona jest jak metal silny w postaci stopu”32. Personalizm Mounierowski nie
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 24.
Zob. W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 19.
23
Zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 25.
24
Zob. E. Mounier, Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, Kraków
1964, s. 7nn; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 61.
25
Zob. E. Mounier, Co to jest , dz. cyt., s. 165, 194.
26
Tam¿e, s. 193; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 68.
27
Zob. E. Mounier, Co to jest , dz. cyt., s. 181.
28
Zob. tam¿e, s. 194nn.
29
Tam¿e, s. 161.
30
Zob. tam¿e, s. 165; zob. ten¿e, Wprowadzenie , dz. cyt., s. 26.
31
Zob. ten¿e, Wprowadenie, s. 21.
32
Ten¿e, Co to jest , dz. cyt., s. 172.
21

22
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jest czym abstrakcyjnym, odpowiada bowiem na potrzeby osoby usytuowanej
w konkretnej sytuacji historycznej33, która realizuje siê, bêd¹c w konkretnym ciele, rodzinie, rodowisku, danej ojczynie i epoce34.
R e a l i z m p e r s o n a l i s t y c z n y, jako próba ca³ociowego wyjanienia
tajemnicy osoby, prze³amuje schemat dzielenia wiata na dwie niezale¿ne od siebie sfery: materialn¹ i duchow¹35. Wed³ug niego cz³owiek jest czêci¹ natury jako
byt naturalny, cia³o jest wszêdzie tam, gdzie jest cz³owiek36. Osoba jest zarówno
cia³em, jak i duchem, cz³owiek jest ca³y «cia³em» i ca³y «duchem»”37. wiadomoæ istnienia subiektywnego i istnienia cielesnego to, wed³ug Mouniera, jedno
i to samo dowiadczenie, bowiem nie mo¿na myleæ, nie bêd¹c, czy te¿ byæ bez
cia³a38. Z jednej strony wiat nie mo¿e obejæ siê bez cz³owieka, a i cz³owiek nie
mo¿e obejæ siê bez wiata39. Usytuowanie osoby w naturze prowadzi do p e r s o n a l i z a c j i n a t u r y i ma j¹ na celu. Osoba, zwracaj¹c siê ku naturze, przekszta³ca j¹ w taki sposób, by panowa³ nad ni¹ wiat osobowy, a ca³a przynale¿noæ
osoby do natury ma prowadziæ do tego, by wiat sta³ siê jakby rozszerzonym
cia³em cz³owieka”, zespolonym z jego przeznaczeniem40.
Odczytuj¹c historiê wiata i osoby, Mounier widzi dwie tendencje zwi¹zane
z wy³anianiem siê osoby: ruch personalizacji i depersonalizacji. Ruch personalizacji, zaczynaj¹cy siê wraz z cz³owiekiem, polega na nieustannym rozwoju, przybieraniu coraz doskonalszych form ewolucji, pozwalaj¹cych na wolne wybory,
co w konsekwencji prowadzi do tworzenia orodków osobowych41. Rozwój osoby jest zagro¿ony przez s t a ³ ¹ t e n d e n c j ê d o d e p e r s o n a l i z a c j i, która jest zagro¿eniem nie tylko ze strony bezosobowej materii, lecz tak¿e swego
rodzaju atakiem na ¿ycie na wielu jego p³aszczyznach. Jest tym wszystkim, co
hamuje rozwój osoby, by ta ostatnia by³a wolna i twórcza42.
Personalizm Mouniera jest s p r z ê g n i ê t y ze wspólnot¹43 dla jasnego odciêcia siê tego kierunku od indywidualizmu44. Cech¹ wspóln¹ personalizmów,
Tam¿e, s. 194.
Tam¿e, s. 177, 201.
35
Zob. E. Mounier, Personalizm, w: ten¿e, Wprowadzenie , dz. cyt., s. 21; J. Conhil, Emmanuel Mounier , dz. cyt., s. 49; S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojty³y,
Lublin 2010, s. 137.
36
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 22.
37
Tam¿e, s. 21; zob. T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 51; W. S³omski, Duch , dz. cyt.,
s. 68.
38
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 28; S. Kowalczyk, Nurty , dz. cyt., s. 137;
T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 52.
39
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 27.
40
Tam¿e, s. 29.
41
Zob. ten¿e, Wprowadzenie , dz. cyt., s. 25.
42
Zob. tam¿e, s. 24nn; T P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 61.
43
Zob. E. Mounier, Co to jest , dz. cyt., s. 164.
44
Zob. tam¿e, s. 200.
33

34
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nawet ró¿nych ideowo, jest uwypuklanie tego, ¿e osoba to nie wyizolowane,
egoistycznie nastawione ja, ale wiat osoby to komunikowanie siê wiadomoci”45. Osobowe ja nie przeciwstawia siê pojêciu my, które to w³anie wzbogaca i utwierdza ja, przeciwstawiaj¹c siê formie bezosobowej, zagra¿aj¹cej
osobie46. Osoba bêd¹ca jedyn¹ rzeczywistoci¹, która jest zdolna do komunikowania siebie, zanim stanie siê sob¹, kieruje siê ku drugiej osobie, w niej istnieje,
kieruje siê ku wiatu i w nim tak¿e istnieje47. To w³anie w wiecie, wraz z innymi, osoba siê potwierdza w protecie przeciw wiatu bezosobowemu. Najwy¿sza
forma ¿ycia osobowego prowadzi do realizacji pe³ni osobowoci, która wykracza poza dowiadczenia dla siebie48. Personalizm w wersji Mouniera to tak¿e
przeciwwaga dla kolektywizmu, bêd¹cego skrajn¹ odpowiedzi¹ na indywidualizm. Personalizm to pomoc, by ustrzec osobê przed popadaniem w skrajnoci
i obroniæ cz³owieka przed alienacjami zarówno indywidualizmu, jak i kolektywizmu, by pogodziæ cz³owieka ze samym sob¹, by nawet w grupie  wspólnocie
 zawsze by³ sob¹  osob¹49.
Podstaw¹ bycia osob¹ w personalizmie Mouniera jest zdolnoæ do komunikacji, która odró¿nia j¹ od wszystkich innych bytów, i zwrot ku drugiemu cz³owiekowi, dziêki któremu osoba mo¿e poznaæ sam¹ siebie, co jest ca³kowicie
przeciwne postawie indywidualistycznej zerodkowuj¹cej wszelkie swe troski na
samej sobie50. O dowiadczeniu drugiej osoby Mounier mówi jako o pierwotnym
dowiadczeniu, w którym ja jest poprzedzone przez ty i my stanowi¹ce
rdzeñ personalizmu51. D¹¿enie do spo³ecznoci osób jest pierwszym aktem osoby”52. Spo³ecznoæ czy te¿ wspólnota osób nie jest zwyk³¹ zbiorowoci¹, kolektywem, ale rzeczywistoci¹ i wartoci¹ praktycznie tak¹ sam¹ jak poszczególna
osoba53. Ta ostania nie mo¿e byæ nigdy traktowana jako rodek do osi¹gniêcia
jakiegokolwiek celu zarówno przez spo³ecznoæ, jak i inn¹ osobê, a prawdziwa
wspólnota osób to miejsce, gdzie cz³owiek rozwija swoje powo³anie jako osoba54.
Poprzez ideê r e w o l u c j i p e r s o n a l i s t y c z n e j Mounier pragnie
stworzenia systemu ludzkiego i spo³ecznego  wspólnotowego, zbudowanego na
osobie jako a b s o l u c i e, ale w ¿aden sposób nie A b s o l u c i e55. Uwa¿a perTam¿e, s. 201.
Tam¿e.
47
Tam¿e; zob. E. Mounier, Wprowadzenie , dz. cyt., s. 37.
48
Zob. ten¿e, Co to jest , dz. cyt., s. 202.
49
Zob. tam¿e, s. 209; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 67.
50
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 36nn; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 71.
51
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 37; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 52.
52
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 39.
53
Zob. E. Mounier, Révolution personnaliste et communautaire, w: ten¿e, Oeuvres, t. 1, Paris
1961, s. 175.
54
Tam¿e, s. 175nn.
55
Tam¿e, s. 175.
45

46
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sonalizm za aktywnego cz³onka historycznego dramatu; rewolucja, za któr¹ siê
opowiada, jest po³¹czeniem rewolucji moralnej i ekonomicznej. Obie siê wzajemnie nie wykluczaj¹, a wprost przeciwnie, s¹ wobec siebie komplementarne,
w pewien sposób wspó³uzale¿nione, a jedna bez drugiej nic nie znaczy i nie osi¹gnie zamierzonych celów56.
III. CENTRUM PERSONALIZMU  OSOBA
Ca³e zainteresowanie personalizmu jest zogniskowane na próbie wyjanienia
fenomenu osoby; historia personalizmu jest wiêc nieroz³¹cznie zwi¹zana z histori¹ osoby jako centrum jego badañ57. Pomimo takiego za³o¿enia trudno w pismach Emmanuela Mouniera odnaleæ jedn¹, na wzór klasycznej, definicjê cz³owieka  osoby. Podaje on wiele okreleñ, by przybli¿yæ siê do tajemnicy osoby,
ale stoi na stanowisku, ¿e prawdziw¹ naturê cz³owieka poznamy dopiero na s¹dzie ostatecznym58.
Wed³ug Mouniera podstawowym problemem spotykanym na drodze wyjaniania pojêcia osoby jest to, ¿e definiowaniu poddaje siê przedmioty bêd¹ce
zewnêtrzne wobec cz³owieka, a osoba jest w³anie tym, czego nie wolno traktowaæ jako przedmiotu59. Cz³owiek jako osoba  podmiot wymyka siê definiowaniu i klasyfikacji60. Nie jest ona jednym z wielu poznawanych przez cz³owieka
przedmiotów, ale, bêd¹c swoicie rozumianym cogito, jest „jedyn¹ rzeczywistoci¹, któr¹ poznajemy i zarazem tworzymy od wewn¹trz. Wszêdzie obecna, nigdy nie jest dana”61.
Nauki szczegó³owe poznaj¹ pewne pojedyncze aspekty osoby, które pomagaj¹ w jej zrozumieniu, ale jednoczenie nie wyjaniaj¹ ca³oci jej tajemnicy, tak
jak sto tysiêcy zdjêæ fotograficznych nie tworzy jeszcze cz³owieka, który chodzi, myli i chce”62. Osoba nie jest c z y m , co jest wynikiem rozumowych analiz, nie jest „kombinacj¹ cech [ ] jest ona ostoj¹ tego, co nie da siê zinwentary-

Zob. ten¿e, Co to jest , dz. cyt., s. 165; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 86.
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 11; J. Czarkowski, Oblicza personalizmów.
Konfrontacja antropologii filozoficznej E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin, Toruñ 1994, s. 36;
T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 61.
58
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 7nn; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 88.
59
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 8; J. Czarkowski, Oblicza , dz. cyt., s. 34;
S. Kowalczyk, Nurty , dz. cyt., s. 136; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 48.
60
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 39; W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 66.
61
E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 9; zob. J. Czarkowski, Oblicza , dz. cyt., s. 37nn;
T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 48, 55; W. S³omski, Introduction to thy philosophy of Emmanuel
Mounier, „Parerega 1(2004), s. 29; ten¿e, Duch , dz. cyt., s. 67.
62
E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 9; zob. J.M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy , dz. cyt., s. 66; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt., s. 54., W. S³omski, Duch , dz. cyt., s. 20.
56

57

154

MICHA£ APIECIONEK

zowaæ”63. Osoba to bardziej obecnoæ ni¿ byt, obecnoæ czynna i niezg³êbiona64.
Mounier, mówi¹c o osobie, widzi j¹ jako prze¿ywan¹ dzia³alnoæ autokreacji,
komunikacji i przynale¿noci65. Bogate wnêtrze osoby nie jest nieuchwytne, ale
wyra¿a siê poprzez twórcz¹ dzia³alnoæ widoczn¹ w danych sytuacjach, regu³ach
i instytucjach66. Trzeba jednak pamiêtaæ o nieograniczonych rezerwach osoby,
która nie wyczerpuje siê ca³kowicie w tym, co j¹ wyra¿a67, ale daje siê poznawaæ
poprzez analizy swych dzie³, które s¹ jednak tylko wielorakimi k¹tami spojrzeñ
na tê sam¹ rzeczywistoæ, i prawdziwe jedynie w powi¹zaniu ze wszystkimi68.
Osoba nie jest indywiduum, jednostk¹. Jednostka to, wed³ug Mouniera,
„rozpuszczanie siê osoby w naturze, rozumiane jako podleganie si³om, które nie
pozwalaj¹ na osobow¹ afirmacjê. Jednostka to ponowne zdobycie osoby przez
naturê. Osoba jest w opozycji do jednostki, osoba jest „opanowaniem, wyborem,
formowaniem i zdobywaniem siebie”69. Osoba nie jest wiadomoci¹, któr¹
mamy od niej. Zewnêtrzne objawy osoby widzialne poprzez jej dzia³anie, wewnêtrzne nadzieje czy pragnienia wydaj¹ siê niekiedy obce wobec osoby, jakby
by³a niewidzialnym centrum, w którym wszystko siê wi¹¿e. Manifestuje siê ona
jako sekretny goæ osobowych gestów i dzia³añ, ale nie daje siê poznaæ spojrzeniem wiadomoci.70 Osoba to nie osobowoæ. Znajduje siê ona ponad osobowoci¹, jest ponadwiadomociowa i ponadczasowa71. Jest ona o b e c n o  c i ¹
w cz³owieku i stanowi ca³¹ objêtoæ cz³owieka72. Jest równowag¹ w d³ugoci,
szerokoci i g³êbokoci, napiêciem w ka¿dym cz³owieku miêdzy trzema wymiarami duchowymi: tym, który wznosi siê z do³u i jest wcielony w cia³o, tym, który jest skierowany w górê i wznosi siê do powszechnoci i tym, który jest skierowany na szerokoæ  do wspólnoty73.
ZAKOÑCZENIE
Dla Emmanuela Mouniera centralnym problemem personalizmu jest osoba
uznana za najwy¿sz¹ wartoæ. Osoba ¿yje w wiecie i jest jego czêci¹. Oddzia³uje na wiat, przetwarzaj¹c go na swoje potrzeby i poprzez swoje akty zewnêtrzE. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 49nn.
Tam¿e, s. 50.
65
Tam¿e, s. 10; zob. S. Kowalczyk, Nurty , dz. cyt., s. 137; T. P³u¿añski, Mounier, dz. cyt.,
s. 49.
66
Zob. E. Mounier, Personalizm , dz. cyt., s. 9nn.
67
Tam¿e, s. 10.
68
Tam¿e, s. 19.
69
Ten¿e, Révolution , dz. cyt., s. 176nn.
70
Zob. tam¿e, s. 177nn.
71
Zob. tam¿e, s. 178 (Elle est au-delà, supraconsciente et supratemporell).
72
Zob. tam¿e, (La personne est le volume total de l’homme).
73
Zob. tam¿e; zob. te¿: J.M. Burgos, Personalizm. Autorzy i tematy , dz. cyt., s. 68.
63

64
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ne wyra¿a to, co w niej ukryte, co jest prawdziw¹ g³êbi¹ tajemnicy cz³owieka 
osoby. Personalizm, opracowywany przez Mouniera, nie jest zamkniêtym systemem, ale tak samo jak osoba ludzka jest w trakcie nieustannego stawania siê. Jest
odpowiedzi¹ na kryzys cz³owieka poszukuj¹cego swej to¿samoci jako osoby
w wiecie.
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SUMMARY
The term p e r s o n a l i s m and the problem of the mystery of person has long occupied
a prominent place in the study of philosophy. One of the most famous proponents of the idea of
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personalism is a French philosopher Emmanuel Mounier. His broad philosophical education has
become an inspiration to attempt to create a philosophy defending the value of man as a person.
Starting from Christian thought he tried, using multiple and sometimes conflicting philosophies, to
build a personalistic system, the center of which is a person. It was reflected in his selection of
collaborators publishing in his journal “Esprit”, where philosophers of various denominations
wrote, but the source of their common interests was a person. Personalism, according to Mounier,
is a philosophy that comprehensively solves the problem of the person, on spiritual and material
levels, and is a counterweight to the individualistic and collectivist tendencies. Trying to explain
the mystery of the person, he does not give a precise definition, because the person is not the object,
which can be simply defined. Personalism developed by Mounier is not a closed system, but just
like the human being it is in the process of continuous becoming. It is a response to the crisis of
man searching his identity as a person in the world.

Keywords
personalizm, person
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY

MAREK JÊDRASZEWSKI
Arcybiskup metropolita ³ódzki

Laudacja wyg³oszona z okazji wrêczenia
Profesorowi Rémiemu Bragueowi Nagrody Pokoju
Poznañ, 3 padziernika 2015 roku
Laudation delivered at the Award of Peace Prize to Professor Rémi Brague
Poznañ, 3 X 2015

Jestem Francuzem, katolikiem, filozofem z wykszta³cenia, nauczycielem
akademickim z zawodu” – pisze o sobie profesor Rémi Brague w dziele, poprzez
które zas³yn¹³ na ca³ym wiecie: w opublikowanej w 1992 roku ksi¹¿ce Europe,
la voie romaine, czyli Europa, droga rzymska1. Dodaje przy tym: Jako Europejczyk pisz¹cy o Europie jestem uczestnikiem tego, o czym piszê2.
Tym samym wyranie wskazuje na to, ¿e jest uczestnikiem pewnej, bardzo
okrelonej, rzymskiej drogi, któr¹ jako Francuz, urodzony w Pary¿u w 1947 roku,
kroczy ju¿ prawie siedemdziesi¹t lat. Nie kroczy ni¹ sam: w jego ¿yciu rodzinnym
na tej drodze towarzyszy mu od wielu lat ¿ona, póniej do³¹czy³o czworo urodzonych miêdzy 1972 a 1983 rokiem dzieci, na koniec dwoje wnucz¹t. Bêd¹c filozofem, a równoczenie katolikiem, ³¹czy w sobie owo szczególne napiêcie miêdzy
Atenami a Jerozolim¹, które stanowi³o i ci¹gle jeszcze stanowi o wyj¹tkowoci
i oryginalnoci kultury i cywilizacji europejskiej. Z ducha Rzymianin, zatem jako
cz³owiek duchowo otwarty równie¿ na inny w stosunku do swojego wiat studiowa³ zarówno jêzyk hebrajski, przez co da³ siê poznaæ jako znakomity znawca judaizmu, jak i jêzyk arabski, dziêki czemu dog³êbnie pozna³ islam. Profesor licznych
uniwersytetów europejskich i amerykañskich; zas³yn¹³ przede wszystkim jako wyk³adowca na Sorbonie (l’Université Panthéon-Sorbonne, Paris I) w latach 1990-2010 oraz Monachijskiego Ludwig-Maximilians-Universität, gdzie w latach 2002-2013 by³ profesorem für Religionswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung
1
2

R. Brague, Europa, droga rzymska, t³um. W. D³uski, Warszawa 2012, s. 218.
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der europäischen Religionsgeschichte und der christlichen Weltanschauung,
przed³u¿aj¹c dzieje s³ynnej katedry Romana Guardiniego. W ten sposób wyznacza³ intelektualn¹ i duchow¹ drogê ogromnej rzeszy studentów, a tak¿e czytelników swych dzie³. Profesor Rémi Brague jest bowiem autorem prawie 20 ksi¹¿ek,
t³umaczonych na wiele jêzyków, oraz oko³o 120 artyku³ów, publikowanych w czasopismach naukowych lub w dzie³ach zbiorowych.
Ten imponuj¹cy dorobek naukowy w pe³ni oryginalnego myliciela, uczonego, wybitnego erudyty i nauczyciela akademickiego spotka³ siê z licznymi, niezmiernie wysokimi wyrazami uznania. Poza tym ¿e od 2009 roku profesor Rémi
Brague jest Cz³onkiem Institut de France (Académie des Sciences Morales et
Politiques), w miejsce zajmowane dot¹d przez Jeana-Marie Zemba, wybitnego
lingwisty francuskiego specjalizuj¹cego siê w jêzyku niemieckim, otrzyma³ on
nastêpuj¹ce presti¿owe nagrody i wyró¿nienia: w samym tylko 1988 roku Prix
Reinach de l’Association des Études Grecques, Médaille de Bronze du CNRS
oraz Prix Grammaticakis-Neumann de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, w 1999 roku Prix Alexandre Papadopoulo de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, w 2005 roku Prix Lucien Dupont de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, w 2008 roku Premio Letterario Basilicata, w 2009 Josef-Pieper Preis oraz Grand Prix de Philosophie de l’Académie Française, w 2012
roku Prix Joseph Ratzinger, w obecnym 2015 roku otrzyma³ Vanenburg Prize
oraz Aquinas Medal przyznany przez American Catholic Philosophical Association. Warto zaznaczyæ, ¿e pierwszymi laureatami tego wyró¿nienia byli tak wybitni filozofowie katoliccy, jak Jacques Maritain (1951) i Étienne Gilson (1952).
Obecnie mamy zaszczyt byæ uczestnikami uroczystoci, podczas której profesor
Rémi Brague przyjmuje w Poznaniu Nagrodê Pokoju (Prix de la Paix).
W tej Laudacji ju¿ kilkakrotnie pad³o s³owo droga. W pierwszym, dos³ownym znaczeniu ³¹czy siê ono z przestrzeni¹, któr¹ nale¿y pokonaæ, udaj¹c siê
z punktu A do punktu B. Jednak¿e droga cz³owieka nie jest przez niego pokonywana w bezprzedmiotowej abstrakcyjnej pustce. Spotyka bowiem na niej lady
pozostawione czy to przez poprzednie pokolenia, czy to przez ludzi mu wspó³czesnych. Najczêciej s¹ to ró¿nego rodzaju budynki, które tworz¹ charakterystyczny dla danego czasu i dla danej przestrzeni krajobraz architektury. Dla cz³owieka, który przemierza pewn¹ drogê, architektura staje siê wa¿nym punktem
odniesienia i refleksji. Nawi¹zuj¹c do s³ynnego powiedzenia Paula Ricouera,
mo¿na by powiedzieæ, ¿e architektura donne à penser  daje do mylenia.
Wielce Szanowny Laureat i Szanowni Pañstwo pozwol¹, ¿e omielê siê zinterpretowaæ myl filozoficzn¹ profesora Rémiego Braguea, przypisuj¹c jej wêdrowanie miêdzy dwoma miastami: Pary¿em i Rzymem, Rzymem i Pary¿em, nadaj¹c im znaczenie w jakiej mierze symboliczne, a przez to ponadczasowe. Co
wiêcej, zdobêdê siê na pewn¹ intelektualn¹ zuchwa³oæ, aby w tych miastach
zatrzymaæ siê przy dwóch wa¿nych budowlach, które pewnym dwóm wybitnym
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w swych dziedzinach ludziom da³y do mylenia”. Jest to mylenie, którego echo
– zwielokrotnione co do mocy, a przede wszystkim postawione wy¿ej, na poziomie pewnej teorii  mo¿na odnaleæ w dzie³ach filozoficznych profesora Rémiego Braguea, mimo ¿e zapewne o pierwszym nic on nie s³ysza³, a dzie³ drugiego
prawdopodobnie nie czyta³.
Pierwszym z nich jest Jan Parandowski, polski pisarz, eseista i t³umacz literatury, autor s³ynnej Mitologii. W opublikowanej w 1959 roku niewielkiej ksi¹¿ce Mój Rzym tak oto pisa³ o Wiecznym Miecie:
Rzym by³ znacznie d³u¿ej od wszystkich miast staro¿ytny i bardzo wczeniej sta³ siê
nowo¿ytnym, a i wtedy raczej powróci³ do antyku. Chrzecijañstwo ros³o tu i rozwija³o siê wród nieprzeliczonych dóbr pogañstwa. Dwa tak ró¿ne strumienie mia³y
czêsto wspólne ³o¿yska. Lecz wspania³y palimpsest, jakim na karcie Rzymu naros³y
spl¹tane ze sob¹ zabytki wszystkich epok, mówi bardzo niewiele o walkach i podbojach; dzieje triumfu chrzecijañstwa maj¹ raczej znamiona bezbolesnego przejcia
z okresu, który siê skoñczy³, w okres, który mia³ nadejæ. Legend¹ wydaj¹ siê opowieci o burzeniu starych wi¹tyñ i niszczeniu pos¹gów. Na odwiecznych cmentarzach pierwsi wyznawcy Chrystusa spokojnie siê k³adli obok ostatnich czcicieli Jowisza. I jednym, i drugim ci sami kamieniarze wykuwali sarkofagi, zmieniaj¹c tylko
niektóre motywy. Zdarza siê nieraz, ¿e tam, gdzie nie ma stosownego napisu, z samych p³askorzeb trudno odgadn¹æ, czy grobowiec by³ chrzecijañski, czy pogañski.
Nie brak bowiem i nagich figur: Daniela lub Jonasza przedstawia³y pierwsze wieki
chrzecijañskie w bohaterskiej nagoci3.

Uliczki antycznego Rzymu zaprowadzi³y kiedy Parandowskiego do niewielkiego kocio³a w. Pudencjany, znajduj¹cego siê u podnó¿a Eskwilinu.
Koció³ek w. Pudencjany zosta³ na uboczu ¿ycia, ulice biegn¹ pod nim, a biedne
ceg³y jego murów i po³upana dachówka pokrycia wsuwaj¹ siê cicho i niemia³o
w s¹siedztwo okolicznych domów, tak ¿e ta chatynka Bo¿a wygl¹da jak staruszka
przysiad³a nieopodal wspania³ych schodów Santa Maria Maggiore. Jest to, zdaje siê,
najstarszy koció³ rzymski, prawdziwa ampu³ka krwi mêczenników, posadami siêgaj¹cy czasów Nerona, kiedy by³ domem rodziny Pudensów. W absydzie g³ównego
o³tarza s¹ mozaiki z IV wieku. Uk³adano je gdzie nied³ugo po triumfie Konstantyna.
Przedstawiaj¹ Chrystusa wród Aposto³ów. Gdyby nie miejsce, w którym siê znajduj¹, i gdyby nie symbole chrzecijañskie, które je oznaczaj¹, widzielibymy w tych
postaciach raczej Jowisza, króluj¹cego nad senatem rzymskim. Chrystus na wysokim
tronie ma czo³o chmurozbiórcy, ocienione kêdziorami d³ugich w³osów, twarz ujêt¹
w czarn¹ wspania³¹ brodê i wielkie jasne oczy, ogarniaj¹ce koció³ szerokim spojrzeniem. U Jego stóp powa¿ni Aposto³owie kryj¹ siê w fa³dach bia³ych tog senatorskich,
obrze¿onych szlakiem purpury. Ten obraz mówi o czasach, kiedy na miejscu prastarego comitium odbywa³y siê wybory biskupów. To jest ów Rzym, o którym Dante
mówi³: Questa Roma onde Cristo è Romano4.
3
4
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To, co Parandowskiemu jawi³o siê jako pewna specyfika Wiecznego Miasta,
wyra¿ona jêzykiem architektury, w oczach profesora Rémiego Braguea uros³o
do poziomu rzymskoci. Zastanawiaj¹c siê nad duchow¹ istot¹ Europy, profesor Brague doszed³ do wniosku, ¿e jest ni¹ w³anie rzymskoæ. Przybli¿aj¹c jej
specyfikê, odniós³ siê równie¿ do obrazu pewnego dzie³a architektonicznego, jakim jest rzymski akwedukt. We wspomnianej ju¿ przeze mnie ksi¹¿ce Europa,
droga rzymska pisze on bowiem:
Kultura rzymska jest [ ] z samej swej istoty przejciem, drog¹ czy mo¿e akweduktem  który jest [ ] namacalnym wiadectwem rzymskiej obecnoci. Ten ostatni
obraz ma zreszt¹ nad obrazem drogi tê przewagê, ¿e wyra¿a bezporednio koniecznoæ istnienia ró¿nicy poziomów. O ile droga powinna byæ mo¿liwie najbardziej p³aska, akweduktu nie mo¿na sobie wyobraziæ bez pochy³oci. Podobnie kultura rzymska rozci¹ga siê miêdzy biegiem górnym a dolnym5.

Jej biegiem górnym jest Hellada, natomiast biegiem dolnym barbarzyñcy,
których Rzymianie podbijali. Ich rola polega³a zatem na przejêciu skarbów kultury greckiej i na przekazaniu ich dalej. St¹d, wed³ug profesora Braguea,
byæ rzymskim to mieæ za sob¹ godny naladowania klasycyzm, przed sob¹ za
barbariê, któr¹ trzeba sobie podporz¹dkowaæ. I zajmowaæ tê pozycjê nie tak, jakby
siê by³o neutralnym porednikiem, zwyk³ym przekazicielem, obojêtnym na to, co
przekazuje, lecz wiedz¹c, ¿e jest siê samemu tym, w kim to wszystko siê dzieje; wiedz¹c, ¿e samemu jest siê rozpiêtym miêdzy klasycyzmem, który trzeba sobie przyswoiæ, a wewnêtrznym barbarzyñstwem6.

Tak rozumian¹ rzymskoæ profesor Brague ³¹czy ze samowiadomoci¹
wspó³czesnej Europy i z przes³aniem, jakie powinna ona nieæ ca³emu wiatu.
Jego zdaniem, jeli chce ona przetrwaæ, powtórnie powinna staæ siê rzymska.
Znaczy to, ¿e powinna ona byæ wiadoma zarówno swej wartoci, jak i swej
ni¿szoci. Swej wartoci wobec barbarzyñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego,
nad którym musi zapanowaæ; swej ni¿szoci w stosunku do tego, czego jest tylko wys³anniczk¹ i s³ug¹7. St¹d postulowane przez autora ksi¹¿ki Europa, droga
rzymska przywrócenie w³aciwej rangi chrzecijañstwu, które jako domena duchowa znalaz³oby dla siebie pokojowego partnera w domenie doczesnej. Dlatego te¿ w koñcowych partiach tego dzie³a profesor Brague stwierdza:
[Europa] powinna pozostaæ, albo staæ siê na nowo, tym miejscem, gdzie uznaje siê
bliski zwi¹zek cz³owieka z Bogiem, przymierze obejmuj¹ce nawet najbardziej cielesne wymiary cz³owieczeñstwa, które powinny byæ przedmiotem bezwzglêdnego poszanowania. Powinna pozostaæ, albo staæ siê na nowo, miejscem, gdzie jednoæ miê5
6
7
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dzy ludmi nie mo¿e siê spe³niaæ wokó³ jakiej ideologii, lecz w stosunkach miêdzy
konkretnymi osobami i grupami ludzkimi8.

Czy jest to dzisiaj jeszcze mo¿liwe? Szukaj¹c odpowiedzi na to pytanie, udajmy siê do rodzinnego dla profesora Braguea Pary¿a i stañmy wraz ze znanym
pisarzem i teologiem amerykañskim, Georgeem Weigelem, przed s³ynnym Wielkim £ukiem, wzniesionym przez prezydenta François Mitterranda w 1989 roku
z okazji 200-lecia Rewolucji Francuskiej. W opublikowanej w 2005 roku ksi¹¿ce, nosz¹cej tytu³ Katedra i szecian, Weigel opisywa³ niezwyk³oæ tej budowli:
Na zachodnim krañcu osi, która dzieli Pary¿ od Luwru, biegnie wzd³u¿ Pól Elizejskich pod
³ukiem Triumfalnym i krzy¿uje siê z Sekwan¹ na Mocie Neuilly, stoi Wielki £uk, La Grande
Arche de la Défense. [ ] Zaprojektowany przez Otto von Spreckelsena, duñskiego architekta
o surowej modernistycznej wra¿liwoci, Wielki £uk jest ogromnym otwartym szecianem, wysokim na 40 piêter, szerokim na 116 metrów, zbudowanym ze szk³a i 2,47 akrów bia³ego karraryjskiego marmuru. [ ] Wysokie na trzy piêtra poddasze mieci [ ] Miêdzynarodow¹
Fundacjê Praw Cz³owieka. François Mitterrand chcia³, ¿eby Wielki £uk by³ pomnikiem praw
cz³owieka, czym stosownie gigantycznym dla uczczenia dwusetnej rocznicy Rewolucji Francuskiej i Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela. W jednym z przewodników Wielki £uk
nazwano £ukiem Braterstwa. Ten sam przewodnik [ ] g³osi³, ¿e ca³a katedra Notre-Dame,
z wie¿ami i iglicami, zmieci³aby siê bez trudu wewn¹trz Wielkiego £uku9.

Przechadzaj¹c siê po tarasie Wielkiego £uku i podziwiaj¹c jeden z najpiêkniejszych miejskich pejza¿y wiata, Weigel stawia³ sobie  a tak¿e i nam  nastêpuj¹ce bardzo wa¿ne pytania:
Która kultura [ ] broni³aby lepiej praw cz³owieka? Która kultura bardziej zdecydowanie strzeg³aby moralnych podstaw demokracji? Czy ta, która zbudowa³a ten wspania³y, racjonalny, kanciasty, geometrycznie idealny, lecz istotowo pozbawiony treci
szecian? Czy mo¿e kultura, która stworzy³a sklepienia i guzy, gargulce i skrzydlate
przypory, naro¿niki i szczeliny, te asymetrie i niepowtarzalnoæ Notre-Dame i innych
wielkich gotyckich katedr Europy?10

Podobne pytania, choæ analizowane du¿o szerzej i wnikaj¹ce du¿o g³êbiej
w istotê zagadnienia, stawia w swych licznych publikacjach profesor Rémi Brague. Szczególnie dobitnie pytania dotycz¹ce egzystencji cz³owieka, sensu jego
obecnoci w wiecie, a tak¿e jego zatroskania o dobro – pytania, w których tle
jest wyranie zaznaczone chrzecijañstwo  zabrzmia³y zw³aszcza w tych dzie³ach Profesora, które tworz¹ tryptyk sk³adaj¹cy siê z: La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers (M¹droæ wiata. Historia ludzkiego
dowiadczania wszechwiata) z 1999 roku, La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance (Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza) z 2005 roku
Tam¿e, s. 214.
G. Weigel, Katedra i szecian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, t³um. I. i P. Zarêbscy, Warszawa 2005, s. 7-8.
10
Tam¿e, s. 8.
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i Le règne de l’homme. Genèse et échec du projet moderne (Królestwo cz³owieka. Geneza i upadek nowoczesnego projektu) z 2015 roku11.
Tryptyk ten wyznacza trzy drogi refleksji dotycz¹cej cz³owieka, które wyranie zaznaczy³y siê w dziejach kultury europejskiej. Pierwsza jego czêæ  La
sagesse du monde, czyli M¹droæ wiata  jest drog¹, która w staro¿ytnoci
i w redniowieczu prowadzi³a szukaj¹cego m¹droci cz³owieka w stronê wszechwiata. Wznosz¹c oczy do góry, nie tylko podziwia³ on piêkno i harmoniê cia³
niebieskich, lecz tak¿e czu³ siê wezwany do tego, aby w swoim ziemskim ¿yciu
ten harmonijny porz¹dek naladowaæ i wprowadzaæ w czyn. Byæ m¹drym, czyli
osi¹gn¹æ pe³niê swego cz³owieczeñstwa, znaczy³o zatem byæ ziemskim, byæ
kosmicznym. Wed³ug profesora Braguea, pod koniec staro¿ytnoci istnia³y cztery modele dotycz¹ce m¹droci cz³owieka: model platoñski zawarty w Timajosie,
wed³ug którego dusza cz³owieka uwiêziona w jego ciele powinna naladowaæ
duszê wiata, model Abrahama, g³osz¹cy dobroæ wiata stworzonego przez Boga,
model gnostyczny ukazuj¹cy wiat jako dzie³o jakiego przebieg³ego kata, któremu uda³o siê utworzyæ wiat jako wiêzienie lub pu³apkê, sk¹d za wszelk¹ cenê
trzeba siê wyzwoliæ, na koniec model epikurejski, g³osz¹cy pokój duszy, który
w gruncie rzeczy próbuje zdefiniowaæ m¹droæ jako co, co w niczym nie jest
uzale¿nione od wiata.
Jednak¿e ta wizja piêknego i harmonijnego wiata, trwaj¹ca od czasów Platona mniej wiêcej dwa tysi¹ce lat, zosta³a zburzona na skutek odkryæ Kopernika,
Galileusza i Newtona. Dziêki nim wiat zacz¹³ siê jawiæ jako gra lepych si³.
W konsekwencji cz³owiek pozosta³ sam, pozbawiony pomocy ze strony wiata,
poniewa¿ wiat urzeczywistniaj¹cy siê jako gra lepych si³ nie mo¿e mu pomóc
staæ siê cz³owiekiem. Ogromny problem, który siê z tym wi¹¿e, polega na tym,
¿e wspó³czesny cz³owiek ju¿ nie wie, czy jego egzystencja w wiecie jest
czym dobrym. Inaczej mówi¹c: nie wie ju¿, czy jest rzecz¹ dobr¹, ¿e istniej¹
ludzie. Nie ma bowiem przekonuj¹cej odpowiedzi na pytanie o prawowitoæ
cz³owieka w wiecie. W tej sytuacji, zdaniem profesora Brague’a, trzeba by
znaleæ inne pojêcie wiata, a tak¿e trzeba by przeformu³owaæ ideê tego, kim
jest cz³owiek.
Druga czêæ tryptyku  La Loi de Dieu, czyli Prawo Boga – kieruje nasze
mylenie w stronê szukania odpowiedzi na pytanie o to, co le¿y u róde³ norm,
które kieruj¹ ludzkimi zachowaniami. Jeli przyjmuje siê istnienie prawa bo¿ego, to w przypadku staro¿ytnej Grecji mamy do czynienia z tym, co profesor
Rémi Brague okrela mianem teio-praktyki, a w przypadku judaizmu – teo-praktyki, poniewa¿ dla ¯ydów ród³em prawa jest osobowy Bóg. Ukazuj¹c specyfikê
Zob. R. Brague, La sagesse du monde. Histoire de l’expérience humaine de l’univers, Paris
1999; ten¿e, La Loi de Dieu. Histoire philosophique d’une alliance, Paris 2005; ten¿e, Le règne de
l’homme. Genèse et échec du projet moderne, Paris 2015.
11
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chrzecijañstwa i jego rozumienie prawa na tle judaizmu i islamu, autor Prawa
Boga wskazuje na zasadnicze nieporozumienie, które tkwi w d¹¿eniu do oddzielenia Kocio³a od pañstwa i w satysfakcji tych, którzy we wspó³czesnym prawie
nie chc¹ widzieæ ¿adnego pierwiastka Bo¿ego. Zdaniem profesora Braguea, ju¿
samo sformu³owanie oddzielenia Kocio³a od pañstwa jest myl¹ce, poniewa¿
sugeruje ono,
¿e na pocz¹tku istnia³ jaki zwi¹zek [miêdzy nimi]; nastêpnie zak³ada, ¿e zarówno
pañstwo, jak i Koció³, s¹ instytucjami, które mia³yby istnieæ od zarania dziejów. Obie
te hipotezy nie maj¹ ¿adnych podstaw. Lepiej by by³o mówiæ o równoleg³ym rozwoju dwóch instytucji, które nigdy nie stworzy³y jednoci. Sfera polityki i sfera religii
s¹ dwiema niezale¿nymi instancjami, których drogi siê schodzi³y i rozchodzi³y, nigdy jednak nie ³¹czy³y siê w jedn¹; dzia³o siê tak pomimo usi³owañ, by je pogodziæ,
raz na korzyæ jednej, raz na korzyæ drugiej strony. Zdarza³a siê wspó³praca, nie
zdarza³o siê jednak nigdy, by dosz³o do bezporedniego po³¹czenia12.

Koció³ bowiem od samego pocz¹tku ustanowi³ dla siebie samego granicê,
która go oddziela od w³adzy wieckiej13. Taki stan rzeczy wynika z tego, ¿e chrzecijañstwo nie proponuje cz³owiekowi drogi. Wprowadzaj¹c zasadnicze dla swej
doktryny rozró¿nienie miêdzy natur¹ a ³ask¹, zak³ada ono, ¿e droga jest [ju¿] znana od dawna, byæ mo¿e nawet od zarania dziejów. To droga moralnoci wspólnej.
Chrzecijañstwo proponuje jedynie rodki pozwalaj¹ce tê drogê przybyæ. Bóg
wchodzi w dziedzinê praktyki jako ród³o pomocy i wybaczenia14  co urzeczywistnia siê w sakramentach Kocio³a, zw³aszcza Kocio³a katolickiego.
Paradoksem jest natomiast to, ¿e  jak zauwa¿a profesor Brague  z jednej
strony nowo¿ytne spo³eczeñstwa oparte s¹ na prawie, które zupe³nie jest pozbawione pierwiastka bo¿ego. Z drugiej natomiast czêsto dochodzi u nich do swoistej instrumentalizacji tego¿ boskiego pierwiastka. Autor Prawa Boga ilustruje
ten paradoks poprzez odwo³anie siê do faktów dotycz¹cych zarówno przesz³oci,
jak i teraniejszoci. Prawodawcy Rewolucji Francuskiej, nawi¹zuj¹c miêdzy
innymi do Jeana-Jacques’a Rousseau, og³osili pewne prawa, zw³aszcza prawo
w³asnoci, jako nienaruszalne i wiête. Tymczasem
odwo³ywanie siê do pojêcia sacrum s³u¿y³o w istocie do zagwarantowania praw nabywców dóbr narodowych, czyli pochodz¹cych z grabie¿y dóbr kocielnych. W ten
sposób sakralizacja s³u¿y do uzasadniania sekularyzacji i  jeli mo¿na siê tak wyraziæ  do uwiêcenia desakralizacji. Analogiczny zabieg mo¿na odnaleæ we wspó³czesnej ideologii praw cz³owieka: odwo³uje siê ona do uwiêcaj¹cej retoryki, tym

Ten¿e, Prawo Boga. Filozoficzna historia przymierza, t³um. M. Wodzyñska, A. Kocot,
Warszawa 2014, s. 503.
13
Tam¿e, s. 513.
14
Tam¿e, s. 509.
12
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bardziej ¿e unika mylenia o tym, czemu cz³owiek zawdziêcza swoje cz³owieczeñstwo, umo¿liwiaj¹ce mu posiadanie prawa15.

Co wiêcej, w nowo¿ytnych spo³eczeñstwach demokratycznych dosz³o do
tego, ¿e zaczê³y one postrzegaæ siebie jako wywieraj¹ce same na siebie presjê,
której celem jest uto¿samienie tego, co jest, z tym, co byæ powinno16. Zdaniem
profesora Brague’a, ta cicha presja wydaje siê w istocie bardziej tyrañska ni¿
kiedykolwiek, a nasze spo³eczeñstwa s¹ kuszone przez nieograniczon¹ w³adzê
w o wiele wiêkszym stopniu ni¿ mia³o to miejsce w przypadku króla najbardziej
zazdrosnego o absolutny charakter swojej w³adzy w epoce przednowo¿ytnej”17.
Czy wyparcie pierwiastka Bo¿ego z praw nowo¿ytnych spo³eczeñstw sprawi³o, ¿e pierwiastek ten ma raz na zawsze zamkniêt¹ drogê do kontaktu z praktyk¹? Zdaniem profesora Brague’a, tak bynajmniej nie jest. Pierwiastek Bo¿y mo¿e
wejæ w kontakt z ludzk¹ praktyk¹ zgodnie ze wszystkimi wymogami przyczynowoci, na przyk³ad jako model, który przyci¹ga, jako wiat³o, które prowadzi,
jako pomoc, która pozwala iæ dalej18. Uchwycenie innych  poza ide¹ normy 
mo¿liwoci dzia³ania pierwiastka Bo¿ego mo¿e sprawiæ, ¿e dopiero wtedy bêdziemy mogli zrozumieæ, jak jest on konieczny dla integralnego rozwoju ludzkiej dzia³alnoci19.
Natomiast trzecia czêæ tryptyku, jak¹ jest dzie³o Le règne de l’homme, czyli
Królestwo cz³owieka, zaprasza nas do przeledzenia dróg nowo¿ytnego humanizmu, a dok³adniej tego, co profesor Rémi Brague nazywa „nowoczesnym projektem” (le projet moderne), którego radykalny upadek (l’échec) wieci. Mówi¹c
o upadku nowoczesnego projektu, nie ma on bynajmniej na myli samej nowo¿ytnoci (les temps modernes, la modernité), lecz pewn¹ postawê cz³owieka,
która polega na radykalnym wyrwaniu siê przez niego z przesz³oci i z tradycji,
aby ostatecznie tylko sobie przyznaæ w pe³ni suwerenne prawa i aby wy³¹cznie
samemu definiowaæ to, kim powinien byæ. To prawda, ¿e nowo¿ytnoæ charakteryzuje siê tym, ¿e  w przeciwieñstwie do staro¿ytnoci i redniowiecza  cz³owiek odnosi siê ju¿ tylko do siebie samego. Z drugiej jednak strony, od czasów
staro¿ytnych, przez redniowiecze a¿ do XVII wieku panowa³o wspólne tym
okresom przekonanie, ¿e cz³owiek jest nie tylko kim innym w stosunku do pozosta³ych bytów tego wiata, lecz tak¿e kim wobec nich lepszym. Wed³ug Bacona i Kartezjusza, cz³owiek jest niejako przeznaczony do tego, aby zdobywa³
i podporz¹dkowywa³ sobie wiat, i aby w tym zmaganiu ze wiatem nieustannie
ukazywa³ siê jako jego pan i w³adca. Tymczasem oko³o 1840 roku pojawi³a siê
nowa wersja humanizmu. Zgodnie z ni¹, cz³owiek jest Bytem Najwy¿szym (l’Être
15
16
17
18
19

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e.

s.
s.
s.
s.
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472.
472, 512.
514.
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Suprême), ponad którego nie ma ju¿ nic wy¿szego, natomiast Bóg jawi siê jako
jego przeciwnik. Postawa ta znalaz³a swój wyraz najpierw w filozofii Feuerbacha, a nastêpnie w sposób skrajnie radykalny w dzie³ach Fryderyka Nietzschego,
zw³aszcza w jego Tako rzecze Zaratustra. Tam bowiem cz³owiek zosta³ ukazany
jako co, co powinno byæ pokonane, poniewa¿ nie jest on na miarê oczekiwañ,
jakie w nim pok³adano20.
Dzisiaj mo¿na mówiæ o niepowodzeniu tej ateistycznej wizji cz³owieka.
W konsekwencji cz³owiek zosta³ bowiem pozbawiony jakiegokolwiek punktu odniesienia. Brak mu zatem owego punktu Archimedesa, który móg³by byæ dla niego oparciem. W ka¿dym razie nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e nie jest i nie mo¿e
nim byæ wiat natury, czyli kosmos, który w staro¿ytnoci poprzez sw¹ harmoniê
dawa³ jak¹ gwarancjê zamiennoci Bytu i Dobra, a zatem tego, co jest, i tego,
co byæ powinno. Od czasów Galileusza i jego nastêpców, a jeszcze bardziej od
czasów Darwina, wiat natury jawi siê jako arena nieustannej i bezlitosnej walki,
w której decyduje prawo si³y. Gdy chodzi o wiat natury, sytuacja dzisiejsza jest
tym bardziej ambiwalentna. Powsta³o bowiem szczególne albo  albo: albo nale¿y troszczyæ siê o ochronê rodowiska, aby cz³owiek móg³ w ogóle prze¿yæ, albo
te¿  w imiê dobra natury dla niej samej  traktuje siê cz³owieka jako kogo, kto
jest miertelnym wrogiem dla innych form ¿ycia na naszej planecie. W sytuacji
upadku nowo¿ytnego projektu cz³owieka, w pe³ni wyzwolonego od historii
i tradycji oraz od obiektywnych wartoci, rzecz¹ konieczn¹ jest, zdaniem profesora
Brague’a, dokonanie pewnego radykalnego zwrotu w naszym myleniu o cz³owieku i wybranie drogi zmierzaj¹cej do znalezienia dla niego transcendentnego punktu zakotwiczenia. Dalsze mówienie o transcendencji poziomej w perspektywie
przysz³oci cz³owieka jest czym po prostu niepowa¿nym. Ta przysz³oæ zale¿y
przecie¿ od nas, a przed³u¿anie nowoczesnego projektu” i uporczywe w nim trwanie oznacza³oby dla kultury europejskiej jej samobójstwo21.
To, co mnie w gruncie rzeczy interesuje  wyznawa³ profesor Rémi Brague w rozmowie z Pierreem-Henriem Tavoillotem  to nie przesz³oæ. To teraniejszoæ, a mianowicie teraniejszoæ wiata zachodniego. [ ] Chcia³bym zrozumieæ, co doprowadzi³o do teraniejszej sytuacji, aby j¹ lepiej poj¹æ. [ ] Nie zrozumiemy bowiem
teraniejszoci jak tylko jako rezultat decyzji podjêtych niekiedy przed wiekami,
a nawet tysi¹cleciami. [ ] Nie zas³ugujê na piêkn¹ nazwê historyka. Jestem tylko
filozofem, który czyta Historiê. Im bardziej rozumie siê seriê wyborów kulturowych,
20
Ja was nauczê nadcz³owieka. Cz³owiek jest czym, co pokonanym byæ powinno. […] Cz³owiek jest lin¹ rozpiêt¹ miêdzy zwierzêciem i nadcz³owiekiem  lin¹ ponad przepaci¹. […] Oto co
wielkim jest w cz³owieku, i¿ jest on mostem, a nie celem; oto co w cz³owieku jest umi³owania
godnym, ¿e jest on przejciem i zanikiem”. F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, t³um. W. Berent,
Kraków 1905, s. 7, 9 (reprint Warszawa 1990).
21
Zob. H. de Monvallier, „La fin du règne de l’homme”: trois questions à Rémi Brague, http:
//www.lemondedesreligions.fr/savoir/la-fin-du-regne-de-l-homme-trois-questions-a-remi-brague04-05-2015-4639_110.php04/05/2015.
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których dokonano wczeniej, i bardzo czêsto na d³ugo przed nami, tym bardziej g³êboko pojmuje siê wyzwanie teraniejszoci22.

Pod¹¿aj¹c drogami myli, które swymi publikacjami wytyczy³ nam profesor
Rémi Brague, omielam siê nieco skorygowaæ jego wypowied: jest on wyj¹tkowym filozofem, który posiad³ sztukê niezwyk³ego czytania Historii. Na pytania
Georgea Weigela postawione na tarasie Wielkiego £uku w Pary¿u, która kultura
broni³aby lepiej praw cz³owieka i która bardziej zdecydowanie strzeg³aby moralnych podstaw demokracji, profesor Brague jednoznacznie opowiada siê na korzyæ tej, któr¹ symbolizuje katedra Notre Dame i inne gotyckie katedry Europy.
Równoczenie z lektury Historii, jak¹ nam proponuje, mo¿na wyczytaæ wielkie
zadania, jakie stawia przed nami. Wszystkie one s¹ zwi¹zane z koniecznoci¹
otwarcia siê na Transcendencjê. Nasze mylenie o cz³owieku powinno byæ metafizyczne, a przez to – jak g³osi tytu³ ksi¹¿ki Profesora z 2011 roku Les Andres
dans le ciel23 – zakotwiczone w niebie. Jedynie Bóg, obwieszczany wiatu
zw³aszcza przez chrzecijañstwo rzymskie, mo¿e staæ siê na nowo ród³em duchowej mocy Europy, w tym tak¿e tak upragnionego przez wszystkich pokoju,
któremu nie grozi³oby niebezpieczeñstwo wyrodzenia siê w formê czêstokroæ
zdradliwego spokoju. Dlatego te¿ odwaga, z jak¹ profesor Rémi Brague kroczy
sw¹ intelektualn¹ drog¹, oraz precyzja, z jak¹ g³osi swe tezy, zas³uguj¹ na nasz
najwy¿szy szacunek i wdziêcznoæ. Dziêki niemu mamy bowiem prawo ci¹gle
jeszcze ¿yæ nadziej¹, ¿e Europa ma przed sob¹ dobr¹ przysz³oæ.
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OSOBA I DOWIADCZENIE MISTYCZNE (1)
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 13, POZNAÑ 2016
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2016.13.10

WOJCIECH MACIEJ FRYCZ
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Instytut Filozofii i Socjologii

(rec. Fenomenologia polska a chrzecijañstwo, pod redakcj¹ Jakuba Gomu³ki, Karola Tarnowskiego, Adama Workowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana
Paw³a II w Krakowie, Kraków 2014 [Phénoménologie polonaise et christianisme,
Sous la direction de Karol Tarnowski, en collaboration avec Jakub Gomu³ka et Adam
Workowski, Traduction de Dariusz Adamski, Kazimierz et Krzysztof Kaczmarczyk,
Philibert Secretan, Les Éditions du Cerf, Paris 2015])
Co ³¹czy Romana Ingardena, kard. Karola Wojty³ê, ks. Józefa Tischnera, W³adys³awa Stró¿ewskiego, Stanis³awa Grygiela, Karola Tarnowskiego, Tadeusza Gadacza, o. Jana
Andrzeja K³oczowskiego OP, Krzysztofa Mecha? Fenomenologia? Krakowskie rodowisko naukowe? Czy istnia³a krakowska szko³a fenomenologii religii? Odpowiedzi na te
pytania daje wydana w 2014 roku w Krakowie i w 2015 roku w Pary¿u, w przek³adzie
francuskim, w presti¿owym wydawnictwie naukowym Les Éditions du Cerf, antologia
tekstów z fenomenologii religii wydana pod redakcj¹ naukow¹ Karola Tarnowskiego, przy
wspó³pracy Jakuba Gomu³ki i Adama Workowskiego.
Niew¹tpliwie wszystkich tych mylicieli ³¹czy Kraków. Do Krakowa przyjecha³
z Uniwersytetu Lwowskiego Roman Ingarden, jeden z najwybitniejszych uczniów Edmunda Husserla, i zacz¹³ wyk³adaæ na Uniwersytecie Jagielloñskim. Jego uczniami byli
m.in. W³adys³aw Stró¿ewski, tak¿e zwi¹zany z krakowskim uniwersytetem, i ks. Józef
Tischner wyk³adaj¹cy pocz¹tkowo na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie,
a nastêpnie na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ksi¹dz Józef Tischner zwi¹zany by³ tak¿e z polonistyk¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego i Akademi¹ Teatraln¹. W Krakowie dzia³aj¹ tak¿e uczniowie ks. Tischnera, Karol Tarnowski, który po doktoracie z filozofii, opuciwszy krakowsk¹ Akademiê Muzyczn¹, przez ca³y okres swej kariery naukowej
wyk³ada³ na Papieskiej Akademii Teologicznej i pracuje nadal na Uniwersytecie Jana
Paw³a II, i Tadeusz Gadacz, zwi¹zany pocz¹tkowo z Papiesk¹ Akademi¹ Teologiczn¹,
obecnie pracuj¹cy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagielloñskiego zatrudniony jest tak¿e uczeñ Karola Tarnowskiego, Krzysztof Mech. Zwi¹zek Karola Wojty³y z Krakowem i jego wp³yw na krakowskie
rodowisko filozoficzne jest doæ oczywisty, mimo ¿e jego g³ównym rodowiskiem naukowym, z którym by³ zwi¹zany, by³ Katolicki Uniwersytet Lubelski.
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W XV-lecie pontyfikatu Jana Paw³a II odby³a siê w redakcji czasopisma „Logos
i Ethos” dyskusja na temat wp³ywu Karola Wojty³y na krakowskie rodowisko filozoficzne. Podczas niej ks. Józef Tischner wspomnia³ o za³o¿onym przez Karola Wojty³ê Studium Myli Wspó³czesnej w Krakowie: Studium zaprasza³o do Polski wybitnych goci:
by³ Landgrebe, sêdziwy asystent Husserla, by³ H.-G. Gadamer, K.F. von Weizsäcker. Idea
tego studium zaowocowa³a potem powstaniem Instytutu Nauk o Cz³owieku w Wiedniu”1.
Tak natomiast w tej samej dyskusji Jan Galarowicz po³¹czy³ geograficznie Wojty³owski tomizm i fenomenologiê: Wojty³a bardzo ceni³ tradycjê arystotelesowsko-tomistyczn¹, ale te¿ platoñsk¹. Z drugiej jednak strony by³ otwarty na wspó³czesnoæ. Kraków to
jest fenomenologia, a Lublin to filozofia tradycyjna2. Z krakowskim rodowiskiem miesiêcznika Znak by³ te¿ przez wiele lat zwi¹zany Stanis³aw Grygiel, ówczesny redaktor
miesiêcznika, obecnie profesor na katolickich uniwersytetach we W³oszech.
Byæ mo¿e ten krakowski wyró¿nik spowodowa³, ¿e w antologii nie znaleli siê tacy
myliciele, jak Andrzej Pó³tawski, uczeñ Ingardena, zwi¹zany z warszawsk¹ Akademi¹
Teologii Katolickiej, choæ wczeniej, w latach 1957-1970, by³ pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Jagielloñskiego, czy ks. Antoni Siemianowski, zwi¹zany z orodkami akademickimi Poznania (UAM) i Gniezna.
£¹czy tych mylicieli tak¿e powi¹zanie fenomenologicznej metody badañ z problematyk¹ filozofii religii i Boga inspirowan¹ chrzecijañstwem. Dlatego antologia nie jest
reprezentatywna ani dla polskiej fenomenologii, ani nawet dla fenomenologii krakowskiej.
Nie ma w niej tekstów innych uczniów Ingardena: Adama Wêgrzeckiego, Danuty Gierulanki czy Anny Teresy Tymienieckiej. Obecni w omawianej publikacji autorzy nie s¹ tak¿e fenomenologami religii w tej mierze, w jakiej byli nimi Rudolf Otto czy Maks Scheler.
Nie by³o zatem nigdy krakowskiej szko³y fenomenologii religii. Dlatego redaktorzy antologii zdecydowali, chyba s³usznie, daæ jej tytu³ Fenomenologia polska a chrzecijañstwo.
Mo¿na by tylko zapytaæ, czy jest to istotnie fenomenologia polska, czy fenomenologia
krakowska? Byæ mo¿e tytu³ zosta³ dostosowany do francuskojêzycznej publikacji antologii, która ukaza³a siê nieca³y rok póniej w Pary¿u.
Tak redaktorzy scharakteryzowali swoje stanowisko, które mia³o wp³yw na sformu³owanie tytu³u: Niniejszy tom zosta³ pomylany jako przewodnik po polskiej filozofii
chrzecijañskiej uprawianej metod¹ fenomenologiczn¹. […] Przed za³o¿eniem jest przekonanie, ¿e mylenie inspirowane chrzecijañskim Objawieniem mo¿e dojrzale i owocnie
podejmowaæ egzystencjalne problemy wspó³czesnego cz³owieka3.
Antologia sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza czêæ, antologia tekstów ród³owych,
podzielona jest na dwie sekcje. „Fenomenologia ogólna” zawiera dwa teksty Romana Ingardena Cz³owiek i czas oraz O jakociach metafizycznych i dwa teksty kardyna³a Karola
Wojty³y Podmiotowoæ i to co nieredukowalne w cz³owieku oraz Transcendencja osoby
w czynie a autoteologia cz³owieka. „Fenomenologia religii” zawiera natomiast teksty Stanis³awa Grygiela Cz³owiek i Bóg w metafizyce, ks. Józefa Tischnera Prolegomena chrzecijañskiej filozofii mierci i Mylenie religijne, W³adys³awa Stró¿ewskiego O mo¿liwoci
1
Rola Karola Wojty³y  Jana Paw³a II w kszta³towaniu siê krakowskiego rodowiska filozoficznego. Dyskusja w XV-lecie pontyfikatu, Logos i Ethos nr 1 (1993), s. 290.
2
Tam¿e, s. 298.
3
Fenomenologia polska a chrzecijañstwo, red. J. Gomu³ka, K. Tarnowski, A. Workowski,
Kraków 2014, s. 13.
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sacrum w sztuce, Karola Tarnowskiego Wiara fundamentalna i Paradoksalnoæ idei Boga,
Tadeusza Gadacza Rozumowe poznawanie Boga, o. Jana Andrzeja K³oczowskiego OP
Mistyka a etyka, Krzysztofa Mecha Bóg bliski, Bóg obcy  miêdzy religi¹ a filozofi¹. Ju¿
ten dwupodzia³ wskazuje na dwa obszary zwi¹zków fenomenologii i chrzecijañstwa.
Z jednej strony jest to Roman Ingarden i Karol Wojty³a, z drugiej pozostali autorzy. Do
tej kwestii trzeba bêdzie za chwilê powróciæ.
Czêæ druga, zatytu³owana Eseje, zawiera artyku³y/eseje (analizy pogl¹dów i komentarze) powiêcone autorom tekstów zawartych w czêci pierwszej. I tak o Romanie Ingardenie pisze Karol Tarnowski, o kardynale Karolu Wojtyle Karol Tarnowski i ks. Andrzej
Szostek MIC, o ks. Józefie Tischnerze Tadeusz Gadacz i Karol Tarnowski, o Karolu Tarnowskim Krzysztof Mech i Jakub Gomu³ka, o o. Janie Andrzeju K³oczowskim OP Joanna Barcik we wspó³pracy z Grzegorzem Chrzanowskim.
Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich zawartych w antologii tekstów, nadaj¹c¹ ca³emu tomowi pewn¹ spójnoæ, jest antropologiczny punkt wyjcia w analizie dowiadczenia religijnego. I tak podstaw¹ rozwa¿añ Romana Ingardena jest ludzkie dowiadczenie
czasu, dla kardyna³a Karola Wojty³y to, co nieredukowalne w cz³owieku i transcendencja osoby w czynie, dla Stanis³awa Grygiela relacja cz³owieka do Boga w metafizyce, dla
ks. Józefa Tischnera dowiadczenie mierci i mylenie religijne. Z kolei punktem wyjcia
dla W³adys³awa Stró¿ewskiego jest dowiadczenie twórcze w dziedzinie sztuki i jego
mo¿liwoæ otwarcia na sacrum, a dla o. Jana Andrzeja K³oczowskiego OP dowiadczenie
etyczne i jego otwarcie na mistykê, dla Karola Tarnowskiego wiara fundamentalna cz³owieka, a dla Krzysztofa Mecha dowiadczenie bliskoci i obcoci Boga, a w koñcu dla
Tadeusza Gadacza hermeneutyka ludzkiego rozumu jako warunek poznawania istnienia
Boga.
Edmund Husserl, twórca fenomenologii, nie redukowa³ jej jedynie do metody poznania, lecz traktowa³ j¹ jako drogê do Boga. Jego postawa badawcza wywar³a silny wp³yw
nie tylko na zainteresowania religi¹ u jego uczniów, lecz tak¿e na ich osobiste konwersje4. wiadom tego by³ Roman Ingarden, który przyjani³ siê z Edith Stein i wielokrotnie
wprost pisa³, ¿e fenomenologia by³a dla Husserla drog¹ do Boga. Sam jednak zachowywa³ w swych tekstach du¿y dystans do chrzecijañstwa. Mo¿na zatem zapytaæ, dlaczego
redaktorzy zdecydowali siê zamieciæ dwa fragmenty jego ksi¹¿ek w tomie Fenomenologia polska a chrzecijañstwo. Odpowied wydaje siê doæ prosta. Bez Ingardena nie by³oby krakowskiego rodowiska fenomenologicznego i takich osobowoci, jak ks. Józef
Tischner czy W³adys³aw Stró¿ewski. Wydaje siê jednak, ¿e sam szacunek dla twórcy
polskiej fenomenologii nie jest wystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹. Choæ Ingarden sam nie zajmowa³ siê fenomenologi¹ religii, to przynajmniej w trojaki sposób otworzy³ mo¿liwoæ
dowiadczenia Transcendencji. Pierwszy z nich to dowiadczenie czasu. W piêknym tekcie Cz³owiek i czas, bêd¹cym fragmentem jego Ksi¹¿eczki o cz³owieku, powsta³ym pod
wp³ywem Henriego Bergsona, choæ nie ma mowy o religii i Bogu, trudno nie dowiadczyæ jakiego otwarcia na Transcendencjê i pragnienie wolnoci i wiecznoci, szczególnie w koñcowym fragmencie, w którym autor pisa³:
4
Zob. T. Gadacz, wiêtoæ bycia filozofem. Droga do wiary uczniów Edmunda Husserla, Tygodnik Powszechny nr 3, 17 stycznia 1999, s. 8. (zmieniona i poszerzona wersja w: Bóg w filozofii XX wieku, Kraków 2007).
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Jestem si³¹, co chce byæ wolna. I nawet trwanie swej wolnoci powiêci. Ale zewsz¹d pod
naporem si³ innych ¿yj¹ca. Niewoli zaród sama w sobie znajduje, jeli siê odprê¿y, je¿eli
wysi³ku zaniedba. I wolnoæ swoj¹ utraci, je¿eli siê sama do siebie przywi¹¿e. Trwaæ i byæ
wolna mo¿e tylko wtedy, je¿eli siebie sam¹ dobrowolnie odda na wytwarzanie dobra, piêkna
i prawdy. Wówczas dopiero istnieje5.

Drugi, to jakoci metafizyczne, których nonikiem jest literatura, sztuka, piêkno. Ingarden tak pisa³ w tekcie O jakociach metafizycznych:
¯ycie nasze p³ynie  je¿eli tak mo¿na powiedzieæ  bez sensu, w codziennej szarzynie i powszechnoci, bez wzglêdu na to, jak wielkie dzie³a udaje nam siê realizowaæ w tym mrówczym i ruchliwym ¿yciu. A¿ wreszcie pojawia siê dzieñ  jak dar ³aski  w którym z nic nieznacz¹cych i niezauwa¿onych na razie przyczyn, z przyczyn zreszt¹ zazwyczaj ukrytych, rodzi
siê zdarzenie, które spowija nas i wiat doko³a nas siê rozpocieraj¹cy jak¹ przedziwn¹,
niedaj¹c¹ siê opisaæ atmosfer¹6.

Na trzeci sposób wskazuje Karol Tarnowski w artykule Zagadnienie Boga w „Sporze o istnienie wiata” Romana Ingardena. Ingarden precyzyjnie zanalizowa³ momenty
bytowe sk³adaj¹ce siê na sposób istnienia Bytu Absolutnego. Bóg rysuje siê u Ingardena od pocz¹tku, podobnie jak w ca³ej tradycji europejskiego racjonalizmu, jako absolut racjonalnoci7. Co prawda, Ingarden zatrzyma³ siê w swych analizach na granicy
ontologii, mo¿liwoci istnienia Boga, otwar³ jednak w ten sposób tê granicê na metafizyczn¹ teologiê.
Podobnie Karol Wojty³a nie zajmowa³ siê fenomenologi¹ religii, choæ by³ jednym
z pierwszych mylicieli, którzy usi³owali zastosowaæ etykê Maksa Schelera do etyki
chrzecijañskiej. By³ on jednak, jak pisz¹ redaktorzy we Wstêpie, mylicielem, którego
styl mylenia by³ naturalnie fenomenologiczny. Tak¿e on otwar³ mo¿liwoæ fenomenologicznych badañ dowiadczenia religijnego, ukazuj¹c sferê wiadomych, podmiotowych
prze¿yæ cz³owieka jako nieredukowaln¹ do jakiejkolwiek koncepcji bytu. Ten dokonany
przez niego wy³om w metafizyce otworzy³ mo¿liwoæ badañ fenomenologicznych w obszarze filozofii chrzecijañskiej i da³ impuls odwagi innym do dalszych poszukiwañ.
Trudno w jednej recenzji przedstawiaæ wszystkich autorów i ich teksty, dlatego ograniczê siê do kilku z nich, dokonuj¹c subiektywnego wyboru. Najwybitniejszym uczniem
Romana Ingardena by³ ks. Józef Tischner. Redaktorzy wybrali dwa jego teksty. Pierwszy
to Prolegomena chrzecijañskiej filozofii mierci, w którym Tischner w 1968 roku dokona³ mistrzowskiej analizy fenomenu mierci, rozró¿niaj¹c jej sens i znaczenie. W koñcowym fragmencie zawar³ analizê mierci Jezusa w jej paradoksalnym zwi¹zku dowiadczenia ludzkiego i boskiego. Drugi tekst, Mylenie religijne, jest prób¹ fenomenologicznej
analizy mylenia na tym g³êbokim i podstawowym poziomie, na którym w wierze odnajdywany jest rozum, a w rozumie wiara. Mylenie religijne nie jest to¿same z ¿adnym
systemem teologii. To dopiero dziêki myleniu religijnemu mo¿liwa jest teologia. Mylenie religijne ma trzy wymiary: subiektywny (ja mylê), dialogiczny (wspó³mylê z kim)
i obiektywny (to, o czym mylimy). W pierwszym aspekcie wspiera³ siê Tischner ide¹
wewnêtrznego Nauczyciela u w. Augustyna. To wewnêtrzne ród³o, które daje do myFenomenologia polska a chrzecijañstwo, dz. cyt., s. 46.
Tam¿e, s. 48.
7
Tam¿e, s. 280.
5

6
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lenia. To nie ja mylê ani siê myli, tylko jakby kto mi myli. Mylenie religijne nie
sprowadza siê zatem do skoñczonego podmiotu, lecz ma swe ród³a poza nim. Dlatego
myleæ, to oczekiwaæ, skupiaæ siê na tym, co daje do mylenia. Mylenie religijne jest
tak¿e myleniem z kim. Jest nim wiarygodny wiadek. Ten aspekt mylenia otwiera nas
na tradycjê, która jest tradycj¹ zawierzeñ wiarygodnym wiadkom.
Religia inspiruje mylenie tak¿e w wymiarze dialogicznym w ten sposób, ¿e proponuj¹c idea³
wiarygodnego wiadka, proponuje jednoczenie radykalnie dialogiczny sposób bycia cz³owieka z cz³owiekiem  sposób bycia, w którym uczestnictwo w tym samym dramacie i taki sam
wybór prawdy i wolnoci otwieraj¹ horyzonty autentycznej dziejowoci, polegaj¹cej na wymianie wiarygodnych wiadectw8.

Trzecim wymiarem jest mylenie o czym. Punktem wyjcia tego mylenia jest wiat,
w którym rozum szuka³ wiary, wiat jako punkt wyjcia, metafizyka w dowodzeniu istnienia Boga. Tischner nie odrzuci³ tego wymiaru, ale go nie ceni³. Bli¿sza mu by³a formu³a zwi¹zana z drugim wymiarem: „wiara szuka rozumienia. wiat mo¿e byæ co najwy¿ej scen¹ dramatu. Takie metaforyczne rozumienie wiata jest wymierzone w tomizm.
„B³êdem by³oby – pisa³ – gdyby zwolennik tomizmu g³osi³, ¿e droga poprzez badanie
tajemnic sceny jest najw³aciwsz¹ drog¹ ku Bogu9. Mylenie religijne nie jest zatem
myleniem metafizycznym czy logicznym. Jest myleniem dramatycznym. Nie wiadomo,
czy wiat³o Bo¿e nas owieci. Nie wiadomo, czy zawierzymy prawdziwym wiadkom.
Na koñcu artyku³u postawi³ pytania pozbawione odpowiedzi. Jednak odpowiedzi nie s¹
mo¿liwe, bo mylenie nie by³oby dramatyczne. Ten tekst z 1980 roku antycypuje jego
póniejsz¹ filozofiê dramatu.
Karol Tarnowski, uczeñ Tischnera, jest w Polsce najwybitniejszym filozofem wiary.
To on, inspiruj¹c siê trosk¹ absolutn¹ Paula Tillicha, wprowadzi³ pojêcie „wiary fundamentalnej”. Nie jest ona to¿sama z ¿adn¹ konkretn¹ wiar¹ jakiej religii. Wiara fundamentalna nie jest wiar¹ religijn¹. Jej «neutralny» charakter polega na tym, ¿e jest bardziej
pierwotna ni¿ wszelkie religijne i niereligijne wybory”10 – pisze w artykule powiêconym
Tarnowskiemu Krzysztof Mech. Wiara fundamentalna jest ¿yciem rozumianym jako prazaufanie, otwartoæ, wiernoæ i dobroæ pomimo wszystko.
Wiara fundamentalna jest bowiem niczym, jeli nie siêga poza i zarazem w g³¹b, a wiêc
byæ mo¿e tak¿e poza czasowoæ ku wiecznoci. I jeli nie przeczuwa nieskoñczonego dobra
jako tego, czego w ¿aden sposób obj¹æ, poj¹æ i poznaæ, a nawet w zwyk³ym tego s³owa sensie
zidentyfikowaæ, nie mo¿na, lecz w czym mimo to mo¿na przez wolnoæ jako uczestniczyæ11.

Wiara fundamentalna zawiera niemo¿liw¹ do wyczerpania nadwy¿kê sensu. Na
tym koñczy siê filozoficzna analiza Tarnowskiego. Nastêpny krok, rozpoznanie tej „nadwy¿ki sensu jako osobowego Boga, wykracza ju¿ poza mo¿liwoci filozofii.
Tadeusz Gadacz w Rozumowym poznawaniu Boga stawia pytanie: Jak mo¿liwe jest
poznawanie przez skoñczony ludzki rozum istnienia Boga, który jest radykalnie Inny
i Transcendentny? Jakie warunki musia³by spe³niæ taki rozum, aby móg³ poznawaæ istnieTam¿e, s. 153.
Tam¿e, s. 159.
10
Tam¿e, s. 374.
11
Tam¿e, s. 196.
8

9
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nie Boga? Nie ma  wed³ug Tadeusza Gadacza  jednej koncepcji rozumu. Dlatego wprowadza on oryginalne pojêcie hermeneutyki rozumu i wskazuje w obszarze myli europejskiej kilka takich hermeneutyk (sposobów rozumienia rozumu): rozumienie teomorficzne (Platon, w. Augustyn, Kartezjusz), rozumienie naturalistyczne (John Locke,
Paul-Henri d’Holbach) i transcendentalne (Immanuel Kant). Wed³ug Gadacza tylko rozum rozumiany teomorficznie, zawieraj¹cy w sobie lady Transcendencji w postaci Platoñskiej pamiêci, Augustyñskiego wiat³a Bo¿ego, Kartezjañskiej idei nieskoñczonoci
w nas, rozum myl¹cy wiêcej ni¿ myli, jak stwierdzi³ Emmanuel Lévinas, XX-wieczny
spadkobierca tej hermeneutyki rozumu, zdolny jest do poznawania Boga. Gadacz okreli³
rozum jako szczelinê metafizyczn¹ miêdzy pytaniem o Boga a niemo¿liwoci¹ uzyskania
w pe³ni zaspokajaj¹cej odpowiedzi. Pisze:
Rozpatruj¹c rozum jako szczelinê metafizyczn¹, nale¿y stwierdziæ, ¿e Bóg nie mo¿e byæ ani
zbyt bliski rozumu, to znaczy na jego miarê, ani zbyt odleg³y, to znaczy absolutnie nie na jego
miarê. [ ] Przez bliskoæ, czyli Boga na miarê rozumu, rozumiem boga filozofów, absolut.
Jeli rozum sam z siebie jest w stanie poznaæ Boga, to rodz¹ siê tu dwa niebezpieczeñstwa:
albo sam stwarza Boga, albo wyklucza koniecznoæ objawienia. [ ] Gdyby natomiast Bóg
by³by zbyt daleki wobec rozumu, w stosunku do niego radykalnie inny, jak w ogóle moglibymy o niego pytaæ12.

Szczelina metafizyczna jest wiêc miejscem nie tyle poznania, ile poznawania Boga
w postaci Jego obecnoci-nieobecnoci.
Na ile wk³ad krakowskich fenomenologów do europejskiej fenomenologii religii jest
istotny, czy pozostan¹ w niej takie pojêcia, jak mylenie religijne, wiara fundamentalna czy rozum jako szczelina metafizyczna, poka¿e czas. Sam jednak fakt, ¿e presti¿owe wydawnictwo francuskie zdecydowa³o siê opublikowaæ wybór tekstów krakowskich
fenomenologów w serii powiêconej filozofii religii, mo¿na i chyba nale¿y odczytaæ nie
tylko jako przejaw zainteresowania myl¹ dot¹d w Europie ma³o znan¹, lecz tak¿e jako
wiadectwo uznania dla niej.
12

Tam¿e, s. 233.

