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SŁOWO WSTĘPNE
Jednym z fundamentalnych problemów kultury jest ustanawianie sensu, którego domaga się otaczający nas świat. Wiele
wykorzystywanych w tym kontekście strategii ma wprawdzie
charakter irracjonalny, jednak trudno bez tego specyficznego
czynnika wyobrazić sobie rozmaite, także naukowe, koncepcje
rzeczywistości. Jeśli więc od wyobraźni zaczyna się rozumienie świata, stanowić ona też musi ważny problem badawczy dla
różnych dyscyplin humanistycznych. Nie sposób w tym miejscu przedstawić, choćby w największym skrócie, różnorodnych
koncepcji wyobraźni w kulturze Zachodu. W naszej publikacji
znalazły się natomiast studia poświęcone ezoterycznemu kontekstowi imaginacji, ponieważ właśnie w tym przypadku głęboka wiara w skuteczność ludzkiej wyobraźni i jej stwórczą
rolę staje się szczególnie wyrazista. Zauważmy przy tym, że
zgodnie z definicją Antoine’a Faivre’a wyobraźnia jako jeden
z wyróżników ezoteryzmu łączy się nierozdzielnie z medytacją,
a więc ze specyficznymi narzędziami dyscyplinowania przede
wszystkim umysłu, który może przekształcać rzeczywistość.
Warto w tym kontekście podkreślić dwie drogi wyobraźni kulturowej, obecne także w nurtach ezoterycznych. Pierwsza z nich odnosi się do przeszłości i jest rodzajem porządkującej refleksji, która na różne sposoby tłumaczy sens dziejów.
Jest ona bardzo bliska sztuce kształtowania pamięci, uznanej za
zbiór uniwersalnej wiedzy. Druga wiąże się z programowaniem
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przyszłości, z twórczym kreowaniem lepszego świata, idealnego społeczeństwa, z ideą powszechnej ewolucji. Obydwa
aspekty są obecne w studiach zawartych w ósmym woluminie Światła i ciemności, których autorami są uczeni z różnych
ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą, reprezentujący
różne dyscypliny i różne metody badawcze: Stefano Daniele,
Kamila Follprecht, Karolina Maria Hess, Andrzej Kasperek,
Wojciech Kosior, Anna Mikołejko, Rafał T. Prinke, Przemysław Sieradzan, Agata Świerzowska, Izabela Trzcińska, Katarzyna Wodarska-Ogidel.
Tom otwiera artykuł Woutera J. Hanegraaffa, wybitnego
holenderskiego uczonego, który analizuje szeroki nurt europejskich narracji kulturowych w kontekście imaginacji, wskazując,
że wątki ezoteryczne są ich istotnym aspektem. Studium to zawiera inspirujący przykład metody, będącej wypadkową historii idei oraz postulatów dekonstrukcji. Jest ono też wymownym
świadectwem tego, jak trudnym, a jednocześnie kluczowym zagadnieniem badawczym w naukach o kulturze pozostaje fenomen wyobraźni. Na marginesie warto wspomnieć, że to pierwszy artykuł tego Autora publikowany w języku polskim.
Istotnym elementem naszej publikacji są studia nad fenomenem polskiej wyobraźni ezoterycznej, która stanowi ciągle
nierozpoznany temat. Zostały one wyodrębnione z całego zbioru prezentowanych prac dla podkreślenia ich specyfiki i jako
zapowiedź kolejnych studiów w tej dziedzinie.
Pytanie o wyobraźnię jest pytaniem o poczucie kulturowej
tożsamości. Chociaż więc prezentowane w tomie badania dotyczą przeszłości, to mamy nadzieję, że będą one aktualnym głosem w dyskusji dotyczącej współczesności i jej żywiołowych
przemian.
Izabela Trzcińska, Agata Świerzowska, Monika Rzeczycka
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WOUTER J. HANEGRAAFF
Universiteit van Amsterdam

RELIGIA I WYOBRAŹNIA HISTORYCZNA:
TRADYCJA EZOTERYCZNA JAKO KREACJA
POETYCKA1
[…] dusza nie myśli nigdy bez wyobrażenia.
Arystoteles, O duszy, III. 7. 431a2

Lucia Traut i Anette Wilke dowodziły ostatnio, że we współczesnych badaniach nad religią pojęcie w y o b r a ź n i zostało
w niezrozumiały sposób zlekceważone i należałoby niezwłocznie przywrócić mu status „terminu kluczowego” dla naszej dyscypliny3. Badaczki słusznie zauważają, że choć religioznawcy
często posługują się tym terminem, umieszczają go nawet w sa1
Przekład Magdaleny Kruk (UG) i Agaty Świerzowskiej (UJ) na podstawie:
Wouter J. Hanegraaff, Religion and the Historical Imagination: Esoteric Tradition
as Poetic Invention [w:] Dynamics of Religion. Past and Present, eds. Ch. Bochinger, J. Rüpke, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlin 2017, s. 131–154.
Przekładu na język polski dokonano w ramach prac
badawczych finansowanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016). Tłumaczki dziękują za cenne
uwagi dr hab. Monice Rzeczyckiej (UG), dr hab. Izabeli Trzcińskiej (AGH
w Krakowie) oraz prof. drowi hab. Leszkowi Sosnowskiemu (UJ).
2
Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1972 [przyp. tłum.].
3
‘Einleitung’. In Religion – Imagination – Ästhetik: Vorstellungs- und Sinneswelten in Religion und Kultur, eds. L. Traut, A. Wilke, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s. 19–60.
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mych tytułach swoich monografii4, to jednak zazwyczaj traktują go w sposób dość enigmatyczny, nie poświęcając mu głębszej refleksji teoretycznej5. Dziś nie toczy się żadna teoretyczna
dyskusja na temat wyobraźni, jej natury, funkcji czy znaczenia dla historycznych, społecznych, dyskursywnych i kognitywnych wymiarów religii. Hasło „wyobraźnia” nie pojawia
się w standardowych pracach o charakterze podręcznikowym,
takich jak Critical Terms for Religious Studies Marka C. Tylora (1998) czy Guide to the Study of Religion Williego Browna
i Russella T. McCutcheona (2000); kwestia wyobraźni nie została podjęta w New Approaches to the Study of Religion Amina Geertza i Randiego Warnesa (2005), nie odgrywa też ważnej
roli w studium Contemporary Theories of Religion Michaela
Stausberga (2009); wyobraźni nie ma ponadto wśród haseł
Oxford Handbook for the Study of Religion Michaela Stausberga i Stevena Englera (2016). Najwyraźniej współcześni badacze religii ciągle jeszcze nie postrzegają wyobraźni jako przedmiotu badań.

4
Chyba najbardziej znanym przykładem jest opracowanie Jonathana Z. Smitha (Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago 1982). Inne wymienione przez Traut i Wilke prace to Ronalda Indena Imagining India, ujmująca ideę „wyobrażonych ojczyzn” w badaniach nad diasporami, czy Benedicta
Andersona tekst na temat „wyobrażonych wspólnot” (‘Einleitung’. In Religion
– Imagination – Ästhetik..., s. 19). Nawet pobieżne przejrzenie oferty Amazona w poszukiwaniu „wyobraźni”/„wyobrażania” i „religii” wystarczy, aby pokazać, jak często terminy te są używane w tytułach publikacji naukowych dotyczących religii.
5
Oczywiście są wyjątki, zob. na przykład G. Herdt, M. Gilbert, The Religious
Imagination in New Guinea, Rutgers University Press, New Brunswick 1989;
D. Shulman, More than Real: A History of the Imagination in South India, Harvard University Press, Cambridge, MA 2012; Religion in Cultural Imaginary:
Explorations in Visual and Material Practices, ed. D. Pezzoli-Olgiati, Nomos,
Baden-Baden 2015; E. Wolfson, Through a Speculum that Shines: Vision and
Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton University Press, Princeton 1994; idem, A Dream Interpreted Within a Dream: Oneriopoiesis and the
Prism of Imagination, Zone Books, New York 2011; idem, Giving Beyond the
Gift: Apophasis and Overcoming Theomania, Oxford University Press, New
York 2014 (por. przyp. 18).
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1. Wyobraźnia – pomiędzy strażnikami a krytykami
W niniejszym artykule zamierzam udowodnić, że wyobraźnia winna awansować do statusu kluczowego tematu w badaniach nad religią. Aby ukazać jej wagę, przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności podstawowej, teoretycznej i metodologicznej
opozycji pomiędzy badaczami „religijnymi” oraz ich krytykami. Mówiąc o badaczach religijnych, mam na myśli tych, którzy należeli do tradycji wyznaczonej przez Mirceę Eliadego
i innych myślicieli historycznie powiązanych z kręgiem Eranosa6, zaś za ich krytyków uznaję współczesnych badaczy związanych z takimi organizacjami jak North American Association
for the Study of Religion (NAASR) czy czasopismami takimi
jak „Method & Theory in the Study of Religion”. Ich podejście u samych podstaw jest całkowicie odmienne, a obie grupy
mają ogromny wpływ zarówno na badania nad religią, jak i na
popularne rozumienie religii, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, badacze religijni (strażnicy religii, zgodnie z dobrze znaną terminologią McCutheona7) mają skłonność
do myślenia w kategoriach mitycznych archetypów, symboli
uniwersalnych czy mundus imaginalis, a cały stosowany przez
nich aparat pojęciowy opiera się na wyjątkowo mocno akcentowanym znaczeniu wyobraźni jako zdolności poznawczej, pozwalającej wniknąć w głęboką rzeczywistość duchową, pozostającą poza zasięgiem zwykłej racjonalności czy normalnego
doświadczenia zmysłowego. Krótko mówiąc, przyjmują oni,
że wyobraźnia religijna ma charakter n o e t y c z n y, ponieważ
umożliwia kontakt z ostatecznymi czy też głębszymi poziomami rzeczywistości. Ze stanowiskiem tym ostro polemizują
współcześni badacze należący do nurtu „krytycznego”, którzy
zazwyczaj dowodzą lub też pośrednio zakładają, że bogowie,
anioły, demony czy jakiekolwiek inne byty duchowe są, w rzeczy samej, nierealne i istnieją jedynie w ludzkiej wyobraźni. Są
oni przekonani, że zadaniem badacza jest przebicie się przez
6
W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 277–314.
7
R. McCutcheon, Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion, State University of New York Press, Albany 2011.

12

Wouter J. Hanegraaff

zasłonę wyobrażonych fantazji i iluzji w celu wydobycia znacznie bardziej istotnych wymiarów – społecznych, psychologicznych, dyskursywnych czy politycznych, które pozwalają zrozumieć prawdziwą istotę religii. Jednym słowem, badacze ci
są przekonani, że wyobraźnia religijna jest nie tyle noetyczna,
ile z w o d n i c z a – uniemożliwia postrzeganie rzeczywistości.
Chociaż badacze reprezentujący tradycję krytyczną najwyraźniej nie zgadzają się z badaczami religijnymi (strażnikami
religii) co do tego, jak należałoby oceniać wyobraźnię i jak postrzegać jej wartość w kontekście religii, to jednak można by
się spodziewać, że wszyscy będą zgodni przynajmniej w jednej kwestii: uznają za istotne samo znaczenie wyobraźni. Bądź
co bądź, skoro wyobraźnia działa tak doskonale, wprowadzając zamęt w umysłach wyznawców w kwestii prawdziwej natury rzeczywistości i sprawiając, że wierzą oni w rzeczy, które
nie istnieją, to czyż nie powinno się zbadać tego zjawiska dogłębnie? A jednak w praktyce tak się nie dzieje. To fakt bardzo znamienny, wskazuje bowiem, że choć badacze „krytyczni” postrzegają samych siebie jako reprezentujących tradycję
racjonalistyczną i świecką, to mogą nie być świadomi tego, że
wyobraźnia odgrywała c e n t r a l n ą rolę w projekcie oświeceniowym, począwszy od Thomasa Hobbesa i Davida Hume’a,
na Immanuelu Kancie kończąc. Jak ujęła to Mary Warnock
w swojej klasycznej analizie tej debaty, Kant musiał dojść do
wniosku, że
Bez wyobraźni nigdy nie bylibyśmy zdolni przenieść
pojęć na doświadczenie zmysłowe. Podczas gdy całe
życie zmysłowe zostałoby pozbawione wszelkiej regularności i porządku, życie czysto umysłowe nie miałoby żadnej konkretnej zawartości. A to prowadzi do
jednego wniosku – czy to przy pomocy zmysłów, czy
intelektu nie moglibyśmy doświadczać świata tak, jak
to robimy. Te dwa elementy, gdy pełnią swoje funkcje,
nie są ze sobą połączone w sposób mechaniczny. Potrzebują elementu trzeciego, który je łączy. Tym łącznikiem jest wyobraźnia...8.
8
M. Warnock, Imagination, Berkeley 1976, s. 30. Nie zmienia to faktu, że rola
wyobraźni w procesach poznawczych człowieka była dla Kanta zjawiskiem
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Rozumowe podstawy takich wniosków można odnaleźć zarówno u Hobbesa, jak i Hume’a. To przecież Oświecenie (a nie
Romantyzm, jak się często twierdzi9) odkryło wyobraźnię jako
tę funkcję umysłu, która ma zasadnicze znaczenie dla naszej
zdolności postrzegania rzeczywistości i wprowadzania porządku w chaos doznań zmysłowych10. Jak mi wiadomo, wnioski
te nigdy nie zostały obalone11. Przeciwnie, zostały rozszerzone, zreinterpretowane i skierowane na zupełnie nowe tory przez
myślicieli romantycznych, takich jak Friedrich Schelling, William Wordsworth, w szczególności zaś Samuel Coleridge. Poczynił on znane rozróżnienie pomiędzy „wyobraźnią pierwotną”, dzięki której każdy z nas postrzega otaczający świat, oraz
„wyobraźnią wtórną”, kluczową dla twórczości artystycznej
oraz geniuszu12. Skutkiem tych poglądów było błędne założenie, że wyobraźnia stoi w opozycji do racjonalności, podobnie
jak Romantyzm stoi w opozycji do Oświecenia. Ja utrzymywałbym raczej, że jeśli badacze religijni czerpią inspirację z romantycznych rozważań o naturze wyobraźni wtórnej i jej quasi-boskich mocach twórczych13, to uczeni reprezentujący tradycję
głęboko problematycznym. O jego dwuznacznych próbach, mających na celu
zminimalizowanie i przysłonięcie jej wagi, pojawiających się w różnicach pomiędzy pierwszym i drugim wydaniem Kritik der reinen Vernunft, oraz o znaczących różnicach w analizie wyobraźni, jakie pojawiają się w jego pismach
teoretycznych i empirycznych, zob. H. Böhme, G. Böhme, Das Andere der Vernunft: Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, s. 231–250; J. Kneller, Kant and the Power
of Imagination, Cambridge University Press, Cambridge 2007, rozdz. 1 i 5;
por. także E. Wolfson, Giving Beyond the Gift..., s. 1–2, przyp. 3 z dalszą literaturą.
9
Por. J. Engell, The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism, Harvard University Press, Cambridge, MA 1981.
10
Ibidem, s. 3–10.
11
Zob. na przykład A. Clark, Whatever Next? Predictive Brains, Situated
Agents, and the Future of Cognitive Science, „Behavioral and Brain Sciences”
2013, No. 36, s. 197–199.
12
M. Warnock, Imagination…, s. 66–130; eadem, Imagination and Time,
Blackwell, Oxford 1994, s. 22–44.
13
Zapewne po części z pobudek szowinistycznych mętne wywody Coleridge’a
na temat wyobraźni stały się przedmiotem znacznego zainteresowania przede
wszystkim brytyjskich uczonych. Jestem skłonny zgodzić się z Mary Warnock, że choć wypracowana w Romantyzmie teoria wyobraźni ma bez wątpienia istotne znaczenie historyczne i kulturowe, to jednak z technicznego i filozoficznego punktu widzenia stoi zdecydowanie niżej niż tradycja brytyjskich
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krytyczną powinni zapoznać się nieco lepiej p r z y n a j m n i e j
z oświeceniową dyskusją na temat wyobraźni pierwotnej i jej
kluczowego znaczenia dla ludzkiego poznania.
Hume i Kant uczą nas, że wyobraźnia jest podstawową rzeczywistością życia psychicznego człowieka jako zwierzęcia
myślącego. Tylko za sprawą zdolności wyobrażania jesteśmy
w ogóle zdolni do przyjmowania „pojęć” i „idei”. W jaki dokładnie sposób wyobraźnia czyni owe cuda, pozostawało dla
Kanta tajemnicą i filozof stracił nadzieję na rozwiązanie tej
kwestii – nazywał to „sztuką skrytą w głębinach ludzkiej duszy,
której prawdziwych sposobów działania Natura zapewne nigdy nie pozwoli nam odkryć i nie otworzy przed naszym wzrokiem”14. Stanowisko to, zwłaszcza oceniane z ówczesnej perspektywy, mogło wydać się dość pesymistyczne, dziś jednak
kognitywiści najwyraźniej odkrywają ponownie te podstawy,
które jako pierwsi odsłonili Hume, Hobbes i Kant. Gilles Fauconnier i Mark Turner w przełomowej pracy na temat „amalgamacji pojęciowej” [conceptual blending] zauważają, że kognitywistyka przez wiele lat błądziła po manowcach zwodzona
upartymi twierdzeniami dwudziestowiecznych filozofów analitycznych, że myślenie metaforyczne należy wyraźnie oddzielić
empirystów i Kanta. Jak zauważa Warnock, z subtelną dozą ironii: „Zamiast argumentów dostajemy wielokrotne stwierdzenia, mętne, mroczne, być może głębokie. Powodem tej zmiany, tego wielkiego upadku postawy racjonalnej, jest
to, że wyznaczona przez Kanta ostra granica pomiędzy tym, co można poznać,
a tym, co poznane być nie może, pomiędzy uprawnionym myśleniem a niemożliwą, pustą spekulacją metafizyczną, została zniesiona” (eadem, Imagination…,
s. 63–64). Fascynujące omówienie tego, w jaki sposób Coleridge w swoim
rozumieniu wyobraźni usiłuje przezwyciężyć metodologiczny agnostycyzm
w celu stworzenia podstaw dla czegoś w rodzaju nowej „religii Romantyzmu”,
której przykładem może być wyszukana ezoteryczna filozofia Owena Barfielda, przedstawił Robert J. Relliy (Romantic Religion: A Study of Owen Barfield,
C.S. Lewis, Charles Williams, and J.R.R. Tolkien. Great Barrington 2006). Tak
się składa, że istotny wpływ Barfielda na J.R.R. Tolkiena, którego słynna teoria baśni (‘On Faery-Stories.’ In The Tolkien Reader, New York 1966) jest zbudowana na tych samych podstawach, doskonale wpisuje się w badania Markusa Altena Davidsena nad religiami opartymi na fikcji (The Spiritual Tolkien Milieu: A Study of Fiction-Based Religion, Diss. Leiden University 2014).
14
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (2. Auflage 1787) [in:] Kants Werke,
Bd. III, Akademie Textausgabe, Berlin 1968, s. 180–181; M. Warnock, Imagination, s. 32.
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od zasadniczego sensu [core meaning]. W konsekwencji takiego podejścia stali się oni ślepi na to, że w istocie „działania wyobraźni prowadzące do konstruowania znaczeń […] zachodzą
błyskawicznie poniżej poziomu świadomości”15. Ich wniosek
jest radykalny, a ja chciałbym go podkreślić w sposób szczególny: „Następnym krokiem w eksploracji umysłu jest naukowe zbadanie natury i mechanizmów wyobraźni”16.
Jeśli Fauconnier i Turner mają rację, to nadszedł czas dla
nas, badaczy religii, abyśmy w sposób poważny potraktowali wyobraźnię jako kategorię kluczową także dla naszej
dyscypliny17.

2. Wyobraźnia historyczna jako przedmiot badań
Bez wątpienia wyobraźnia stanowi bardzo obszerny temat,
co związane jest z jej wieloma potencjalnymi zastosowaniami
w badaniach nad religią i innymi dziedzinami kultury18. W tym
artykule zamierzam zająć się badaniem jednej z takich możliwości: wyobraźni h i s t o r y c z n e j jako p r z e d m i o t u badań (a nie jako czynnika w badaniach historycznych, chociaż
jest to z pewnością temat ważny i interesujący)19. Moje zainteresowania dotyczą jedynie tego, jak podmioty uczestniczące
G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and the
Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York 2002, s. 15.
16
Ibidem, s. 8.
17
O pionierskim wykorzystaniu amalgamacji pojęciowej do badań nad tekstami
z Nag Hammadi zob. H. Lundhaug, Images of Rebirth: Cognitive Poetics and
Transformational Soteriology in the Gospel of Philip and the Exegesis of the
Soul, Brill, Leiden 2010; por. także M.A. Davidsen, The Religious Affordance
of Fiction: A Semiotic approach, „Religion” 2016, Vol. 46, No. 4.
18
Por. E.T.H. Brann, The World of the Imagination: Sum and Substance, Rowman & Littlefield, Lanham 1991.
19
Dyskusja nad „wyobraźnią historyczną” trwa w ramach metody historycznej i filozofii historii od czasu publikacji Metahistory Haydena White’a (1973)
oraz od wydanych po II wojnie światowej prac Robina George’a Collingwooda. Związek pomiędzy fikcjonalnością i historycznością jest przedmiotem żywiołowej debaty prowadzonej w specjalistycznych czasopismach i popularnych mediach. Nawet jeśli uznamy, że ta ożywiona dyskusja „przyniosła więcej dymu niż ognia” – jak to określiła Ann Rigney w Imperfect Histories: The
Elusive Past and the Legacy of Romantic Historicism (Ithaca, NY 2001, s. 5)
– historycy na ogół doceniają wagę samego problemu.
15
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w tworzeniu i przekazywaniu narracji religijnych widzą historię – zagadnienie to jest nierozerwalnie związane, jak zobaczymy, z problemem nadawania sensu historii. Mary Warnock, na
podstawie tradycji dyskursu według Hume’a i Kanta, wyjaśnia,
dlaczego „pozbawieni wyobraźni nie bylibyśmy świadomi istnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”20 – innymi słowy: ciągłości czasu. Ciągłość ta zyskuje znaczenie przez zamianę strumienia zdarzeń w opowieść: narracji w fabułę. Jednakże
ta zmiana jest bardzo wybiórczym uproszczeniem, które nieuchronnie zniekształca nieskończoną złożoność zdarzeń historycznych. Ponadto, podczas gdy wszelka opowieść ma swój początek, środek i zakończenie, wyjątkowość historii polega na
tym, że znajdując się w jej centrum, nie znamy jej zakończenia21. Dlatego też w niniejszym artykule nie zajmuję się historią jako taką, lecz podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu
i przekazywaniu narracji religijnych, które zmieniają historię
w opowieść czy też zastępują historię opowieściami.
Opowieści te są wytworami wyobraźni historycznej oraz,
w szczególności, historycznej p a m i ę c i. Zazwyczaj uważa
się, że pamięć jest częścią składową wyobraźni, ponieważ pozwala przywołać obraz tego, co już nie istnieje lub czego już nie
doświadczamy. Tak jak i n d y w i d u a l n e poczucie tożsamości zależy od tego, jak zapamiętaliśmy nasze życiowe doświadczenia (jeśli utracimy pamięć, to dosłownie nie wiemy, kim
jesteśmy), tak poczucie z b i o r o w e j tożsamości jest uzależnione od tego, jak zapamiętaliśmy naszą wspólną historię. Jednakże nasza pamięć nie jest kliszą fotograficzną. Podobnie jak
inne formy wyobraźni, jest ona a k t y w n ą umiejętnością, która nieustannie odtwarza przeszłość poprzez sam proces zachowywania pamięci o niej. Tak jak doświadczamy świata „gdzieś
tam” jedynie za pośrednictwem naszej wyobraźni, podobnie historię „kiedyś tam” postrzegamy przez pryzmat naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci. W obu przypadkach środki, którymi się posługujemy, sprawiają, że widzimy rzeczy, których

20
21

M. Warnock, Imagination and Time…, s. 88.
Ibidem, s. 108.
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stopień zgodności z rzeczywistością „gdzieś tam” lub „kiedyś
tam” charakteryzuje duża zmienność.
To prowadzi mnie do pojęcia Gedächtnisgeschichte, czyli
mnemohistorii, Jana Assmanna22. W celu przedstawienia mojej interpretacji tej koncepcji – w pewnym stopniu odmiennej
od tej, którą przestawił sam Assmann23 – posłużę się konkretnym przykładem. Henricus Cornelius Agrippa (1486–1535/36),
szesnastowieczny humanista, przez wiele pokoleń był uznawany za czarnoksiężnika, który podpisał pakt z diabłem, co spowodowało, że stał się pierwowzorem postaci Fausta ze słynnej
tragedii Goethego. Jednak w rzeczywistości, co potwierdzają
znawcy tematu, Agrippa był nie tylko filozofem-sceptykiem,
ale również bardzo pobożnym chrześcijańskim fideistą, dla którego niewzruszona wiara w Jezusa Chrystusa była jedyną wiarygodną podstawą prawdziwej wiedzy i zbawienia24. Na pierwszy rzut oka pomysł określenia tych dwóch wykluczających się
obrazów mianem „Agrippy wyobrażonego” i „Agrippy historycznego” może wydawać się kuszący, ale zabieg ten byłby poprawny jedynie w bardzo ogólnym i niedokładnym sensie. Bardziej trafny jest pogląd, że podczas gdy j a k i ś obraz Agrippy
istnieje jedynie w naszej wyobraźni, a obraz Agrippy czarnoksiężnika w dość istotny sposób odbiega od rzeczywistości, to
wizerunek Agrippy sceptyka i Agrippy chrześcijańskiego fideisty cechuje stosunkowo duża zgodność ze stanem faktycznym.
Zgodność z faktami i brak tej zgodności można więc przedstawić jako teoretyczne skrajności, pomiędzy którymi znajduje się
opowieść.

22
J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische
Identität in frühen Hochkulturen, C.H. Beck, Munich 1992; idem, Moses the
Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, Harvard University
Press, Cambridge, MA 1997, s. 6–22; idem, Religion und kulturelles Gedächtnis: Zehn Studien, C.H.Beck, Munich 2000.
23
W.J. Hanegraaff, The Trouble with Images: Anti-Image Polemics and Western Esotericism [in:] Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others,
eds. O. Hammer, K. von Stuckrad, Brill, Leiden 2007, s. 112; idem, Esotericism
and the Academy…, s. 375–378.
24
M. van der Poel, Cornelius Agrippa, the Humanist Theologian and His Declamations, Brill, Leiden 1997.
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Rys. 1.

Z punktu widzenia historyka niepokoi fakt, że Agrippa
w powszechnej pamięci ma niewiele wspólnego z faktami.
Przyczyna jest dosyć prosta – taki obraz charakteryzuje się dużym stopniem p o e t y c k o ś c i 25, co czyni jego historię atrakcyjną. Natomiast dość wierny historycznie obraz Agrippy ulega
zapomnieniu, ponieważ jego historia jest w niewielkim stopniu
poetycka. Pamiętają o nim jedynie historycy, piszący dla wąskiego grona naukowców.
Wybrałem ten przykład, aby zilustrować pojęcie mnemohistorii, którą można określić jako „historię tego, w jaki sposób pamiętamy przeszłość”, w przeciwieństwie do historii jako „tego, co rzeczywiście wydarzyło się w przeszłości”.
Znaczenie tego rozróżnienia polega na tym, że jest ono oparte na wewnętrznej paradoksalności wyobraźni – zagadkowym
elemencie, który dotyka istoty pamięci i sprawia sporo trudności filozofom26. Wyobraźnia nigdy nie u k a z u j e nam świata „gdzieś tam” lub „kiedyś tam” inaczej niż poprzez stworzenie go w naszym umyśle; innymi słowy, zwodzi nas lub
ukrywa go przed naszym wzrokiem. Jeśli skoncentrujemy się
na jednej z tych opcji i podkreślimy z w o d n i c z y charakter
Jestem wdzięczny Markusowi A. Davidsenowi za to, że przekonał mnie, abym
wyodrębnił w moim pierwotnym pojęciu „fikcjonalności” jego dwa aspekty.
Zgodnie z sugestią Davidsena fikcjonalność może oznaczać brak zgodności z faktami lub poetyckość (to jest te wzorce, które tworzą „dobrą narrację”). Należy je
rozróżniać, ponieważ „zgodność z faktami kieruje wyobraźnię historyczną w stronę absolutnej referencyjności/dokładności, podczas gdy poetyckość nie kieruje jej
w stronę absolutnej nie-referencyjności/braku zgodności z faktami” (Davidsen, informacja zaczerpnięta z rozmowy przeprowadzonej w dniu 27.11.2015).
26
Dokładną i złożoną analizę wyobraźni religijnej i jej nieodłącznej paradoksalności można znaleźć w twórczości Elliotta Wolfsona, zob. na przykład E. Wolfson, Through a Speculum that Shines..., s. 204–214, passim; idem, A Dream
Interpreted Within a Dream..., s. 109–142, passim; idem, Giving Beyond the
Gift..., s. 1–13, passim.
25

Religia i wyobraźnia historyczna…

19

wyobraźni historycznej, będzie to dla nas zachętą do odsłonięcia zasłony fantazji historycznych w celu odkrycia (cytując
sławne słowa Leopolda von Rankego) wie es eigentlich gewesen, czyli jak to naprawdę było. Jest to pooświeceniowy projekt
klasycznej krytyki historycznej lub – inaczej mówiąc – krytycznej historiografii, która koncentruje się na drobiazgowym badaniu pierwotnych źródeł i która z pewnością orzeknie, że (posługując się nadal naszym przykładem) Agrippa nie był wcale
czarnoksiężnikiem, ale filozofem sceptykiem i chrześcijańskim
fideistą. Mamy tu do czynienia z klasyczną funkcją historiografii jako narzędzia Entmythologisierung.
Chcę mocno podkreślić, że moim zdaniem taka krytyczna
historiografia jest podstawą każdego poważnego historycznego projektu badawczego w każdej dziedzinie, nie wyłączając
religii. Bez niej będziemy budować zamki na piasku. Jednak
mimo że wydaje się ona niezbędna, jest ona również niekompletna w swojej konstrukcji; należy ją uzupełnić, stosując mnemohistorię lub – mówiąc dokładniej – mnemohistoriografię27.
Mamy tu do czynienia z drugą stroną dylematu. Wprawdzie
wyobraźnia (podobnie jak pamięć) jest w ostatecznym rozrachunku zwodnicza; jednocześnie jest ona jednak bardzo cenna, ponieważ jedynie d z i ę k i jej oszustwom jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć rzeczywistość! Wyobraźnia ukazuje nam
świat za pomocą kreacji twórczych, które należy badać dla nich
samych; ta zasada obowiązuje w odniesieniu do świata rzeczywistości „gdzieś tam” i „kiedyś tam”. Być może najważniejsze
jest to, że naiwnie zakładamy, iż twórcze produkty wyobraźni historycznej wyróżniają się na tle obiektywnych faktów historii – tymczasem jest wprost przeciwnie, znajdujemy je p o ś r ó d tych faktów i jako takie możemy je badać. Wracając
do naszego przykładu: liczne zniekształcenia, nieporozumienia oraz kreacje twórcze dotyczące Agrippy (krótko mówiąc,
wszystko – prawdziwe lub fałszywe – co ukształtowało obraz
Agrippy) składają się na wie es eigentlich gewesen. Można nawet powiedzieć, że jeśli chodzi o historyczny wymiar wpływu
Agrippy, fantazje te są w ostatecznym rozrachunku ważniejsze
27

W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 375–376.
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niż jego „prawdziwa” tożsamość, znana jedynie grupce specjalistów. Podsumowując, mnemohistoria skupia się na wyobrażeniu i pamięci o Agrippie. Zatem mnemohistoriograficzna
analiza Agrippy dokładnie ukazuje, jak cała sieć twórczych rekonstrukcji powstawała na przestrzeni czasu. Jan Assmann wydaje się postrzegać mnemohistorię w kategoriach niezależnej
działalności; ja jednak sądzę, że historię i mnemohistorię zawsze należy stosować na zasadzie dialektycznej interakcji.

3. Przykład 1: Opowieść o „starożytnej mądrości”
W pozostałej części artykułu skupiam się na roli, jaką spełnia wyobraźnia historyczna w mojej specjalizacji – zachodnim
ezoteryzmie. W kręgu moich zainteresowań jest longue durée
serii historycznych nurtów, idei i praktyk, począwszy od późnej
starożytności, a skończywszy na czasach współczesnych. Mają
one przynajmniej jedną wspólną cechę: były dyskredytowane
i marginalizowane w badaniach naukowych od czasów Oświecenia, przez co trafiły na bliżej nieokreśloną ziemię niczyją,
poza granice uznawanych powszechnie dyscyplin akademickich. Innymi słowy, jak już wcześniej starałem się wyjaśnić28,
materiały obecnie zaliczane do zachodniego ezoteryzmu można
określić jako historyczne ofiary dyskursu Oświecenia: przedstawiają one bowiem wszystko (na przykład „magię”, „filozofię okultystyczną”, „przesądy”, „to, co irracjonalne” lub zwykłą „głupotę”), co intelektualne elity i kształtująca się wówczas
akademia uznały za niezgodne z ich własnymi zadaniami, stojącymi przed współczesną nauką i racjonalnością i w opozycji
do których zdefiniowały swoją tożsamość. Oznacza to, że obszar ten można określić mianem polemicznego Innego epoki
Oświecenia, ponieważ obejmuje on całą zdyskredytowaną lub
odrzuconą wiedzę, którą oświeceniowi myśliciele postanowili
odrzucić w imię współczesnej nauki, rozumu i postępu.
Zadanie to zostało szczególnie wyraźnie określone przez
zapomnianego już oświeceniowego pioniera historii filozofii, Christopha Augustusa Heumanna. W swoim dziele Acta
28

Ibidem.
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Philosophorum (pierwszym profesjonalnym piśmie poświęconym historii filozofii) z 1715 roku napisał on, że wszystkie
te fałszywe lub alternatywne filozofie należy utopić „w morzu
zapomnienia” (das Meer der Vergangenheit), aby zapomniano
o nich na wieki. Posługując się argumentacyjną logiką destrukcji, przypominającą współczesny atak Państwa Islamskiego na
Palmirę i inne zabytki „pogańskiej” starożytności29, przekonywał on, że w bibliotekach i archiwach nie należy przechowywać żadnych materiałów, które dokumentują te „zabobonne idiotyzmy”. Pamięć o nich należało wymazać ze zbiorowej
świadomości30. Porównanie do ludzkiej i kulturowej tragedii
rozgrywającej się na naszych oczach na Bliskim Wschodzie nie
jest przypadkowe, lecz opiera się na rzeczywistym podobieństwie: te oświeceniowe polemiki powstały na bazie walki monoteistycznych religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, a tym bardziej protestantyzmu, z późnym hellenistycznym połączeniem
platonizującej religii oraz filozofii, co dla naszej wygody można nazwać starożytnym p o g a ń s t w e m , które, jak sądzono,
zostało głęboko skażone b a ł w o c h w a l s t w e m31. Zwłaszcza protestanccy myśliciele reprezentowali pogląd, podobnie
jak postępuje dzisiaj Państwo Islamskie wobec wszelkich śladów pogaństwa, że tradycje te pochodziły od diabła i dlatego
powinny zostać unicestwione.
Należy podkreślić, że polemika oświeceniowa była, dokładnie rzecz ujmując, świecką wersją ataku wczesnego protestantyzmu na wysoce wpływową historyczną narrację, którą można zdefiniować jako „platoński orientalizm”32. Mamy
tu do czynienia z niezwykle silną historyczną narracją, obowiązującą w świadomości Zachodu od okresu patrystycznego,
W.J. Hanegraaff, On the Death of Khaled Asaad, Creative Reading, www.
wouterjhanegraaff.blogspot.com [2015].
30
Ch.A. Heumann, Von denen Kennzeichen der falschen und unächten Philosophie, „Acta Philosophorum” 1715, Vol. 2, s. 209–211; zob. W.J. Hanegraaff,
Esotericism and the Academy..., s. 132–133.
31
Por. idem, Idolatry, „Rever: Revista de Estudos da Religião” 2005, No. 5,
http://www.pucsp.br/rever/rv4_2005/; idem, The Trouble with Images...
32
J. Walbridge, The Wisdom of the Mystic East: Suhrawardi and Platonic Orientalism, State University of New York Press, Albany, NY 2001; W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 12–17.
29
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która została precyzyjnie sformułowana jako program włoskiego Renesansu. Posłużę się nią w celu przedstawienia pierwszego przykładu poetyzowania wyobraźni historycznej oraz konstrukcji pamięci kultury. W poniższym fragmencie celowo
przedstawię ją nie w konwencji wywodu na temat wydarzeń historycznych, lecz w formie o p o w i e ś c i (przed lekturą tego
fragmentu należy zapoznać się z wyjaśnieniami w przypisie)33.
Pewnego razu, w bardzo dawnych czasach przed narodzinami chrześcijaństwa, Światło duchowej mądrości pojawiło się na Wschodzie. Niektórzy mówią,
że wszystko zaczęło się od Hermesa Trismegistosa
w Egipcie; inni twierdzą, że od Zoroastra w Persji;
jeszcze inni, że od Mojżesza Hebrajczyków. Gdziekolwiek jednak znajdował się absolutny początek, jego
prawdziwym źródłem był sam Bóg, za sprawą którego
Światło mądrości narodziło się wśród ludzkiej niewiedzy. Światło to z upływem lat zaczęło się rozprzestrzeniać dzięki niezliczonym nauczycielom natchnionym
przez Boga, aż dotarło do Platona i założonej przez
niego szkoły w Atenach. Platon był kimś więcej niż
jedynie racjonalnym typem filozofa: był bosko natchnionym nauczycielem mądrości. Jego dialogi nie
zawierały nowej czy oryginalnej filozofii: objaśniały
jedynie ponownie starożytną i uniwersalną religię duchowej Prawdy i Światła. Odtąd prawdziwa mądrość
była przekazywana przez kolejnych platońskich nauczycieli i filozofów, a tradycja ta ostatecznie znalazła
swoje zwieńczenie w religii Jezusa Chrystusa. Kiedy
chrześcijaństwo zaczęło podbijać świat, miało ono stać
33
W tym momencie stajemy w obliczu ograniczeń nieodłącznie związanych
ze standardową akademicką formą wypowiedzi. Niniejszy artykuł jest oparty na wykładzie inauguracyjnym, który przedstawiłem na Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii w Erfurcie (Niemcy) 25 sierpnia
2015 roku. Poprosiłem słuchaczy, aby „usiedli wygodnie i wsłuchali się w opowieść”, po czym celowo zarzuciłem „neutralny” ton, którym posługujemy się
podczas wykładów akademickich. Starałem się przyjąć udramatyzowany styl
opowiadania charakterystyczny dla gawędziarzy (moją inspirację stanowił tu
i ówdzie głos Galadrieli z prologu Lord of the Rings Petera Jacksona). Narracji
towarzyszyła bogata prezentacja w PowerPoint, na którą złożyły się jedynie obrazy ilustrujące moją opowieść. Proszę więc czytelników niniejszego artykułu,
aby postarali się zapoznać z tą opowieścią w podobny sposób.
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się wspaniałe wypełnienie starożytnego boskiego objawienia. Jednakże stało się coś bardzo złego. Chrześcijańskie przesłanie zostało wypaczone i błędnie odczytane. W miarę jak Kościół święcił triumfy nad
swoimi przeciwnikami, chrześcijan zaślepiały stopniowo władza i pogoń za ziemskimi przyjemnościami.
I tak, przez swoją nieczystość, powoli oddalali się oni
od pradawnej istoty prawdziwej religii. Nie rozumieli
już, że dobra nowina miała być ukoronowaniem i wypełnieniem pogańskiej mądrości. Zamiast tego, zaczęli
widzieć we wszystkich poganach swoich śmiertelnych
wrogów – wyznawców bałwochwalstwa i czcicieli demonów, niebezpiecznych przedstawicieli ciemności,
których należy unicestwić w imię Boga. Sami platońscy filozofowie oraz ich poprzednicy ze starożytnego
Wschodu (ci, którzy jako pierwsi nieśli światło) byli
teraz uznawani za nauczycieli czarnej magii. I tak mądrość starożytnych traciła na znaczeniu, a jej prawdziwy obraz ulegał zatarciu. Nadszedł wreszcie czas,
kiedy hierarchowie Kościoła zniżyli się do poziomu
pospolitych przestępców, a sama instytucja Kościoła
stała się źródłem wstydu dla prawdziwych chrześcijan.
To właśnie w tym najmroczniejszym okresie historii,
kiedy wszystko wydawało się być stracone, interweniował sam Bóg, a po długiej ciemnej Zimie nastała
nowa Wiosna. Za sprawą niezbadanej Opatrzności Bożej pisma Platona i starożytnych nauczycieli Mądrości Wschodu zostały na nowo odkryte i przywrócone światu. Przywiezione do Italii, bastionu Kościoła,
zostały przetłumaczone na łacinę i języki narodowe.
Właśnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebowano,
dzięki cudowi druku wszystkie pisma, które były źródłem mądrości starożytnych, stały się dostępne dla całej rzeszy ludzi, którzy mogli je czytać i analizować
w znaczenie szerszym zakresie, niż można to było
kiedykolwiek wcześniej przewidzieć. I tak w ten najmroczniejszy czas upadku i zapomnienia Bóg przypomniał ludzkości o prawdziwych źródłach Mądrości,
Prawdy i Światła. Z pewnością jest to początek Odnowy, która oczyści Kościół z jego błędów i zapoczątkuje Nową Erę Ducha. Oto wracają Złote Czasy!
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Pod koniec XV wieku taką właśnie opowieść snuli włoscy
humaniści, jak Marsilio Ficino i jego następcy34. W tym miejscu
należy podkreślić napięcie i emocjonalny charakter, które mogą
towarzyszyć podobnym narracjom historycznym, zwłaszcza jeśli nie są opowiadane z akademickim dystansem i ironią, lecz
poparte mocą moralnych argumentów i zaangażowaniem narratora, który wyraźnie okazuje solidarność z działaniami tych,
którzy nieśli światło na przestrzeni wieków. Analizując takie
opowieści z naukowego punktu widzenia, czasami zapominamy, że nie mamy do czynienia tylko z teorią, doktryną teologiczną lub intelektualnym wywodem na temat historii – krótko mówiąc – z czymś, co idealnie pasuje do naszego porządku
akademickiego dyskursu. Taka narracja może zawierać te
wszystkie elementy lub odwoływać się do nich, lecz na najbardziej podstawowym poziomie mamy do czynienia z opowieś cią, która ma przemawiać do naszej wyobraźni i angażować
nas emocjonalnie. Chcę tutaj podkreślić wagę tej obserwacji.
Kluczowa część narracji o „starożytnej mądrości” miała bardzo
silny wpływ na historyczną wyobraźnię czołowych intelektualistów od XV do przynajmniej XVIII wieku, a od czasu utraty
miejsca w głównym nurcie akademickiego dyskursu nadal oddziałuje na środowiska ezoteryków. Jej niezwykłego wpływu
na dyskurs nie można tłumaczyć jedynie za pomocą racjonalnych argumentów lub przesłanek historycznych przytaczanych
przez jej zwolenników. Jej siła polega przede wszystkim na
tym, że jest to dobra opowieść, która przemawia do wyobraźni
i angażuje emocje. Jej poetyckość jest kluczowa dla zrozumienia jej atrakcyjności.
Co więc sprawia, że jest to dobra opowieść? Czy też, ujmując to bardziej formalnie, jakie są główne „afordancje”35,
które sprawiają, że taka historyczna narracja o „starożytnej
mądrości” może zostać uznana przez czytelników za prawdopodobną i przekonującą? Powinniśmy odróżnić religijną wiarygodność od historycznej. Nawiązując do omawianego przykładu – jeśli czytelnicy uznają go za r e l i g i j n i e wiarygodny,
34
35
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oznaczać to będzie ich gotowość do uznania, że światło duchowe jest rzeczywiste i ma dużą wartość; gdy uznają go za h i s t o r y c z n i e wiarygodny, oznaczać to będzie ich gotowość
do przyjęcia, że wydarzenia wyglądały w zasadzie tak, jak nam
to przedstawia opowieść. Chociaż istnieje logiczna hierarchia
między nimi (światło mogłoby istnieć bez opowieści, lecz opowieść nie mogłaby istnieć bez światła), wydaje się, że religijna
wiarygodność opowieści nie zależy od jej historycznego prawdopodobieństwa (nie zakładamy, że światło duchowe istnieje, ponieważ coś się zdarzyło w taki, a nie inny sposób) oraz
że historyczne prawdopodobieństwo jest podyktowane religijnym prawdopodobieństwem (nie zakładamy, że coś się zdarzyło w taki, a nie inny sposób, ponieważ istnieje światło duchowe). Bardziej uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że zarówno
religijne, jak i duchowe prawdopodobieństwo zależy od mocy
samej opowieści: jesteśmy gotowi założyć, że istnieje jakieś
światło, które przetrwało przez wieki, ponieważ o p o w i e ś ć
m a t a k o g r o m n ą s i ł ę o d d z i a ł y w a n i a. Więc jak
to się dzieje? Na to pytanie ostatecznie trzeba będzie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę ludzką psychikę, a do uzyskania odpowiedzi potrzebna będzie empiryczna wiedza psychologiczna, odnosząca się do wyobraźni, emocji oraz ich wzajemnych
powiązań.
Uważam, że istnieją dwie podstawowe możliwości oddziaływania opowieści o „starożytnej mądrości”, w świetle jej religijnej i historycznej wiarygodności, które powinny stanowić
podstawę analizy psychologicznej:
1. Opowieść charakteryzuje oczywisty etyczny d u a l i z m,
sformułowany nie tylko za pomocą dość abstrakcyjnej
i zawsze dyskusyjnej terminologii „dobra” i „zła”, lecz
także przedstawiony bezpośrednio jako walka Światła
z Ciemnością. Jeśli opowieści uda się przyciągnąć uwagę słuchaczy, będą się oni identyfikować z tymi, którzy
niosą Światło, którzy bardzo starali się zachować prawdziwą wiedzę; jednocześnie będą oni odczuwać negatywne emocje (smutek, bunt, złość) wobec sił ciemności
i niewiedzy.
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2. Następujące po sobie wydarzenia historyczne są przedstawiane w formie p o d r ó ż y lub przygody na tle historii, w czasie której bohaterowie nie tylko przeżywają różnorodne niepowodzenia, ale również doświadczają
nieoczekiwanych chwil zbawienia. Jeśli opowieść do
nas przemawia, wówczas czujemy radość, obserwując
mędrców niosących Światło i przekazujących je swoim następcom przez pokolenia; jesteśmy wstrząśnięci,
rozczarowani i zaniepokojeni, kiedy misja zostaje niespodziewanie zdradzona; jesteśmy zbulwersowani, gdy
wrogowie prawdy są na nią ślepi; odczuwamy potrzebę wspierania niosących Światło, którzy są niesłusznie
oskarżani; czujemy ogromną ulgę, kiedy niespodziewanie nadchodzi pomoc sił wyższych; wreszcie mamy nadzieję, że ostatnie słowo nie będzie należało do ciemności i niewiedzy, gdyż Światło zwycięży.

4. Przykład 2: Opowieść o „pogańskim błędzie”
Przejdźmy teraz do drugiego przykładu poetyzowania wyobraźni historycznej oraz konstrukcji pamięci kultury. W opozycji do renesansowej narracji o „starożytnej mądrości” znajduje się równie wpływowa kontrnarracja o „pogańskim błędzie”.
Zapoczątkowali ją tacy katoliccy krytycy platonizmu jak Giambattista Pico della Mirandola oraz tacy polemiści czarnoksięstwa jak Johann Weyer. Następnie narracja ta nabrała tempa
wśród intelektualistów kontrreformacji takich jak Giovanni
Battista Crispo, aby w XVII i XVIII wieku stać się centralnym
argumentem w ataku protestantów na „platoński orientalizm”36.
Podstawowy przebieg tej opowieści jest następujący (ponownie proszę, aby czytelnicy podjęli próbę wyobrażenia sobie
tych wydarzeń):
Pogańscy mędrcy starożytnego Wschodu (Zoroaster,
Hermes, Pitagoras, Platon i jego następcy) nie byli bynajmniej nauczycielami mądrości, lecz nauczycielami
36
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ciemności. Sprzymierzyli się oni ze złymi demonami,
fałszywymi bogami pogan, które przekazały im sztukę
magii i oczekiwały, iż będą czczone w najbardziej odrażających obrzędach bałwochwalstwa. Mojżesz, który wcale nie głosił egipskiej mądrości, został wybrany,
aby uwolnić naród żydowski od ciemności pogaństwa Egiptu. Prawdziwa religia Jedynego Boga w nim
właśnie miała swój początek, a zwieńczenie znalazła w chrześcijaństwie. Jednakże [tak jak w przypadku narracji o „starożytnej mądrości”] w tym momencie stało się coś złego. Ojcowie Kościoła, w swoich
staraniach objaśnienia Ewangelii w kategoriach doktrynalnych, zaczęli się posługiwać tak zwaną filozofią
Platona. Zwiodła ich elokwencja autorów platońskich,
którzy potrafili pięknie mówić o Bogu jako Jedynym
źródle Bytu i początku wszystkiego, co stało się później. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że pozwolili, aby chrześcijańska nowina została skażona
wirusem pogańskiego błędu: religią emanacji, która
odrzucała creatio ex nihilo i podważała potrzebę wiary
w Jezusa Chrystusa, sugerując, że każdy może znaleźć
prawdę w sobie. W ten właśnie sposób przekaz chrześcijaństwa został zatruty błędami pogaństwa, co sprawiło, że Kościół Chrystusa powoli przekształcił się
w Kościół Antychrysta. Jednakże w czasach największych ciemności, kiedy Kościołem rządzili zbrodniarze, a pogańskie teksty były swobodnie rozpowszechniane jak nigdy wcześniej, Bóg zesłał Marcina Lutra,
aby przypomniał chrześcijanom o prawdziwym przesłaniu i oczyścił Kościół z pogańskich błędów. W swojej walce z hierarchami Kościoła katolickiego Reformatorzy walczą w rzeczywistości z demonicznymi
siłami ciemności, którym wcześniej udało się zgasić
światło Ewangelii i zastąpić ją fałszywymi doktrynami
platońskiego i starożytnego pogaństwa wywodzącego
się ze Wschodu. Światło Ewangelii zatriumfuje dopiero wówczas, gdy chrześcijaństwo zostanie uwolnione
z ciemności pogańskiego bałwochwalstwa.

Ta protestancka opowieść jest bezsprzecznie lustrzanym
odbiciem poprzedniej. Nauczyciele światła stali się w niej
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nauczycielami ciemności; tak zwana starożytna mądrość jest
ukazana jako pogański błąd. Filozofia platońska nie jest ratunkiem dla chrześcijaństwa, lecz powodem jego upadku. Ponowne odczytanie manuskryptów platońskich oraz rękopisów starożytnego Orientu w czasach włoskiego Renesansu nie świadczy
o boskiej interwencji, lecz o staraniach diabła, aby zmącić umysły chrześcijan. Reformacja Kościoła natomiast nie oznacza ponownego odkrycia starożytnej pogańskiej wiedzy, lecz wprost
przeciwnie – domaga się jej ostatecznego zniszczenia.
Ponownie mamy do czynienia z bardzo dobrą opowieścią.
Wydaje się, że jej najważniejsze sposoby oddziaływania są
wciąż takie same: wyraźny dualizm etyczny ciemności i światła oraz koncepcja wędrówki lub przygody na tle historii, która
zmierza do szczęśliwego końca mimo wielu komplikacji. Różnica pomiędzy tymi opowieściami niewątpliwie opiera się na
ich radykalnie przeciwstawnych ocenach starożytnego pogaństwa hellenistycznego, a w szczególności platońskiego orientalizmu; nie bez znaczenia są podstawowe emocje, do których odwołują się obydwie opowieści (do tego tematu powrócę
w dalszej części). Narrację o „starożytnej mądrości” i protestancką kontrnarrację możemy spotkać w wielu wersjach. Na
przykład we współczesnej kulturze łatwo zaobserwować, jak
renesansowy model platońskiego orientalizmu znalazł odbicie
w szerokiej gamie popularnych narracji ezoterycznych i New
Age, opowiadających o starożytnej tradycji mądrości duchowej, przez wieki strzeżonej przez nosicieli lub strażników światła, wniebowstąpionych mistrzów i mahatmów, którzy cierpliwie starają się obudzić w ludziach ich wewnętrzną boskość.
Natomiast w świecie ewangelików i chrześcijańskich fundamentalistów spotykamy niezliczone wariacje na temat protestanckiej kontrnarracji w walce z jak najbardziej rzeczywistymi, demonicznymi siłami okultyzmu.
Starałem się udowodnić, że opowieści te – bazujące na
emocjach wytwory wyobraźni historycznej – mogą mieć o wiele większe znaczenie dla funkcjonowania religii niż ustny dyskurs. Krytycy mogą próbować przekonywać nas, że możliwe
jest zrozumienie twórczych formacji jako tych, które należą do
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dziedziny dyskursu, ale ja uważam, że jest raczej odwrotnie:
dyskurs należy do szerszej dziedziny historycznej wyobraźni.
Znaki językowe, komunikacja werbalna i tym podobne działania są osadzone w myśli prewerbalnej, która działa za pomocą obrazów. Nie mówię o abstrakcyjnych słowach bądź pojęciach, ale o tym, jak nasz umysł postrzega rzeczywistość. Może
ona oznaczać świat, który teraz nas otacza (świat „gdzieś tam”)
lub świat zapamiętany z przeszłości (świat „kiedyś tam”), ale
w każdym z tych przypadków doświadczamy go jedynie dzięki wyobraźni.

5. Przykład 3 i 4: Opowieści
o oświeceniu i wychowywaniu rodzaju ludzkiego
Aby poszerzyć pole badawcze, posłużę się dwoma kolejnymi przykładami poetyzowania wyobraźni historycznej oraz
konstrukcji pamięci kultury. Mój trzeci przykład to klasyczna
„wielka opowieść” o racjonalizmie i postępie naukowym, które
stanowią podstawę programów Oświecenia i Nowoczesności.
Co ciekawe, łączy ona w sobie dwie poprzednie opowieści. Fabuła jest nam już znana i przedstawia się następująco:
Pewnego razu w starożytnej Grecji zajaśniało Światło Rozumu. Nie chcąc już ślepo spełniać nakazów
elit kapłańskich ani ufać działającym na wyobraźnię
baśniom o bogach, filozofowie zaczęli myśleć samodzielnie i wyciągać własne wnioski z bezpośredniej
obserwacji świata fizycznego. Zaczęli tworzyć racjonalny obraz świata w harmonii z doświadczeniami
zmysłowymi. W ten sposób starali się uwolnić ludzi
od reakcyjnego wpływu mistycznego obskurantyzmu,
zabobonów i religijnych uprzedzeń; domagali się swobody w dochodzeniu do prawdy i racjonalnych odpowiedzi. Dzięki ich wysiłkom Światło Rozumu zaczęło się rozprzestrzeniać. Jednak później nowe siły
religijne stanęły im na drodze: było to chrześcijaństwo i jego doktryna zbawienia jedynie przez Jezusa Chrystusa, wspierana przez nieracjonalne doktryny trynitarne oraz wpływową hierarchię kościelną,
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której przedstawiciele dążyli do zdławienia wolności
ludzkiego ducha. W rezultacie nastały nowe Ciemne
Wieki niewiedzy i zabobonów. Czas powrotu Rozumu
rozpoczął się dopiero wraz z renesansowym odrodzeniem klasycznej nauki, wspomaganym przez reformację, której udało się przełamać hegemonię Kościoła.
Kiedy uczeni odkrywali prawdziwe prawa natury, tym
samym ukazując absurdalność religijnych uprzedzeń,
Rozum wreszcie zwyciężył nad zabobonami, a ludzka
wolność pokonała despotyzm. W ten sposób położono
podwaliny pod lepsze społeczeństwo Oświecenia i Postępu. Rozum musi i z pewnością zwycięży w walce
z reakcyjnymi siłami religijnych uprzedzeń i przesądów. Ludzki umysł można uleczyć z niewiedzy i przekonać do prawdy przy pomocy racjonalnej edukacji.
Ostatecznie jedynie głupota i niedostrzeganie faktów
mogą spowolnić marsz Nauki i Rozumu.

Tak jak w narracji o „starożytnej mądrości”, również w tej
opowieści momentem narodzin Światła jest Starożytność. Jednak traci ono swoją moc za sprawą narodzin chrześcijaństwa,
aby na nowo wybuchnąć dzięki odrodzeniu świeckiej (pogańskiej) nauki w epoce Renesansu. W tym przypadku mamy
wszakże do czynienia ze światłem rozumu, a nie z mistycznym
światłem mądrości duchowej. Podobnie rozprzestrzenianie
światła zostaje zatrzymane nie przez demoniczne siły zła, lecz
przez ludzki despotyzm i niewiedzę, nie wspominając o zwykłej głupocie. To również jest bardzo dobra opowieść, której
moc opiera się na tych samych sposobach oddziaływania, o których wspomniałem wcześniej: oczywistym dualizmie światła
i ciemności oraz obfitującej w wydarzenia opowieści czy też
przygodzie rozgrywającej się na przestrzeni wieków, zmierzającej do szczęśliwego zakończenia.
Co ciekawe, inaczej sprawa się ma z moim czwartym i ostatnim przykładem poetyzowania wyobraźni historycznej oraz
konstruowania pamięci kultury. Widzieliśmy, jak platońsko-orientalistyczna narracja o „pogańskiej mądrości” sprzeciwia
się protestanckiej kontrnarracji o „pogańskim demonizmie”.
Podobnie oświeceniowa narracja o „racjonalnym pogaństwie”
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stoi w opozycji do romantycznej kontrnarracji, która opiera się
na tym, co można nazwać „ezoterycznym pogaństwem”37. Tym
razem fabuła jest następująca:
Historia ludzkiej świadomości miała swój początek
w niewinności dzieciństwa. Ludzkość nadal trwała
w stanie podobnym do snu, w zgodzie z Naturą, pod
czujnym, acz życzliwym okiem oświeconych wizjonerów i uzdrowicieli. Boski głos bezpośrednio przemówił do ludzkiego rozumu za pomocą poetyckiego prajęzyka złożonego z obrazów, symboli, znaków
i odpowiedniości. Sekretne doktryny przekazywano
duchowym elitom poprzez misterium inicjacji i mityczne narracje. Pierwotna mądrość Wschodu osiągnęła punkt kulminacyjny w Egipcie, ale to dzięki narodowi Izraela zaczął się rozwój ludzkiej świadomości,
poprzez okres dojrzewania i dojrzałości, aż do pojawienia się absolutnej i uniwersalnej religii chrześcijaństwa. Dzięki tradycji platońskiej starożytna mądrość
Wschodu przeniknęła do doktryny chrześcijańskiej.
Średniowiecze, czas wielkich katedr i Świętego Cesarstwa Rzymskiego, to okres świetności i harmonijnej
jedności chrześcijaństwa. Ale ewolucja duchowa i postęp wymagają walki i wysiłku, więc aby nadal się rozwijać, ludzki umysł musiał stawić czoła wyzwaniom.
Jedność chrześcijańskiego świata rozpadła się z nadejściem reformacji, co doprowadziło do ery indywidualizmu i racjonalizmu. W naukach przyrodniczych starano się przedrzeć przez zasłonę niewiedzy, próbując
odkryć tajemnicę boskości; to doprowadziło do oderwania ludzkiej świadomości od źródeł prawdziwej
mądrości i boskości, a teologowie zaczęli nawet powątpiewać w istnienie Boga. Jednakże Boża Opatrzność czuwa od wieków nad ewolucją ludzkiej świadomości i zrobi wszystko, aby zawrócić swe dzieci
na właściwą drogę, nawet jeśli na chwilę się zagubią.
Kiedy ludzki umysł osiągnie pełną dojrzałość, indywidualna Jaźń będzie w zgodzie z Jaźnią wszechświata,
a ludzie sami wybiorą życie w harmonii z duchowymi
prawami boskiej mądrości.
37

Por. ibidem, s. 260–277.
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Chociaż narracja ta zawiera niektóre istotne elementy narracji „starożytnej mądrości” platońskiego orientalizmu, jej struktura w oczywisty sposób bardzo różni się od wcześniej omawianych opowieści. Myśl przewodnia ma charakter ewolucyjny:
dotyczy ona ciągłego rozwoju ludzkiej świadomości jako całości, rozumianego (posługując się charakterystyką Gottholda
Ephraima Lessinga) jako „wychowywanie rodzaju ludzkiego”38
przez łaskawą boską siłę, która cierpliwie prowadzi ludzkość
do pełni dojrzałości. W przeciwieństwie do trzech pozostałych narracji, ta n i e jest oparta na dualizmie światła i ciemności, ponieważ nie ma wątpliwości co do ostatecznego rezultatu tego procesu. Ciężkie próby i tragedie, które doświadczają
ludzkość, są ostatecznie jedynie sprawdzianami i wyzwaniami: nie stanowią one poważnego zagrożenia dla całego procesu, lecz przeciwnie, są konieczne do jego kontynuacji. Oczywiście rozpoznajemy w tej narracji element „heglowski”, trafniej
jednak będzie wskazać, że filozofia historii w koncepcji Hegla
jest podstawowym przykładem dużo bardziej rozpowszechnionej narracji romantycznej.

6. Emocje
W trakcie wywodu podkreślałem rolę emocji, dlatego, że
temat, jakim jest wyobraźnia, takiego podkreślenia wymaga.
Fakt, że uczucia, sympatie czy namiętności łatwiej wywołać
działającymi na wyobraźnię obrazami niż ściśle racjonalnymi argumentami, jest w filozoficznych dyskusjach na ten temat
czymś oczywistym. Na przykład już David Hume stwierdził,
że „żywe uczucia zazwyczaj towarzyszą żywej wyobraźni”39,
i w rozważaniach o dyskursie politycznym mówił, że „ludźmi
w znacznej mierze kieruje wyobraźnia i że ich uczucia więcej
zależą od światła, w jakim się im ukazuje jakaś rzecz, niż od
G.E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin 1780.
D. Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, London 1739, Bk II.3.6.
Przekład podaję za: idem, Traktat o naturze ludzkiej, wstęp, przyp. J.P. Wright, R. Stecker i G. Fuller, tłum. C. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2005
[przyp. A.Ś.].
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jej realnej i wewnętrznej wartości”40. Zjawisko to dobrze potwierdza doświadczenie życia codziennego, w związku z czym
nie potrzebuje ono, jak sądzę, żadnych dodatkowych dowodów. Obserwacje te można oczywiście z łatwością odnieść także do kwestii wyobraźni historycznej: nie ma żadnej wątpliwości (por. przywoływany wcześniej przykład Agrippy), że poza
wąskimi kręgami historyków-specjalistów „realne i wewnętrzne wartości” danych historycznych ustępują zazwyczaj miejsca
temu, w jaki sposób „są ukazywane” w ujęciu narracyjnym. Jeśli jedna z czterech wymienionych przeze mnie narracji historycznych odnosi sukces i staje się przekonująca dla odbiorców,
to bez wątpienia dzieje się tak nie dlatego, że dostarcza ona
informacji prawdziwych, ocenianych przez słuchających jako
zgodne z faktami, ale dlatego, że opowieść angażuje słuchaczy
emocjonalnie.
Wyobraźnia historyczna może się odwoływać do bardzo
szerokiego i złożonego spektrum emocji i rzecz jasna reakcje
każdego z odbiorców czy uczestników będą odmienne. Pomimo to warto postawić pytanie, na jakich dominujących emocjach opiera się każda z czterech narracji i od jakich emocji
zależy ich skuteczność. Moje wstępne sugestie są następujące:
1. Opowieść o „starożytnej mądrości” wyraźnie opiera
się na pozytywnych symbolach identyfikujących. Ich
pierwszym i najistotniejszym zadaniem jest wzbudzanie
miłości do boskiego światła Prawdy, połączonej z uczuciem wdzięczności dla tych, którzy nieśli je przez stulecia. Podstawowy negatywny odpowiednik tych emocji
można opisać jako coś na kształt bolesnej, melancholicznie smutnej zadumy nad niewiedzą tak wielu istot
ludzkich i ich tragicznym niepowodzeniem w odnalezieniu światła.
2. Protestancka kontrnarracja nie posługuje się kategorią
niewiedzy, ale przyjmuje, że wróg wie doskonale, co robi
– działa powodowany czystym złem i kieruje się najgorszymi intencjami. Dlatego też symbolizm ma przede
40
D. Hume, A Treatise of Human Nature..., Bk III.2.7; por. M. Warnock, Imagination…, s. 38.
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wszystkim pobudzać emocje, takie jak strach i odraza. Oto przykład: jednym z najmocniejszych symboli
tego rodzaju napotykanych w literaturze jest przerażający obraz platonizmu jako „zatrutego jaja”, z którego wykluwa się obrzydliwy rodzaj robactwa41, lub pokrewne
wyobrażenie diabelskiego „strąka”, rozsiewającego i infekującego świat chmarami herezji42. Dominujące pozytywne emocje, które pozwalają zwolennikom tego typu
narracji mierzyć się z okropnościami, można opisać jako
słuszny gniew i pełen odwagi opór.
3. Narracja oświeceniowa ma całkowicie inny odcień emocjonalny: z zasady pozostaje nieufna wobec emocji
i stara się ograniczyć je rozumem. Sądzę, że uczuciem
wzbudzanym przez ten typ opowieści jest duma. W jej
najbardziej pozytywnym przejawie mamy do czynienia z cichą i pewną siebie, radosną dumą motywowaną
prawdziwymi osiągnięciami. Ponieważ jednak osiągnięciom zawsze towarzyszy poczucie wyższości intelektualnej, duma może zmienić się w pychę. Dlatego też
jej negatywne odpowiedniki obejmują uczucia głębokiego rozdrażnienia i pogardy dla tego, co irracjonalne,
dla głupoty tych, którzy odmawiają słuchania rozsądku
i uznawania faktów.
4. W końcu mamy narrację romantyczną, opisującą „wychowanie rodzaju ludzkiego” od niewinnej błogości
dzieciństwa aż do dojrzałości pełni prawdziwej wiedzy.
E.D. Colberg, Das Platonisch-Hermetisches Christenthum, Begreiffend Die
Historische Erzehlung vom Ursprung und vielerley Secten der heutigen Fanatischen Theologie, unterm Namen der Paracelsisten, Weigelianer, Rosencreuzer, Quäcker, Böhmisten, Wiedertäuffer, Bourignisten, Labadisten, und Quietisten, vol. 1, Frankfurt 1690, s. 75; F.Ch. Bücher, Plato Mysticus in Pietista redivivus; Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der Heydnischen Philosophie Platonis und seiner Nachfolger, Danzig 1699, s. 9; J. Brucker, Kurze Fragen aus der Philosophischen Historie, von Anfang der Welt biß auf die Geburt
Christi, mit Ausführlichen Anmerckungen erläutert, 7 vols, Ulm 1731–1736,
III, s. 520 –521; W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 111, 115,
143–144, 151.
42
J. Weyer [in:] G. Mora et al., Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann Weyer, De Praestigiis daemonum, Tempe 1998, s. 106;
W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 86, 111.
41
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O ile opowieść oświeceniowa wzbudza poczucie dumy
z ludzkich osiągnięć, o tyle jej romantyczny odpowiednik jest naznaczony raczej głębokim uczuciem zachwytu, skierowanym ku wielkiej i wzniosłej tajemnicy Bytu,
Stworzenia, Ewolucji, Świadomości, Wolności i Jaźni.
Fundament tej narracji stanowi raczej dialektyka niż dualizm i dlatego właśnie nie ma w niej miejsca na prawdziwie negatywne emocje. Jeśli jednak jej zwolennicy
utracą ów zachwyt, a wraz z nim wiarę w cały wielki
plan istnienia, wtedy można będzie zobaczyć, jak pogrążają się w depresji i rozpaczy. Egzystencjalny nihilizm
jest dzieckiem zdradzonego Romantyzmu.
Jest to, oczywiście, tylko prowizoryczny szkic, bez wielkich aspiracji. Zasadniczym problemem jest to, że wyobraźnia
historyczna wytwarza opowieści o przeszłości, które swą siłę
przekonywania czerpią w przeważającej mierze ze zdolności do
wzbudzania emocji. W przypadkach tu omawianych emocje te
są zakorzenione w głębokim, egzystencjalnym przywiązaniu do
zasadniczych wartości, które leżą po jednej ze stron najbardziej
podstawowych linii podziału kultury Zachodu: jak mogliśmy
zobaczyć, pierwsze dwie narracje w całości dotyczą konfliktu pomiędzy hellenistycznym pogaństwem i monoteizmem Pisma, podczas gdy narracje trzecia i czwarta dotyczą sporu między wartościami oświeceniowymi i tradycyjną religią.

7. Antyeklektyczna historiografia
Dowodziłem, że wytwory wyobraźni historycznej przynależą do dwóch teoretycznych skrajności – zgodności z faktami
(wie es eigentlich gewesen) oraz poetyckości (dobra opowieść).
Cztery omówione wyżej narracje wyraźnie ciążą ku poetyckiej
części spektrum. Rzeczą ważną, którą należy w tym miejscu
podkreślić, jest to, że ich siła, jako opowieści, polega na nadzwyczaj wybiórczych procesach selekcji danych. Niezwykle
złożone wydarzenia oraz skomplikowane fakty zostają uproszczone tak, aby możliwie najsilniej wpłynąć na emocje. Szarości i odcienie moralnych wieloznaczności zostają sprowadzone
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do ostrego kontrastu pomiędzy światłem i ciemnością. Nawet
„wychowanie rodzaju ludzkiego” może biec w jednym tylko
kierunku – ku jeszcze jaśniejszemu światłu i jeszcze mniejszej
ignorancji; powrót do wcześniejszych etapów rozwoju, niepowodzenie, porażka są absolutnie wykluczone. Są to wszystko
przypadki historycznego eklektyzmu – wyjątkowo wybiórczego traktowania danych historycznych, którym to procesem rządzi fabuła przedkładająca satysfakcję emocjonalną
i napięcie dramatyczne nad historiograficzną ścisłość czy empiryczną precyzję i racjonalną ocenę wszystkich dostępnych
świadectw.
W mojej ostatniej książce starałem się pokazać, że oświeceniowa historiografia w takich obszarach, jak historia filozofii,
religia i nauka, opierała się na celowym, bezpośrednim, samoświadomym wyborze metody eklektycznej43. Zadaniem historyków nie było ukazanie wszystkich dostępnych dowodów czytelnikom i pozwolenie im na dokonanie własnego osądu. To
wprawiłoby ich tylko w zakłopotanie. Przeciwnie – oczekiwano, że historycy poddadzą fakty historyczne racjonalnemu osądowi tak, aby oddzielić „ziarno” od „plew”. Oświeceniowi historycy byli przekonani, że dokonując takiej selekcji, służyli
prawdzie. W istocie jednak robili coś zupełnie przeciwnego –
podnosząc eklektyzm do rangi podstawowej zasady metodologicznej, uwiarygodniali taki typ historiografii, która poświęca
zgodność z faktami na ołtarzu poetyckości. W efekcie otrzymujemy przejrzystą, spełniającą nasze oczekiwania i zrozumiałą
fabułę, opartą na motywie heroicznej walki nauki z przesądami,
religii z magią, filozofii z tym, co nieracjonalne. Jednak z historycznego punktu widzenia ten typ oświeceniowej mnemohistorii nie jest w żaden sposób lepszy od innych omówionych
przeze mnie narracji – dokładnie tak, jak narracje o „starożytnej mądrości” czy też „protestancka” i „romantyczna”, tak też
narracja „oświeceniowa” jest poetycką kreacją z uwodzącą fabułą, która przemawia do wyobraźni i może wyjątkowo mocno
odwoływać się do emocji. To właśnie sprawia, że owa narracja
tak skutecznie nas zwodzi, skrywając to, w jakim tak naprawdę
43

W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy...,s. 129–130, 140, 149–152.

Religia i wyobraźnia historyczna…

37

stopniu jest oparta na racjonalnych argumentach i dowodach
zgodnych z faktami.
A zatem to, czego potrzeba nam w badaniach nad religią,
to a n t y e k l e k t y c z n a h i s t o r i o g r a f i a44. Historiografia taka nie może wydawać osądów co do „prawdziwości”
czy „ważności” wytworów kulturowych, faworyzując określone tradycje kosztem marginalizowania innych. W miejsce tego
winna trzymać się mocno radykalnego empiryzmu, który przyjmuje wszystkie dostępne dane i wszystkie uznaje za jednakowo
warte uwagi. Takie podejście „wisiało w powietrzu” w świecie
naukowym przynajmniej od lat 90. XX wieku. W sposób wyraźny odzwierciedla ono dekonstruktywistyczną krytykę sposobu, w jaki „wielkie narracje” modelowały nasze widzenie historii i świata wokół nas, ale, co ciekawe, zostało ono także
uwypuklone przez perspektywy powstałe w ramach badań kognitywnych prowadzonych w obrębie paradygmatów materialistycznego i ewolucjonistycznego. Ann Taves w swoim przemówieniu inauguracyjnym skierowanym do American Academy
of Religion podkreśliła, że przez cały wiek XX religioznawstwo, podobnie jak pokrewne dyscypliny, takie jak psychologia, posługiwało się sztucznie zawężonymi i ograniczającymi
konceptami „religii”, które zostały wypracowane na podstawie milczącego wykluczania i systematycznego zaniedbywania wszystkiego tego, co ma związek z magią, ezoteryką, okultyzmem, tego, co paranormalne czy metafizyczne45.
Jak to się stało, że te sztuczne rozróżnienia zostały przyjęte? W jaki sposób mogliśmy pozwolić, aby zdominowały one
nasze rozumienie „religii”? Sądzę, że odpowiedź jest prosta
i wyrasta z podstawowych zasad rządzących ludzką psychologią: w s f e r z e w y o b r a ź n i h i s t o r y c z n e j p o e t y c kość bierze zazwyczaj górę nad zgodnością
z f a k t a m i . Jesteśmy zaprogramowani tak, żeby pociągała
nas pełna uroku opowieść o tym, co wydarzyło się w przeszłości i jak doszło do tego, że dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy,
Ibidem, s. 152, 377–378.
A. Taves, 2010 Presidential Address: „Religion” in the Humanities and the
Humanities in the University, „Journal of the American Academy of Religion”
2011, Vol. 79, No. 2, s. 298–303.
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a głęboka tęsknota za przejrzystą fabułą, która odpowiada
na nasze osobiste upodobania, tłumi zazwyczaj wyczulenie
na racjonalne argumenty i empiryczne czy historyczne dane.
Zwracamy uwagę na to, co uznajemy za ciekawe, lekceważąc
wszystko inne, i choć w tej sytuacji ostateczna wizja zawęża się
i staje się wybiórcza, jesteśmy bardziej niż skłonni uznać ją za
„prawdziwą”.

8. Uwagi końcowe
Uwagi te mogą zabrzmieć dość pesymistycznie. Rozbieżność pomiędzy poetyckością i zgodnością z faktami w sferze
wyobraźni historycznej może doprowadzić nas do przekonania,
że pasjonujące h i s t o r i e okazują się nieprawdziwe, h i s t o r i a zaś, może i bardziej prawdziwa, jest po prostu nudna! Podejrzewam, że tu właśnie należy szukać przyczyn, dla których
tak wielu studentów religioznawstwa ulega rozczarowaniu i odczarowaniu w chwili, w której docierają do nich wyniki badań
historycznych i krytycznej analizy – nazbyt często rezygnują
wtedy ze studenckich „zajęć” pod tytułem „współodczuwanie”
i przystępują do właściwych dla absolwentów „zajęć” zatytułowanych „wątpienie”, po czym już nigdy nie odzyskują tego entuzjazmu, który towarzyszył im na samym początku46. Wydaje
mi się jednak, że gdzieś na horyzoncie widać światło – kiedy bowiem wielkie narracje zostaną zdekonstruowane i pokazane jako poetycka kreacja, a my uświadomimy sobie paradoks
tkwiący w samym sercu wyobraźni historycznej (fakt, że jak
zauważono wyżej, pokazuje nam ona rzeczywistość, tworząc ją
dla nas), pojawi się możliwość opowiedzenia prawdziwej historycznej opowieści, czyli takiej, która jest jednocześnie zgodna
z faktami i intrygująca. Prawdziwym „bohaterem” takiej opowieści byłaby sama wyobraźnia historyczna. Jako historycy
mamy możliwość śledzenia i opisywania tych wszystkich przygód, w których ów bohater uczestniczył, starając się uchwycić
J.J. Kripal, The Serpent’s Gift: Gnostic Reflections on the Study of Religion,
University of Chicago Press, Chicago 2007, s. 22; zob. W.J. Hanegraaff, Leaving the Garden (in Search of Religion): Jeffrey J. Kripal’s Vision of a Gnostic
Study of Religion, „Religion” 2008, Vol. 38, s. 262.
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te nieustannie umykające mu rzeczywistości, i wierząc jednocześnie w te opowieści, które nieustannie go zwodzą. Ale podkreślam, opowieść o tych wysiłkach nie jest złudzeniem. To
prawdziwa opowieść o tym, w jaki sposób człowiek autentycznie i rzeczywiście usiłował zdobyć wiedzę i jak nadal uparcie
trwa przy tym zamierzeniu. Opowieść ta nie zostanie nigdy wypowiedziana do końca. Utknęliśmy w samym jej środku i nadal tam tkwimy, ale sądzę, że można ją opowiedzieć poprawnie. Z pewnością warto spróbować, bo przecież jest to w istocie
opowieść o nas.
Wouter J. Hanegraaff
Religion and the Historical Imagination:
Esoteric Tradition as Poetic Invention
In this contribution, it is argued that the concept of ‘imagination’ should be
restored to the status of a crucial key term in the study of religion. More specifically, attention is focused here on the importance of the historical imagination
as an object of research (as distinct from its importance as a factor in research)
and its relation to strict historicity. The dynamics of the historical imagination
can be analyzed in terms of a double polarity: factuality versus non-factuality
and poeticity versus non-poeticity. Historical narratives with a high degree of
poeticity tend to be remembered and have an impact on readers even if they are
factually inaccurate, while narratives with a low degree of poeticity tend to be
disregarded or forgotten even if they are factually accurate. Against this background, four influential historical ‘grand narratives’ are analyzed: (1) the Renaissance and predominantly Catholic story of ‘ancient wisdom’ through the
ages; (2) its negative counterpart inspired by Protestant polemics, referred to as
the story of ‘pagan error’ through the ages; (3) the Enlightenment story of progress through rational ‘Enlightenment’; and (4) its counterpart more congenial to Romantic sentiments, the story of a progressive ‘education of Humanity.’
Such imaginative narratives have a strong impact because they are able to engage the emotions, and hence we need to analyze how specific narratives afford
specific economies of emotionality. Because religious grand narratives are the
reflection of highly eclectic types of historiography, they need to be countered
by an anti-eclectic historiography that does not sacrifice factuality to poeticity.
And yet, it is at least as important for historians to accept the task of telling new
‘true stories’ about religion too: narratives that engage the imagination of their
readers without sacrificing nuance, complexity, and factual accuracy.
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IN THE BIOGRAPHY OF MICHAEL SENDIVOGIUS
(1566–1636)
Poland was never one of those countries where alchemy became very popular. Besides some documented cases of occasional practitioners and a few patrons, there were only two Polish authors of chymical texts that became highly influential in
Europe and beyond.1 One of them was Alexander von Suchten
(c. 1520–1575), a physician and poet from a Gdańsk patrician
family, whose writings on antimony were widely read.2 There
1
R.T. Prinke, Antemurale Alchimiae: Patrons, readers, and practitioners of alchemy in the Polish-Lithuanian Commonwealth, “Early Science and Medicine”
2012, Vol. 17, No. 5, pp. 523–547.
2
C. Molitor, Alexander von Suchten, ein Arzt und Dichter aus der Zeit des
Herzogs Albrecht, “Altpreußische Monatsschrift” 1882, Vol. 19, pp. 480–488;
W. Haberling, Alexander von Suchten, ein Danziger Arzt und Dichter des 16.
Jahrhunderts, “Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins” 1929, Vol.
69, pp. 175–230; W. Hubicki, Alexander von Suchten, “Sudhoffs Archiv” 1960,
Vol. 44, No. 1, pp. 54–63; H. Strehlau, Die Danziger Patrizierfamilie von Suchten, “Ostdeutsche Familienkunde” 1973, Vol. 21, No. 3, pp. 326–329; W. Hubicki, Suchten (or Zuchta), Alexander [in:] Dictionary of Scientific Biography,
ed. C.C. Gillispie, New York 1976, pp. 140–141; O. Humberg, Die Verlassenschaft des oberösterreichischen Landschaftsarztes Alexander von Suchten
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are, however, problems with calling him “a Polish alchemist”
because – although a Polish subject and for some time serving at the royal court in Cracow – he was of German nationality and (even more importantly) most probably did not believe in the possibility of metallic transmutation. The Hermetic
and chymical writings of von Suchten do not deal with the Philosophers’ Stone, except for one enigmatic poem, where that
goal of all alchemists is used metaphorically and the context
of its publication shows early Pietistic connotations.3 Thus the
other of the two chymical writers mentioned above – Michał
Sędziwój or, in the latinised version of his name, Michael Sendivogius (1566–1636) – may be treated as the only Polish
chrysopoeian (i.e. alchemical in the modern sense)4 author of
international importance. His fame among his contemporaries
(†1575), “Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen” 2007, Vol. 31, pp. 31–51;
J. Telle, Suchten, Alexander von [in:] New Dictionary of Scientific Biography,
ed. N. Koertge, Charles Scribner’s Sons, New York 2008, pp. 550–553; here
Telle corrects earlier opinions expressed by Hubicki and updates the biographical information with the recent discoveries of Humberg.
3
C. Gilly, Paracelsianism brings forth a fine Hermetical treatise: Suchten’s De
tribus facultatibus [in:] Magia, alchimia, scienza dal ‘400 al ‘700. L’influsso
di Ermete Trismegisto / Magic, alchemy and science 15th–18th centuries. The
influence of Hermes Trismegistus, eds. C. Gilly, C. v. Heertum, Firenze 2003,
pp. 193–198; J. Telle, Johann Arndt: Ein alchemischer Lehrdichter? Bemerkungen zu Alexander von Suchtens ‘De lapide philosophorum’ (1572) [in:] Strenae nataliciae: Neulateinische Studien. Wilhelm Kühlmann zum 60. Geburtstag,
Hrsg. H. Wiegand, Manutius, Heidelberg 2006, pp. 231–246; for a brief discussion of von Suchten’s place in the alchemical tradition see: R.T. Prinke, Zwodniczy ogród błędów. Piśmiennictwo alchemiczne do końca XVIII wieku, “Monografie z Dziejów Nauki i Techniki”, 164, IHN PAN, Warszawa 2014, pp. 338–348.
4
On the usage of the various terms related to early chemistry and the proposal of using “chymia” or “chymistry” for discussing alchemy and chemistry before the 18th century see: W.R. Newman, L.M. Principe, Alchemy vs. chemistry: The etymological origins of a historiographic mistake, “Early Science and
Medicine” 1998, Vol. 3, No. 1, pp. 32–65; some arguments against such usage
were put forward by: H. Tilton, Introduction: Jung and early modern alchemy
[in:] The quest for the phoenix: Spiritual alchemy and Rosicrucianism in the
work of Count Michael Maier (1569–1622), De Gruyter, Berlin 2003, pp. 1–34;
G.-F. Călian, Alkimia operativa and alkimia speculativa. Some modern controversies on the historiography of alchemy, “Annual of Medieval Studies at
CEU” 2010, No. 16, pp. 166–190; por. R.T. Prinke, Zwodniczy ogród błędów…,
pp. 26–27; idem, Stara i „nowa” historiografia alchemii, “Nauka Polska: Jej
potrzeby, organizacja i rozwój” 2015, nr 24 (49), pp. 123–149.
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and later generations of alchemists rests on the three published
works: De lapide philosophorum (1604), Dialogus Mercurii, alchymistae et Naturae (1607) and Tractatus de sulphure
(1616), which were later often republished together under the
title of Novum lumen chymicum, reaching the imposing number of over fifty editions and translations by the year 1800 and
thus becoming the most frequently reprinted early modern alchemical texts. Some controversies concerning their true authorship were raised in the mid-17th century and repeated in historical accounts of alchemy until recently, but they have now
been settled beyond reasonable doubt.5 Arguably, Sendivogius
was the most influential Polish scientific writer between Nicolaus Copernicus and Marie Curie (née Skłodowska). The impact of his ideas on the early development of oxygen chemistry
is now widely recognised,6 as is his influence on Isaac Newton.7 Michael Sendivogius was, however, equally (if not more)
important for the esoteric currents of his own times and later
centuries, especially for the Hermetic-Rosicrucian-Pietistic traditions.8 A prophecy he constructed on the basis of the works
R.T. Prinke, New light on the alchemical writings of Michael Sendivogius
(1566–1636), “Ambix” 2016, Vol. 63, No. 3, pp. 1–27 (online edition).
6
H. Guerlac, The poets’ nitre, “Isis” 1954, Vol. 45, pp. 243–255; A.G. Debus,
The Paracelsian aerial nitre, “Isis” 1964, Vol. 55, pp. 43–61; Z. Szydło, The influence of the central nitre theory of Michael Sendivogius on the chemical philosophy of the seventeenth century, “Ambix” 1996, Vol. 43, No. 2, pp. 80–98.
7
B.J.T. Dobbs, The foundations of Newton’s alchemy or “The hunting of the
greene lyon”, Cambridge University Press, Cambridge 1975; K. Figala, Newton as alchemist, “History of Science” 1977, Vol. 15, pp. 102–137; idem, Die
exakte Alchemie von Isaac Newton, “Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel” 1984, Vol. 94, pp. 157–228; A.R. Hall, Isaac Newton and
the aerial nitre, “Notes and Records of the Royal Society” 1998, Vol. 52, No. 1,
pp. 51–61; K. Figala, Newton’s alchemy [in:] The Cambridge companion to
Newton, eds. I.B. Cohen, G.E. Smith, Cambridge Companions, Cambridge
2002, pp. 370–386; W.R. Newman, The background to Newton’s chymistry [in:]
The Cambridge companion to Newton, pp. 358–369; idem, Geochemical concepts in Isaac Newton’s early alchemy [in:] The revolution in geology from the
Renaissance to the Enlightenment, ed. G.D. Rosenberg, Memoir, 203, Boulder,
CO 2009, pp. 41–50; R.S. Westfall, Newton and alchemy [in:] Occult and scientific mentalities in the Renaissance, ed. B. Vickers, Cambridge University
Press, Cambridge 1984, pp. 315–336.
8
R.T. Prinke, Michael Sendivogius and Christian Rosenkreutz: The unexpected
possibilities, “The Hermetic Journal” 1990, pp. 72–98; idem, The twelfth adept.
5
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of Copernicus and Johannes Rheticus, only briefly presented
in the preface to one of his treatises, became one of the leading themes among some millenarian groups9. Perhaps most surprisingly, a dialogue written by Sendivogius became an inspiration for Ben Jonson and other Elizabethan playwrights.10 But
above all, he holds a key position in the history of early modern
alchemy (or chymistry), as recent scholarship clearly proves.11
Thus his biography and his works deserve much more extensive and meticulous research than they have received so far.12
Michael Sendivogius in Rudolphine Prague [in:] The Rosicrucian Enlightenment revisited, ed. R. White, Hudson, NY 1999, pp. 141–192.
9
R.T. Prinke, ‘Heliocantharus Borealis’: Alchemy, Polish Sarmatism and the
Fourth Northern Monarchy in the prophetic vision of Michael Sendivogius [in:]
Apocalypticism, millenarianism, and prophecy: Eschatological expectations
between East-Central and Western Europe, 1560–1670, eds. H. Hotson, V. Urbánek, Routledge 2014 [in print].
10
S.J. Linden, Jonson and Sendivogius: Some new light on Mercury vindicated
from the alchemists at court, “Ambix” 1977, Vol. 24, No. 1, pp. 39–54; C. Nichol, The chemical theatre, London–Boston–Henley 1980.
11
W. Newman, Thomas Vaughan as an interpreter of Agrippa von Nettesheim,
“Ambix” 1982, Vol. 29, No. 3, pp. 125–140; Z. Szydlo, The alchemy of Michael
Sendivogius: His central nitre theory, “Ambix” 1993, Vol. 40, pp. 129–146;
P. Alves Porto, Michael Sendivogius on nitre and the preparation of the Philosophers’ Stone, “Ambix” 2001, Vol. 48, No. 1, pp. 1–16; H. Hirai, Michel Sendivogius [in:] Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance: De Marsile Ficin à Pierre Gassendi, ed. H. Hirai, Turnhout 2005,
pp. 351–374; D. Kahn, Le Tractatus de sulphure de Michael Sendivogius
(1616), une alchimie entre philosophie naturelle et mystique [in:] L’écriture du
texte scientifique au Moyen Age, ed. C. Thomasset, Presses de l’Université de
Paris-Sorbonne, Paris 2006, pp. 193–221.
12
The still fundamental biography of Sendivogius by Roman Bugaj is now half
a century old and in need of serious revision: R. Bugaj, Michał Sędziwój (1566–
1636). Życie i pisma, Ossolineum, Wrocław 1968; the research by Włodzimierz
Hubicki is likewise outdated: W. Hubicki, The true life of Michael Sendivogius [in:] Actes du XIe Congrès International d’Histoire d’Sciences, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1968, pp. 51–55; while the biographical section in Zbigniew Szydło’s monograph is wholly dependent on Bugaj: Z. Szydło, Water
which does not wet hands. The alchemy of Michael Sendivogius, IHN PAN,
Warszawa 1994; more recent finding were reported in numerous papers by Rafał
T. Prinke, with lengthy synthetic treatment in: R.T. Prinke, Beyond patronage:
Michael Sendivogius and the meanings of success in alchemy [in:] Chymia: Science and nature in medieval and early modern Europe, eds. M. López Pérez,
D. Kahn, M. Rey Bueno, Cambridge Scholars, Newcastle 2010, pp. 175–231;
idem, Nolite de me inquirere (Nechtyějte se po mniě ptatj): Michael Sendivogius
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As is the case with other important historical figures, even the
minute details of the life of Michael Sendivogius seem to be important and worth discovering – especially because so little is
known about him due to the alchemist’s secretive nature and later legends, circulating false information.13 This paper is based on
some newly discovered sources related to the Cracovian period
in the biography of the Polish alchemist. The research in the records of the municipal court of justice in Cracow was conducted by Rafał T. Prinke in 2003–2004 and supplemented by the research of Kamila Follprecht undertaken in 2016. The results were
quite extensive and impossible to be fully discussed here, so we
concentrated on identifying the precise locations of the houses
where Sendivogius lived, correcting the earlier (and widely accepted in tourist guides) wrong identification of one of them. The
same goal was earlier successfully attempted by Prinke for the
houses of Sendivogius in Prague and Olomouc,14 as well as by
both authors for the house where John Dee and Edward Kelley
stayed in Cracow.15

1. Between Cracow and Prague
Although by the “Cracovian period” in the life of Sendivogius we mean the time when he permanently lived there in
his own houses between the years 1613 and 1629, the Polish
(1566–1636) [in:] Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední
Evropě v 16. a 17. století, eds. I. Purš, V. Karpenko, Artefactum, Praha 2011,
pp. 317–333; idem, Michał Sędziwój – początki kariery, “Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki” 2012, nr 58 (1), pp. 89–129.
13
On his secretiveness see especially: idem, Milczenie alchemików. Tożsamość
Michała Sędziwoja zakodowana w tekście Basilica chymica Oswalda Crolla,
“Pamietnik Biblioteki Kórnickiej” 2007, nr 28, pp. 217–241; L.T.I. Penman,
Climbing Jacob’s Ladder: Crisis, chiliasm, and transcendence in the thought of
Paul Nagel (†1624), a Lutheran dissident during the time of the Thirty Years’
War’, “Intellectual History Review” 2010, Vol. 20, pp. 201–226.
14
R.T. Prinke, New light on Michael Sendivogius’ writings: The treatises written in Prague and maybe in Olomouc [in:] Latin alchemical literature of Czech
provenance, eds. T. Nejeschleba, J. Michalík, Olomouc 2015, pp. 131–147.
15
R.T. Prinke, K. Follprecht, John Dee and Edward Kelley in Cracow: Identifying the House of Enochian Revelations, “The Polish Journal of the Arts and
Culture” 2015, No. 13, pp. 119–136.
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alchemist often stayed in Cracow earlier and most probably was
born there. Little is known about his origins and early years, and
it is quite probable that he was an illegitimate child, because he
went to great lengths to establish his status as a nobleman.16 The
only source for Sendivogius’s date and place of birth is an article published in 1855 by Ferdinand B. Mikovec, a Czech playwright and journalist. He stated that the alchemist was born “without any doubt” on 2 February 1566 in Cracow.17 Unfortunately, he
did not say where he obtained that information, while the rest of
the multi-part article is not based on primary sources. It is possible
that Mikovec found a horoscope of Sendivogius (we know that at
least one horoscope was prepared for the alchemist,18 so there may
also have been others); therefore, the information may be tentatively accepted. But if the date given by Mikovec is accepted as
valid, it cannot be separated from the place – as Roman Bugaj,
Włodzimierz Hubicki and Zbigniew Szydło did, when they suggested the birthplace was really Łukowica near Nowy Sącz or another village.19 The only source mentioning the father of Sendivogius – Jakub Sędzimir – is a short genealogy provided by Bartosz
Paprocki in the dedicatory preface to one of his books.20 In spite of
the extensive research on the Sędzimir family undertaken by Rafał
T. Prinke (who discovered rich notes from original sources left
by Bogdan Henryk Łuszczyński), by Waldemar Bukowski (who
searched through all the relevant records of the land and castle courts), and by some members of the family, only one single
source reference to a person of the same name was found.21 On 10
R.T. Prinke, Michał Sędziwój – początki kariery…, pp. 102–109.
F.B. Mikovec, Zlatodějové v Čechach za Rudolfa II, “Lumír” 1855, Vol. 5,
pp. 87–92, 112–116, 137–140, 159–162, 188–189, 207–209, 233–236, 255–
258, 302–306, here 233.
18
L.T.I. Penman, Climbing Jacob’s Ladder..., pp. 214.
19
That version became standard through Zbigniew Szydło’s entry in the Polish biographical dictionary: Z. Szydło, Sędziwój Michał h. Ostoja [in:] Polski słownik
biograficzny, t. 36, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 1996, pp. 417–419.
20
B. Paprocki, Ogrod krolewsky, Praha 1599, pp. 145v–146r.
21
R.T. Prinke, Michał Sędziwój – pochodzenie, rodzina, herb, “GENS. Kwartalnik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego” 1992, nr 2, pp. 33–
49; B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. województwa krakowskiego i innych archiwów akt dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Vol. 12 (X), Warszawa, Biblioteka
16
17
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January 1551 a certain Jakub Sędzimir accompanied the Cracow
land court warden as a witness of a land purchase procedure.22 It is
obviously not certain whether that man was the father of Sendivogius, but if he was, the context in which he appears indicates that
he was an impoverished member of lower gentry, without a stable
income, and living in Cracow. If we also accept the information
from Mikovec, then it may be provisionally assumed that Michael
Sendivogius was indeed born in Cracow and spent his youth there.
The earliest source reference to the alchemist himself is the
record of his matriculation at the Lutheran university in Leipzig for the winter semester of 1590.23 He probably studied at
Cambridge and Ingolstadt without proper matriculation before
going to Leipzig, and then continued at several other universities.24 Thus he must have received some basic education at
one of the parochial schools in Cracow but we do not know
anything about his life at that time.25 At the end of his academic peregrinations he married Veronika Stiebar von Buttenheim, a wealthy widow from Frankonia,26 and on 1 May 1594
Narodowa, rkps. IV 6593, s. 377–425; W. Bukowski, Łukowica [in:] Słownik
historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, red.
F. Sikora, IH PAN, Kraków 2003, pp. 1032–1048; R.T. Prinke, Beyond patronage...,
pp. 192–197, 211–217; idem, Michał Sędziwój – początki kariery…, pp. 96–109.
22
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi ziemskie krakowskie, sygn. 29/1/644
(dawne Terr. Crac. 189), pp. 773–774.
23
S. Tomkowicz, Metrica nec non liber nationis Polonicae Universitatis Lipsiensis ab anno 1409 usque ad 1600, z rękopisów Uniwersytetu lipskiego, “Archiwum
do Dziejów Oświaty” 1882, t. 2, pp. 409–467, here p. 437; separate printing Kraków 1881, p. 29; Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig, 1559–1809, Bd. 1:
Die Immatrikulationen vom Wintersemester 1559 bis zum Sommersemester 1634,
Hrsg. G. Erler, Leipzig 1909, p. 432; oryginał: Leipzig, Universitätsarchiv, Matrikel der Universität Leipzig, sygn. UAL Rektor M 4, p. 228r.
24
Seven universities are named by: J. z. K. Carolides, Praecepta institutionis generosae indolis, Praha [1598], B1r; besides those, Sendivogius also studied in Vienna: Die Matrikel der Universität Wien, Bd. 4: 1579/II–1658/59,
1. Lieferung, Hrsg. F. Gall, Graz–Köln 1961, p. 33.
25
J. Krukowski, Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie odrodzenia, “Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie”,
74, Kraków 1986; the gymnasium or Collegium Novodvorscianum in Cracow
started operating only in 1588, too late for Sendivogius to attend it.
26
R.T. Prinke, Veronika Stiebarin, the wife of Michael Sendivogius [in:] Sršatý
Prajz. Erich Šefčík (1945–2004). Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika
a archiváře, eds. J. Hanzal, O. Šefčík, Praha 2010, Lidové Noviny, pp. 151–162.
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he became a courtier of Emperor Rudolf II in Prague.27 In 1598
he was made the counsellor and remained on the list of imperial
employees until 1612, but it seems that the first Prague period
in Sendivogius’s life did not last beyond 1606. During that time
he visited Poland and Cracow at least a few times, serving as
a diplomatic envoy between Rudolf and Sigismund III, King of
Poland, as showed by three surviving letters (dated 1598, 1600,
and 1602) sent by the latter monarch to the former,28 and by
his appearance at the castle court in Sącz on 7 October 1598.29
When the alchemist was in Poland in 1600, he was granted the
title of royal secretary by King Sigismund and augmentation of
his coat-of-arms by the Parliament (which was in fact a “hidden
nobilitation”).30 On 30 July 1601 he received a securitas publica document from Rudolf, ensuring his safe travel to Poland.31
It is not known, however, where he stayed in Cracow during
all those visits. By 1603 Sendivogius was back in Prague and
the following year his De lapide philosophorum was published
there. At the end of December 1604 he was still in Prague, planning to go to Cracow and report to the king on current political
matters.32 On 20 September 1605 he was again in Cracow, stayDer Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Editition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–
1612, ed. J. Hausenblasová, Fontes historiae artium, Praha 2002, pp. 276–277.
28
A. Grabowski, Skarbniczka naszej archeologii, Leipzig 1854, p. 198;
R.T. Prinke, A. Pawlaczyk, Dwa listy Zygmunta III Wazy do cesarza Rudolfa
II w sprawie alchemika Michała Sędziwoja, “Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”
2005, nr 27, pp. 127–134.
29
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi grodzkie sądeckie, sygn. 29/7/113
(dawne Castr. Sand. 108), p. 387; edited text in: W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV–XVII w., “Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we
Lwowie” 1911/1912, t. 3, pp. 123–124, nr 216.
30
Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna 145, fol.
48v–50v (draft) and 146, pp. 41–50 (fair copy); edited text in: J. Michta, Przywilej herbowy Michała Sędziwoja z 1600 roku [in:] Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej,
red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, pp. 133–148.
31
Praha, Státní ústřední archív, Vereinigte böhmisch-österreichische Hofkanzlei, Salbücher, Register No. 168, fol. 420–420v.
32
Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Koronne Warszawskie, List Marcina Gołogórskiego do króla Zygmunta III Wazy z 20 grudnia 1604
r., sygn. 34a/1, poz. 19, k. 165–168; List Marcina Gołogórskiego do biskupa
27
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ing at the house of “Nicolai doctoris viduam” on Wiślna Street
(platea Istulana).33 The late owner of the house was Nicolaus
Hussman (or Grosman), a physician, who was regularly called
“alchemista” in the court records of Cracow, so he may have
been a senior friend of Sendivogius or even his tutor in alchemical matters. He purchased the house as early as 1564 and died
in or before August 1597, when his widow Jadwiga and his son
Samuel formally took over the inheritance.34 The house was situated on the corner of the present day streets Karola Olszewskiego and Jagiellońska, next to the city walls.35 This discovery
not only identifies the earliest known place in Cracow where
Sendivogius lived, but also opens new area of research (and
speculation) on his earlier life and possible connections with
Nicolaus Hussman. The connection was already mentioned by
Włodzimierz Hubicki, who stated that Sendivogius rented Hussman’s laboratory from his widow and that there were twenty six
pieces of alchemical glassware there, but he failed to give source
references for that statement and we have not been able to find
it.36 Certainly, the record of that renting agreement would be of
podkanclerzego Piotra Tylickiego z 20 grudnia 1604 r., sygn. 34a/1, poz. 20,
k. 169–171); edited text in: R.T. Prinke, Tajna misja alchemika Sędziwoja: Epizod z pogranicza dziejów nauki, polityki i wojskowości [in:] Historia na źródłach
oparta. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Srogoszowi w 65. rocznicę
urodzin, red. A. Stroynowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2017, pp. 531–550.
33
Stuttgart, Hauptstaatsarchiv, Extract from court records of Cracow, 6 September 1606, unpaginated, sign. A47 Bü 8.
34
J. Lachs, Kronika lekarzy krakowskich do końca XVI w., “Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce” 1910, t. 12, pp. 89–176, here 147–148; separate printing Kraków 1909, pp. 59–60.
35
K. Follprecht, Z. Noga, Wykaz właścicieli nieruchomości w Krakowie w 1598 r.
[in:] Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI
wieku, cz. II: Komentarz, indeksy, red. H. Rutkowski, Neriton, Warszawa 2008,
pp. 163–202, here 201; published also in English: idem, Cracow in 1598 [in:]
Historical atlas of Poland in the 2nd half of the 16th century: Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock and Mazovia, Vol. 3,
ed. M. Słoń, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, pp. 692–764.
36
W. Hubicki, Chemie und Alchemie des 16. Jahrhundert in Polen, “Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA. Chemia” 1955, Vol. 10,
pp. 61–100; repr. idem, Z dziejów chemii i alchemii, red. W. Brzyska, M. Dąbkowska, W. Hubicki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991,
pp. 106–135, here 115; idem, Alchimia Cracoviae A.D. 1569 [in:] Pięćdziesiąt
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Fig. 1. The house of Nicholas Hussman or Grosmann in Wiślna Street.
Source: K. Follprecht, Z. Noga, Kraków w 1598 roku [in:] Atlas historyczny
Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. I: Mapy,
plany, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2008

considerable interest and may shed new light on both Hussman
and Sendivogius.

2. The Court at St. Anne’s Gate
Shortly after the date of the record mentioned above (probably in the fall of 1605), Sendivogius went to the court of Frederick I, duke of Württemberg, in Stuttgart and was imprisoned
there by another alchemist, Johann Heinrich Müller von Mühlenfels (1578/79–1606). After his adventurous escape (and when
von Mühlenfels was hanged by the duke), Sendivogius started
a long-lasting cooperation with Mikołaj Wolski (1553–1630), at
that time the Crown court marshal, whom he helped to establish
a metallurgy centre in his estates. From 1606 he probably lived
permanently in Wolski’s castle in Krzepice, because on 30 April
1607 he appeared at the castle court in Cracow to display his
wounds and sue Stanisław Picus Zawadzki37 for inflicting them
lat Polskiego Towarzystwa Chemicznego 1919–1969, Kraków 1969, pp. 55–57;
repr. idem, Z dziejów chemii i alchemii…, pp. 178–191, here 188.
37
He was a physician, son of the better known Stanisław (d. 1600), rector of
the University in Cracow; F. Giedroyć, Źródła biograficzno-bibliograficzne do
dziejów medycyny w dawnej Polsce, Druk K. Kowalewskiego, Warszawa 1911,
pp. 900–910; J. Lachs, Kronika lekarzy krakowskich do końca XVI w., pp. 150.

The Court at St. Anne’s Gate…

53

“in arce Krzepicensis.”38 Even as late as 1622 it was common
knowledge that Sendivogius had lived in Krzepice, which can be
seen from a letter written by a Czech physician Matyáš Borbonius (1566–1629) to his Silesian colleague Georgius Claromontanus (Crommeromontanus) or Georg Hellberger (also known as
Jerzy Gorecki, c. 1580–1634), who then stayed at Wolski’s castle. Borbonius asked him about Sendivogius’s tincture (wrongly
supposing that the alchemist had been already dead). During that
period the Polish alchemist may have received some fixed property from Wolski or bought it himself, as testified by an anonymous note written in the 1630’s and stating that Sendivogius
“held real estate here in Poland ab anno 1606.”39
About the year 1609 Sendivogius went to Italy and stayed
at the court of Vincenzo Gonzaga in Mantua, probably also visiting Venice, and on his return he sent a letter to the duke, dated from Cracow on 1 July 1610.40 As his contact address in Poland he gave “Signor Celari mercadante di Cracovia”, which
suggests that at that time he did not live permanently there
yet. The merchant in question was certainly Andrzej (I) Cellari
(c. 1556–1616), a prominent member of the patrician family
originating from Milan, elected the mayor of Cracow in 1601
and serving as a municipal councillor during the years 1601–
1616.41 His place of residence was the house at the Main Marketplace (Rynek Główny), today number 19.42
Over a month later, on 11 August 1610, Sendivogius confirmed at the castle court in Cracow the receipt of 8600 florins
from Mikołaj Wolski.43 That sum was apparently the alchemist’s
38
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi grodzkie krakowskie, sygn. 29/5/678
(dawne Castr. Crac. 539, Cast. Crac. Rel. 34), pp. 725–726.
39
Warszawa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Gabinet Rycin, rkps 477.
40
Mantua, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, busta 559, No. 433; edited text
in: L. Szczucki, Fragmenta mantuana, “Studia Polonistyczne” 1992, nr 18/19,
pp. 197–201.
41
K. Follprecht, Przyczynki do dziejów krakowskiej rodziny Cellarich, “Krakowski Rocznik Archiwalny” 1999, nr 5, pp. 69–84.
42
Ibidem, p. 79; K. Follprecht, Z. Noga, Wykaz właścicieli nieruchomości..., p. 167.
43
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi grodzkie krakowskie, sygn. 29/5/477
(dawne Castr. Crac. 1175), p. 489; W. Urban, Podpisy małopolskich intelektualistów XVI–XVII w., “Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1986, nr 36 (1/2),
pp. 71–78, here 73 and fig. 8; here the sum is incorrectly given as 8000 florins.
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remuneration for his work at Wolski’s industrial enterprise and
it allowed him to purchase his first house just outside the city
walls, in the borough called Garbary, and start to construct his
residence there. The place seems to have been carefully chosen: Sendivogius certainly made sure that there was a perspective of buying the neighbouring houses. Living outside the city
walls gave him more independence, as for example when receiving visitor who would not like to be checked at the city
gates, and allowed to have a large garden. The house was located next to St. Anne’s Gate, on the other side of which there
was (and still is) the main building of the University, which
the alchemist could easily visit whenever he wanted. We have
not found the record of the purchase yet, but it must have been
in 1611 or 1612, because tax records of 1613 already list “the
house of Sir Sendivogius” between the houses of Lady Barbara
Ożarowska44 (where a woman lived, whose job was ironing and
starching linen) and one belonging to the heirs of Gerard Czapnik.45 Thus there were good chances that both of those houses
might be available for purchase. Behind Ożarowska’s house,
there was a small one owned by an elderly and blind widow
named Drotszmit, which Sendivogius bought in 1613 (there is
a later annotation to that effect in the tax records), with the reservation that she would remain there until her death.
On 18 December 1614 Sendivogius purchased a possession in Czarna Wieś (Villa Nigra) nearby from Paweł Basiowic
and Regina Gorysiowa.46 We have not ascertained the exact location of it yet, but it was probably an investment rather than
part of the residence of the alchemist. Three month later, on
12 March 1615, he bought the neighbouring house from Barbara de Wargawa Ożarowska, located between his own and that
She was born as Barbara of Wargawa Jarochowska and had two husbands:
Krzysztof Myszkowski (d. 1594/98) and Jan of Wierzbno Ożarowski; A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899–1913, t. 8, p. 257; S. Uruski, A.A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904–
1917, 1931, t. 9, p. 375, t. 13, p. 139.
45
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 2581, pp. 76–77.
46
Kraków, Archiwum Narodowe, Jurydyka Garbary, sygn. 29/40/20 (dawne
Jur. IV-20), pp. 441–444.
44
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of Wit Piecek, a baker.47 Later the same year, on 6 October, Sendivogius purchased the house which belonged to the late Gerard
Czapnik (Gierhardus Gierard), standing between that of Michael
Schwander and his own “court” (here already so called, curia and
arca). The seller was Gerard’s daughter, in the presence of his
brother from Braunschweig.48 In the following three years there
were some controversies about that purchase, raised by Gerard’s
son Krzysztof, finally settled in 1617.49 There are also records
of other real estate, apparently bought by Sendivogius as an investment, including a house of Andrzej Gawronek, the rights to
which were eventually proved by the Fraternity of St. Sophia and
it was reintroduced into ownership on 2 February 1617.50
In this way Michael Sendivogius became the owner of
a block of three wooden houses and the brick house of Gerard
Czapnik, together with a large garden, outside St. Anne’s Gate
in the city walls of Cracow, which he turned into a cottage being his residence, and where he lived until 1625.51 Such status
is confirmed by numerous entries in later town court records of
Garbary, where the estate is called “Generosi Domini Michalis
Sendivogii Curia”, as well as by Walerian Nekanda Trepka in
his famous Liber chamorum (written between 1624 and 1640),
where he states that “the alchemist Sendivogius lived in Cracow beyond the Gate of St. Anne until 1626 for nearly twenty
[kilkanaście] years” and later went to live in Germany (meaning the Holy Roman Empire). He adds that through all that time
he lived without marriage with one Rusinoska, whom Trepka
calls a whore (murwa).52 In earlier publications on SendivogiIbidem, pp. 507–510.
Kraków, Archiwum Narodowe, Jurydyka Garbary, sygn. 29/40/20 (dawne Jur. IV-20), pp. 681–683, 703–704; Akta miasta Krakowa, rkps 2588,
pp. 98–99.
49
Kraków, Archiwum Narodowe, Jurydyka Garbary, sygn. 29/40/20 (dawne
Jur. IV-20), pp. 1256–1258.
50
Ibidem, pp. 1249–1250.
51
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 2597, p. 99.
52
W.N. Trepka, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), eds.
W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, 2 vols, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, pp. 465–466; a new popular edition: idem, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), ed. R. Leszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, p. 352.
47
48
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us it was assumed that either she or a married woman named
Zofia Necianka was the mother of an illegitimate child of the
alchemist,53 because Ambroży Grabowski reported a “wedding of Sir Sendivogius’s daughter” in 1620 without a source
reference.54 Now we found that source and it turned out that
Grabowski misinterpreted it, because it was the wedding of Zofia Orzeskówna alias Sapientówna, daughter of Stanisław Sapienty from Gołębia Street, and Józef Kowalowski of Mroskowicze, a servant of Michael Sendivogius – which explains why
the reception took place in his cottage.55 Also the year was incorrect, as the information was recorded among the expenses of
the city council on 14 March 1620, but the wedding was celebrated on 17 September 1619.56
In 1624 emissaries of the Reformed Franciscans arrived
in Cracow with the intention of founding a monastery there.
A rich widow, Krystyna Grochowska née Zborowska, daughter of Andrzej Zborowski (c. 1525–1598), court marshal of Poland and castellan of Biecz, agreed to sponsor the undertaking.
While looking for a convenient place, the monks approached
Michael Sendivogius, asking if he would sell his cottage (comprising a block of three wooden houses, one brick house, an
empty place and a garden) to them.57 After some negotiations,
he eventually agreed and the purchase of the whole residence
by Krystyna Grochowska for 5000 florins was completed on 16
January 1625. The agreement transferring ownership to the Reforemed Franciscans was written down by the notary Wojciech
R.T. Prinke, Beyond patronage..., p. 207; idem, Nolite de me inquirere...,
p. 324.
54
A. Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie, Kraków 1852, p. 280.
55
On Stanisław Sapienty (Sapienti) see: J. Hiżycka, S. Sławiński, Przemiany historyczne staromiejskiego bloku nr 27 w Krakowie; dziedziniec Collegium Maius oraz posesja przy ul. św. Anny 10 w świetle ostatnich badań architektonicznych, “Opuscula Musealia” 2011, Vol. 19, pp. 91–121, here 106.
56
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 1711, p. 106;
Kartoteka wypisów z ksiąg małżeństw parafii św. Anny w Krakowie, wpis
z IX/1619.
57
For the circumstances of the early activities of the Reformed Franciscans
in Cracow and the history of their two monasteries see: J. Pasiecznik, Kościół
i klasztor reformatów w Krakowie, “Biblioteka Krakowska”, 119, Kraków
1978; the purchase of Sendivogius’s cottage is discussed on p. 17.
53

The Court at St. Anne’s Gate…

57

Maciej Bolgowski58 and recorded at the castle court in Cracow.59 On the same day the transaction was also entered into the
records of the municipal court of Garbary60 and on 25 February
Sendivogius confirmed the receipt of the money.61
A fascinating episode related to the foundation of the monastery was recorded by Stanisław Kleczewski in the 18th century, apparently from a chronicle which does not seem to survive.62 It is worth quoting at length here for its symbolic beauty:
The first arrival of the Reformed Franciscans to Cracow with the Rev. Fr. Alexander Patawin had been announced by an eagle of exceptional size, never seen in
this country. It flew into the city, then lowered its flight,
circled the town hall several times, and inclined many
people first to admire it, and then to consider it something exceptional. Having rested for a while in the
marketplace, it flew into the courtyard of Michael Sendivogius’s cottage, where it was caught and domesticated, and lived there until the Reformed Franciscans
moved in. For some time later that ground, with other
adjacent ones, was purchased by Christina Grochowska, Countess of Zborów, for the monastery of Reformed Franciscans, and so the brethren received it together with that eagle, still alive, showing them the way.63

The monastery was soon built but in 1655, during the Swedish siege of Cracow, the mayor ordered to pull it down, because
58
Edited text in: M. Wilczyński, Klasztor Świętego Kazimierza OO. Reformatów w Krakowie, wedlug archiwum tegoż klasztoru, Kraków 1893, pp 38–39.
59
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi grodzkie krakowskie, sygn. 29/5/222
(dawne Castr. Crac. 222), pp. 110–113.
60
Kraków, Archiwum Narodowe, Jurydyka Garbary, sygn. 29/40/22 (dawne
Jur. IV-22), pp. 517–519.
61
Ibidem, p. 549.
62
It does not appear in the chronicle preserved in: Kraków, Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów, Monimentum seu archivum Conventus Civitatis Metropolitanae Cracoviensis ad S. Casimirum 1625–1753.
63
Chronologia Polona Fratrum Reformatorum [in:] Kalendarz Seraficzny zamykaiący w sobie żywoty wielebnych Sług Boskich Zakonu S. O. Franciszka Reformatów Polskich osobliwą swiątobliwoscią znamienitych, red. S. Kleczewski,
Lwów 1760, LIX–LXI.
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it was too close to the city walls.64 Later the Reformed Franciscans moved into the city, where their monastery is located
today, in the street named Reformacka after them. The exact
location of the first monastery – and therefore the location of
Sendivogius’s cottage – was fortunately marked on the map
prepared by the Swedish army. It can be seen that it was closer
to the city walls than the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (of the Carmelites), which is also showed. Their
relative positions on that map confirm the textual descriptions
of “arca Sendivogii” as located just outside St. Anne’s Gate.65
Ambroży Grabowski suggested that it was the same place where
the Capuchin monastery was built in 1700,66 but – considering
the danger brought by the proximity of the Reformed Franciscans monastery to the city walls – the new monastic foundation
was certainly removed further away. So there can be little doubt
that the court of Sendivogius was located between that place
and the city walls. Today it is roughly the area demarcated by
the streets Studencka, Loretańska, Jabłonowskich and Straszewskiego, comprising two blocks, one of them housing a vocational high school, popularly called the Loretan Academy.

Fig. 2. Fragment of the Swedish map showing the location of the monastery
of Reformed Franciscans in 1655. Source: Archiwum Narodowe w Krakowie
J. Pasiecznik, Kościół i klasztor reformatów w Krakowie…, pp. 34–35.
H. Gapski, Klasztory krakowskie w końcu XVI i w pierwszej połowie
XVII wieku. Analiza przestrzenna środowisk zakonnych, Lublin 1993.
66
A. Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie…, p. 280.
64
65
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Fig. 3. The cottage of Sendivogius in the tax records of 1621. Source: Archiwum
Narodowe w Krakowie, Akta miasta Krakowa, rkps 2597, p. 99

Such a location can be further confirmed by two early 17th
century panoramas of the city: one created from nature and engraved c.1603–1605 by an anonymous artist for the famous
Civitates orbis terrarum (later also republished in some later
books),67 and a giant one (over two meters long), engraved in
1619 by Matthias Merian and mostly based on the panorama
from Civitates.68 Thus both display the details as they appeared
some ten years before Sendivogius purchased his cottage.69
Civitates orbis terrarum: Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber
sextus, eds. G. Braun, F. Hoghenberg, Coloniae Agrippinae 1618, plate 43.
68
There are only two copies known: Kraków, Muzeum XX. Czartoryskich and
Stockholm, Kungliga Biblioteket.
69
J. Banach, Dawne widoki Krakowa, 2 ed., Wydawnictwa Literackie, Kraków
1983, pp. 63–101, 210–213; K. Dąbrowska-Budziło, Wśród panoram Krakowa. O przemianach widoków i o tym, jak je ocalić, Wydawnictwa Literackie,
Kraków 1990, pp. 114–126.
67

Fig. 4. Fragment of Merian’s panorama of Cracow with the cottage of Sendivogius. Source: Archiwum Narodowe w Krakowie

60
Rafał T. Prinke, Kamila Follprecht

The Court at St. Anne’s Gate…

61

Nevertheless, the engravings clearly show a block of two or
three houses and one separate house within a square garden on
the right side of St. Anne’s Gate. This is as far as we can reach
into the past reality and see, almost touch and feel, the place
where the great Polish alchemist lived for over a dozen years.

3. In the Jewish Street
After selling his court to Krystyna Grochowska and the Reformed Franciscans, Sendivogius had to look for a new place
for himself. By 22 May 1625 he had bought a house outside
the city walls, in the area called Kawiory (near his former residence), from a baker Andrzej Kayle alias Gan, and built a wooden wall in front of it, on the ground belonging to the city, for
which reason members of the city council inspected it.70 A little later he decided to move into the city and on 7 June 1625
purchased a house in Jewish Street (today Św. Tomasza), between one called Hordakowski’s (kamienica Hordakowska) and
the house belonging to a baker Stanisław Bębenek Kamieński,
from Zofia Strzegówna, daughter of the late inn-keeper Adam
Strzeg alias Wilk, at the time wife of Adam Laskowski. The
transaction was completed on 24 July 1625 and the alchemist
confirmed he still owed 500 florins to the successors of Adam
Strzeg.71 On 26 August the house was visited by members of
the city council at the complaint of Stanisław Bębenek because
Sendivogius had again built a wooden wall between their houses.72 Presumably Bębenek did not live there himself, as he soon
sold the house to a printer Antoni Woszyński (Wosiński), from
whom Sendivogius bought it in 1626.73
The house in Kawiory was probably only an investment
or temporary habitation and the alchemist planned to have his
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 1378, p. 374.
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 34, pp. 154–155;
rkps 459, pp. 539–540.
72
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 1378, p. 377.
73
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 34, pp. 490–492;
S. Tomkowicz, Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej połowie
XVII w., Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwów 1912, p. 313.
70
71
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new residence in Jewish Street. The precise location of the two
houses there was misinterpreted by Stanisław Tomkowicz, who
wrote that Bębenek’s house was at the corner of Szczepański
Square and Woszyński’s was at St. Thomas Street number 3,
and that both of them later became part of the large building of
the Agricultural Society, which still stands there today.74 Tomkowicz was an authority on the history of Cracow and his statement was widely accepted, repeated in scholarly publications
and especially in tourist guidebooks. It is, however, clear even
from the record he quoted that the lots extended to Rogacka
Street (today Reformacka), where Sendivogius had his brewery.
Moreover, the neighbouring house called Hordakowski’s was
on the other side of Jewish Street (today number 2), as it belonged to a baker Andrzej Hardak in 1598.75 The next one (now
at Szczepański Square) was the first house Sendivogius bought
from the daughter of Adam Strzeg, then Bębenek’s house he
bought from Woszyński (both on the site of the present house
number 7), and then the house of Michał Kataj, later bought by
a nobleman Piotr Krasuski (today the right half of number 8).
The life plans of Sendivogius soon changed when he received a nomination for the imperial councillor from Emperor Ferdinand II. It was dated 8 January 1626 and Sendivogius had it copied in the records of the castle court in Cracow
on 30 April.76 Before leaving Cracow for good, he wanted to
settle all his financial matters, so he appears in court records
a number of times, requesting the return of debts from various
people. Perhaps the most interesting are two entries from 1627
and 1628, where he exhorted Jan Hiacynt Giebułtowski to give
back a large number of silver and gilded dishes (all of which
are listed) worth 10 000 florins, which the alchemist had lent to
Giebułtowski’s late father Albert.77 By far the most important
Ibidem, pp. 245, 313.
K. Follprecht, Z. Noga, Wykaz właścicieli nieruchomości..., p. 200.
76
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi grodzkie krakowskie, sygn. 29/5/695
(dawne Castr. Crac. 556, Castr. Crac. Rel. 51), pp. 639–642; transcribed text in:
R. Bugaj, Michał Sędziwój..., pp. 146–148.
77
Kraków, Archiwum Narodowe, Księgi ziemskie krakowskie, sygn. 29/1/108
(dawne Terr. Crac. 128), p. 162; 29/1/109 (dawne Terr. Crac. 129), pp. 534–536.
74
75
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Fig. 5. The house of Michael Sendivogius in Jewish Street and the neighbouring
house he owned. Source: K. Follprecht, Z. Noga, Kraków w 1598 roku [in:]
Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. I: Mapy, plany, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2008

Fig. 6. Present day building on the site of Sendivogius’s house (right half)
and the neighbouring house owned by him (left half). Source: photograph
by Rafał T. Prinke
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legal acts, however, were the transactions of selling real property.
Thus on 30 July 1629 Sendivogius sold (probably part of) the property he had purchased from Stanisław Bębenek Kamieński, located between that house and the Clockmaker’s (Zegarnika) house,
to the siblings Krystian and Marianna Mroczkowskis.78 Then on
4 August 1629 a haberdasher Jakub Winiarski and his wife Katarzyna bought from Sendivogius the house (apparently the remaining part of the original estate) of Stanisław Bębenek for 2000
florins.79 We have not found the record concerning the sale of the
house in Kawiory yet, but most probably it was also sold.
Thus, when he left Cracow for Prague in 1629 – as recorded by Nekanda Trepka quoted above and as confirmed by the
fact that for the final stage of the last transaction he was represented at court by Sebastian Cyrus – Sendivogius remained the
owner of one house in Cracow. We do not know about any later
visits of the alchemist in Cracow, but it is quite possible that he
occasionally stayed at that house. Shortly after his death in the
summer of 1636, a nobleman Jan Kołaczkowski claimed that
Sendivogius left no heirs (which was not true, as his daughter
was alive and well) and obtained iure caduco the rights to all
real estates and chattel of Sendivogius from the king. The charter was issued in Grodno on 23 October 1636 and entered into
the court records of Cracow on 20 November.80 Interestingly,
Kołakowski was a son-in-law of Gabriel Sędzimir (a well-documented member of the family, who earlier confirmed Sendivogius’s noble status at the castle court in Sącz, stating that they
were cousins), but he did not claim the inheritance on the basis
of his wife’s relationship proximity to the deceased alchemist,
which seems to confirm the hypothesis that he was not a legitimate member of the Sędzimir family. The following year
Kołaczkowski made an agreement with the city council, who
took over the ownership of the house of Sendivogius.81
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 34, p. 1159.
Ibidem, pp. 1169–1171, 1188–1189.
80
Kraków, Archiwum Narodowe, Akta miasta Krakowa, rkps 460,
pp. 1628–1629.
81
A. Grabowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie, p. 280; he gives a reference to book A.9 p. 506 for this entry, but it is an old call number, for which
we have not identified the present one yet.
78
79
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It continued to be called “Sendivogius’s house” (kamienica
Sędziwojowska) for at least half a century after his death. For
example, in 1650 when the rent was collected from it, or in 1658
when a debt of the city to Lady Cyrus was drawn on its mortgage.82 Finally, on 8 February 1670, the city council sold “Sendivogius’s house” to Georg Klausman and his wife Elżbieta,
who already owned the neighbouring Bębenek’s house, formerly belonging to Sendivogius and sold by him to Winiarski.83 The
record of that transaction states that the city became the owner of the house by the royal decree issued in Warsaw on 16 December 1635. This must be a mistake, as Sendivogius was then
still alive. Maybe only the year is wrong and there was a decree of the same date in 1636, but so far we have not been able
to find it. In the 19th century both houses were pulled down and
one large building was raised on their place. It is now located at
Szczepański Square number 7, the right half of which stands on
the place of the original kamienica Sędziwojowska.
In the present paper we focused on identifying the places
where Michael Sendivogius lived and the houses he owned in
Cracow. Our research in the records of the municipal court of justice uncovered a number of other interesting aspects of the alchemist’s life in that period, some of which require further research.
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The Court at St. Anne’s Gate. New Sources on the Cracovian Period
in the Biography of Michael Sendivogius (1566–1636)
Michael Sendivogius (1566–1636) was the only Polish alchemical author
of European fame. His three treatises, now best known under the collective title of Novum lumen chymicum, were published and translated more frequently
than any other early modern alchemical text. Their impact on the later alchemical tradition was tremendous, but Sendivogius also heavily influenced early
scientists (most notably Isaac Newton) and various currents of Western esotericism, from his contemporary “old” Rosicrucians, through the Pietistic manifestations of mystical alchemy, to the Geheime Figuren and some groups of
modern esoteric revival. His biography was misrepresented even in mid-17th
century and little archival research was conducted to correct it. This paper provides new information on the Cracovian period in the alchemist’s biography,
based on primary sources in the National Archives. The first part discusses Sendivogius’s links with Cracow as the place where he most probably spent his
youth and which he often visited at the turn of the 16th and 17th centuries. The
other two parts present detailed documentation of his two residences in the city
during the years 1613–1629.
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SYMBOLIKA EGIPSKA W SZTUCE MASOŃSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE KAMIENIA ZE ZBIORÓW
MUZEUM TEATRALNEGO W WARSZAWIE
Już przed wyprawą Napoleona do Egiptu w osiemnastowiecznej Francji istniał mit Egiptu Faraonów1. Nie była to jeszcze ta masowa fascynacja doby dziewiętnastowiecznej egiptomanii, choć, o czym świadczy obraz Luisa Jeana Despreza,
świątynia Izydy w Pompejach wzbudzała już ciekawość turystów. Było to raczej zainteresowanie historyków, a także badaczy filozofii i religii, wśród których można wymienić Charles’a Rollina2, Corrneille’a de Pauwa3, Antoine’a-Josepha
Pernety’ego4 czy Charles’a-François Dupuisa5. Jednak w gronie tym pojawia się kilku oryginałów, jak Antoine Court de
Gébelin – członek akademii zafascynowany tarotem, a przede
wszystkim St. Germain i Cagliostro. Manly P. Hall uważa, że to
1
Problematykę tę omawia H. Coulet, Quelques aspects du mythe de l’Égypte
pharaonique en France au xviiie siècle, „Le Miroir égyptien”, Editions du Quai,
Marseille 1984, s. 2–28.
2
Ch. Rollin, Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens,
des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, Paris
1730–1738.
3
C. de Pauw, Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois,
Londres, Lausanne et Genève 1774.
4
A.J. Pernety, Les fables égyptiennes et grecques, Paris 1758.
5
Ch.F. Dupuis, L’Origine de tous les Cultes, ou la Religion universelle, Paris 1795.
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właśnie St. Germain, Cagliostro i Claude Saint Martin stali za
zainteresowaniem francuskiej masonerii przełomu XVIII i XIX
wieku misteriami egipskimi6.
Prawdopodobnie jednym z pierwszych miejsc spotkań loży
masońskiej dekorowanym w stylu staroegipskim był chambre
Egyptienne w domu Cagliostra przy Rue Saint Claude w Paryżu. Według Trowbridge’a w pomieszczeniu znajdowały się statuetki Izydy, Anubisa i Apisa, a ściany pokryte były hieroglifami7. Sam Wielki Kopta występował ubrany w szatę z czarnego
jedwabiu dekorowaną haftowanymi czerwonymi hieroglifami, na głowie miał turban ozdobiony złotem i szlachetnymi kamieniami, a na szyi szmaragdowy naszyjnik ze skarabeuszem
i symbolami kabalistycznymi. Niestety wyposażenie zarówno
tego pomieszczenia, jak i całego domu Cagliostra zostało zniszczone w 1810 roku8. Giuseppe Balsamo był jednym z pierwszych, którzy sięgnęli do symboli i mitów starożytnego Egiptu. Sam ponoć miał też okazję zgłębić tajemnice ruin dawnych
świątyń, co wspominał w ten sposób:
Altotas często opowiadał mi o piramidach, o bezkresnych podziemiach wydrążonych przez starożytnych
Egipcjan, które miały strzec i chronić przed niszczycielskim działaniem czasu cenne dziedzictwo ludzkiej
wiedzy […] moje podróże rozpocząłem od zwiedzenia Egiptu, obejrzałem słynne piramidy, które oczom
nieuważnego widza ukazują tylko gigantyczną bryłę
marmuru i granitu. Poznałem tajemnicę wielu świątyń,
niedostępnych zwykłym śmiertelnikom9.

Od czasów Cagliostra wiele budowli i pomieszczeń przeznaczonych na spotkania lóż masońskich dekorowanych było
egiptyzującymi elementami. Czasem mają one również nazwę
M.P. Hall, Freemasonry of the Ancient Egyptians [w:] idem, The lost keys of
Freemasonry, Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York 2006, s. 157.
7
H.R. Evans, Cagliostro and his Egyptian Rite of Freemasonry, The Masonic
Bibliophiles, New York 1930, s. 12.
8
Ibidem, s. 59–60.
9
Za: R. Gervaso, Cagliostro. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika,
tłum. A. Wasilewska, PIW, Warszawa 1992, s. 60.
6
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Egyptian Room. Były one niezwykle popularne w Stanach
Zjednoczonych czy Australii, a przykładem może być tu Sala
Egipska w Świątyni masońskiej w Filadelfii z 1889 roku czy
w Royal Arch w Sydney z 1927 roku. W House of the Temple w Waszyngtonie, budynku projektu Johna Russela Pope’a,
którego budowę ukończono w 1915 roku, pojawiają się pojedyncze elementy egipskie, mimo że sam projekt architektoniczny wzorowany był na grobowcu Mausoleosa w Halikarnasie.
Za to w Port Adelaide Masonic Centre w Południowej Australii z 1928 roku cały budynek swą formą nawiązuje do świątyni egipskiej.
Najpiękniejszym przykładem wnętrz kompleksowo zaprojektowanych w stylu egipskim jest Temple maçonnique des
Amis philanthropes z Wielką świątynią Amona-Ra w Brukseli. Wnętrza autorstwa Adolphe’a Samyna i architektów Ernesta
Hendrickxa i Léona-Jules’a De Blois powstały w latach 1877–
1879. Ornamenty w stiuku wykonał Alban Chambon, Gustave Janlet przygotował malarstwo dekoracyjne, a Luis Delbeke
cykl scen przedstawiających historię Hirama Abifa. Powstawały także i zapewne wciąż powstają przedmioty sztuki użytkowej, w których elementy egipskie łączyły się z elementami
symboliki masońskiej.
Jednym z takich obiektów jest kamień znajdujący się w kolekcji Muzeum Teatralnego w Warszawie. Niestety większość
z przedstawionych tu przeze mnie teorii jest tylko hipotezą,
a jedyna pewna rzecz dotycząca tego przedmiotu to miejsce
jego znalezienia.
W 1986 roku podczas prac budowlanych na działce hipotecznej nr 2449 przy ul. Nowolipki w Warszawie odnaleziono
kamień pokryty polichromią w stylu staroegipskim. Pierwszy
opis znajdującej się na nim dekoracji sporządziła prof. Albertyna Dębska, która miała możliwość oglądać kamień wkrótce
po jego wydobyciu, gdyż na miejsce budowy sprowadzono pracowników Zakładu Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego10.

10
A. Dębska, Odkrycie nowego zabytku egiptologicznego, „Przegląd Orientalistyczny” 1987, nr 3, s. 345–348.
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Został on wtedy uznany za obiekt inspirowany sztuką starożytnego Egiptu, a nie starożytny zabytek.
Częściowo opracowany granitowy kamień jest nieforemnym sześciobokiem o wymiarach ok. 35 × 35 × 15 cm. Tylko
powierzchnia górnej ścianki jest oszlifowana, z niewielkimi odpryskami powstałymi prawdopodobnie w wyniku jakiegoś uderzenia, ścianki boczne są ociosane, ale nie oszlifowane, wykończone polichromią11, podstawa zaś jest nieforemna.
Wszystkie boczne ścianki i podstawę pokryto najpierw brązową farbą, a na dwóch przeciwległych dodatkowo przedstawione zostały bóstwa egipskie, symbole i hieroglify, które według profesor Dębskiej mogły zostać skopiowane z jakiegoś
nieznanego obecnie papirusu. Główna scena przedstawiająca
Ozyrysa ityfallicznego wymalowana została na żółtym tle, mającym według niej imitować papirus. Powierzchnię kamienia
wokół sceny pokryto ciemnozieloną farbą. Widoczny niebieski prostokąt to zdaniem Dębskiej zbiornik z wodą, co według
niej nawiązuje do obrzędów towarzyszących przygotowaniu
mumii zbożowych Ozyrysa, jednak mogą to być też po prostu
mary. Ciało Boga spowite jest w bandaże, z których wyrastają
niewielkie brązowe kłosy zboża. Widoczne części ciała: twarz
i fallus pomalowano na zielono. Na głowie Ozyrysa widać białą
koronę Górnego Egiptu hedżet z ureuszem. Pośrodku namalowany jest niebieską farbą hieroglif ‚nh ảnh (ʿnḫ ảnh)12, znak życia, a po jego bokach hieroglify wd’t udżat (wḏ3.t), oko Horusa, symbol odnowienia, odrodzenia i zmartwychwstania. Prawe
i lewe oko można interpretować również jako słońce i księżyc.
Po prawej stronie widoczna jest Izyda, a po lewej, w nogach
Ozyrysa, Neftyda. Obie boginie przedstawione są w ten sam
sposób, jako stojące mumie przepasane szarfą związaną na
przodzie, z hieroglifami imion umieszczonymi nad głową. Za
Izydą znajduje się kartusz z imieniem Ozyrysa oraz jego przydomkiem wsir nb dd, który tłumaczyć można jako Ozyrys, pan
(nieskończonej) wieczności, natomiast za Neftydą filar dd dżed,
11
Według najnowszych badań stratygrafii polichromii fragmenty dekoracji były
wtórnie przemalowywane. Nie ma też ostatecznej pewności co do czasu, z którego pochodzi kamień.
12
anch – po polsku.

Fot. 1. Scena z wyobrażeniem Ozyrysa ityfallicznego, Kamień masoński, Muzeum Teatralne w Warszawie, fot. K. Wodarska-Ogidel
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Fot. 2. Przedstawienie Cherpi, Re Horachte oraz Atuma, Kamień masoński, Muzeum Teatralne w Warszawie, fot. K. Wodarska-Ogidel
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oznaczający jako hieroglif stabilność i trwałość, będący równocześnie symbolem Ozyrysa.
Na przeciwległym boku kamienia znajduje się wykonane
czerwoną farbą na ciemnozielonym tle przedstawienie skarabeusza, boga Chepri – uniwersalnego symbolu odrodzenia do
życia wiecznego, które jako hieroglif hpr tłumaczyć można następująco: „stać się”, „powstać”, „przekształcić się”. Po lewej
stronie natomiast znajduje się triada siedzących bóstw na różowym tle. Są to Re Horachte, Atum oraz prawdopodobnie ponownie Cherpi, którego pełna identyfikacja nie jest obecnie
możliwa ze względu na uszkodzenie kamienia na wysokości
głowy. Jednak ze względu na to, że ta triada bóstw występowała zazwyczaj razem jako Re-Atum-Cherpi, można przyjąć,
że jest to właśnie przedstawienie „tego, który się staje”, czyli pierwszego stworzyciela, który wyłonił się z Chaosu – Nun,
według mitologii heliopolitańskiej. Jako emanacja słońca Cherpi był słońcem porannym, Ra w zenicie, a Atum wieczornym,
natomiast Re-Horachte był panem obu Horyzontów (wschodu
i zachodu). Wszystkie te formy wyrażały idee nieustannej przemiany, prowadzącej do odnowienia życia13.
Sama scena główna oraz towarzyszące jej symbole odnoszą się do tematyki odrodzenia i odnowienia. Przedstawianie
odrodzenia Ozyrysa w tej wersji związane jest z kultami agrarnymi. Ozyrys jako Wielki Zielony jest tu bogiem natury umierającym i odradzającym się, co najlepiej wyraża fragment Tekstów Sarkofagów:
Jestem rośliną życia, która powstaje z Ozyrysa,
Która wyrasta z żeber Ozyrysa,
Która pozwala ludziom żyć,
Która sprawia, że bóstwa są boskie,
Która uduchawia duchy,
Która wzmacnia członki żyjącego14.
13
A. Ćwiek, Hieroglify egipskie. Mowa Bogów, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2016, s. 19.
14
Teksty sarkofagów IV, paragraf 269, za: J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia
starożytnego Egiptu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980,
s. 54.
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Niezwykle ważne dla prób identyfikacji tego obiektu jest
miejsce jego znalezienia, czyli teren dawnego ogrodu przylegającego do pałacyku Wojciecha Bogusławskiego. Nabył on
tę posiadłość w 1791 roku i przebudował w 1807 roku. Wcześniej, w czerwcu 1780 roku miał tu miejsce pokaz hrabiego Cagliostro. W tym samym czasie pod patronatem Wielkiej Loży
„Katarzyna pod Gwiazdą Północną” powołana została do życia
warszawska loża „Świątynia Izis”15. Była ona kierowana przez
Jana Nepomucena Eryka Potockiego, brygadiera kawalerii narodowej. Nie wiadomo, na ile wpłynął na powstanie tej loży
Cagliostro, nie można jednak łączyć egipskich wątków w jej
symbolice z postacią Jana Potockiego, autora Rękopisu znalezionego w Saragossie, który swą podróż do Egiptu odbył cztery
lata później, a prace dotyczące starożytnego Egiptu wydał w latach 1803 i 1808. Członkiem tej loży od 1783 roku, a później
mistrzem katedry był natomiast Wojciech Bogusławski. Co ciekawe, Bogusławski wystawił w Warszawie Die Zauber Flöte
Mozarta, tłumacząc tytuł na polski jako Flet czarnoksięski, czyli tajemnice Izis. Śpiewał też wtedy partię Papagena. Być może
w czasach Bogusławskiego w jednej z altan tutejszego ogrodu odbywały się spotkania członków loży. Kamień odnaleziono właśnie przy fundamentach jednej z murowanych altan, lecz
mógł być też zakopany w ogrodzie po zamknięciu loży w 1795
roku. Właśnie jako element dekoracji ogrodowej, bez jakiejkolwiek interpretacji prezentowany był on na wystawie Masoneria. Pro publico bono w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Jednak jego forma i bogata symbolika wyobrażonych na
nim scen świadczą o tym, że przedmiot ten był czymś więcej niż tylko ozdobą ogrodu z przekopiowanymi bez większego sensu scenkami z jakiegoś nieznanego papirusu. Zestawione
ze sobą symbole dodatkowo wzmacniają i podkreślają przesłanie sceny z Ozyrysem. Wszystkie są uniwersalnymi symbolami
przemiany i odrodzenia, korespondującymi z celami rozwoju
duchowego zakładanego w Loży Masońskiej. Sam artefakt swą
formą przypomina nieociosany kamień, symbolizujący profana
15
W 1783 roku loża ta liczyła według Hassa 118 członków i jako loża
polskojęzyczna skupiała polską elitę. L. Hass Sekta farmazonii warszawskiej,
PIW, Warszawa 1980, s. 194.
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wstępującego na ścieżkę inicjacji, co było jednym z symboli
znajdujących się w masońskich świątyniach. Jednak ma on już
pewną ukształtowaną formę, także górny bok sześcioboku jest
już oszlifowany. Można przyjąć, że forma kamienia odnosi się
do trwającego jeszcze procesu, w którym uczestniczy adept.
To samo dotyczy Ozyrysa, który został tu przedstawiony
w momencie powrotu do życia. Zieleń jego ciała i kiełkujące
zboże sugerują zmartwychwstanie, ale możemy przyjąć, że to
jeszcze wciąż proces nieukończony, gdyż Ozyrys jako Pan Zaświatów przedstawiany jest już w innej formie. Skarabeusz jest
tu symbolem odrodzenia, stwarzania, anch uniwersalnym symbolem życia, a symbol Ozyrysa dżed podkreśla w tym wypadku
stabilność i trwałość tego procesu. Powracający do życia Ozyrys odnosi się też do symbolicznej śmierci adepta wstępującego na stopień mistrza. Jak pisał Mircea Eliade: „Centralny moment każdej inicjacji stanowi ceremonia symbolizująca śmierć
neofity i jego powrót pośród żywych. Do życia powraca jednak
człowiek nowy, podejmujący inny sposób bycia, a który zakończy się stworzeniem, odrodzeniem duszy”16.
Zestawienie tych wszystkich symboli razem sugeruje, że
osoba, która wykonała lub zaprojektowała dekoracje na kamieniu, posiadała dużą wiedzę na temat symboliki egipskiej. Musimy pamiętać, że loża Izydy powstała jeszcze przed wyprawą
Napoleona do Egiptu, a odkrycie Champolliona zostało publicznie ogłoszone dopiero w 1822 roku. Ważnym źródłem wiedzy
o misteriach egipskich mógł być też wydany w 1784 roku „Journal Für Freymaurer über die Mysterien der Aegypter”.
Sam mit ozyriacki był doskonale znany dzięki traktatowi
O Izydzie i Ozyrysie Plutarcha. Manly P. Hall w swej książce
Freemasonry of the ancient Egyptians zauważa, iż za cyklem
ozyriackim stało coś więcej niż tylko tezy wysunięte przez Plutarcha17. To inicjacyjne rytuały i wiedza, które przyciągały do
Egiptu takich filozofów, jak Solon, Pitagoras, Platon, Demokryt
czy Tales. Hall nazywa wręcz Egipt Mekką greckich filozofów.
Ozyrys według niego jest symbolem ezoterycznej mądrości
16
M. Eliade, Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne,
tłum. K. Kocjan, Znak, Kraków 1997, s. 10.
17
M.P. Hall, Freemasonry of the ancient Egyptians…, s. 139–155.
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samej w sobie, a podzielone na części i rozproszone ciało to Tajemna Doktryna, fragmentarycznie poznawana w różnych częściach świata. Izyda natomiast symbolizuje grupę kapłańską,
połączone ciało inicjowanych. Jest szkołą misteryjną. Adepci
misteriów w procesie inicjacji przechodzą ponowne narodziny,
stają się synami Izydy, synami wdowy. Odnosi się to do sekretnego procesu opisanego w Księdze Thota. Magia ta pozwala
na nowo ożywić ciało Ozyrysa. Istotną rolę odgrywa tu zaginiony fallus Ozyrysa, jego siła witalna – Zaginione Słowo, połknięty przez rybę, będącą symbolem ludzkości. Złoty członek,
z którym najczęściej przedstawiany jest Ozyrys Ityfalliczny, to
„proteza” stworzona przez Izydę, dająca wrażenie kompletności boskiego ciała, wciąż pozbawionego jednak życia. Złoty fallus jest tu symbolem wiedzy naturalnej. Dopiero dzięki wiedzy
hermetycznej i procesowi ponownego narodzenia podczas inicjacji ciało Ozyrysa ożywa, Żywe Słowo zostaje odnalezione.
Mój artykuł chciałabym zakończyć symbolicznymi słowami visita interiora terrae, rectificando invenies occultum rapidem – odwiedź wnętrze ziemi, a poprzez oczyszczenie odnajdziesz ukryty kamień, czyli pojawiający się na ścianie Izby
Rozmyślań akronim V.I.T.R.I.O.L. W metaforyczny sposób odnoszą się one do kamienia masońskiego, który odkryty we wnętrzu ziemi, po oczyszczeniu odsłonił swą symboliczną dekorację, jednak wciąż pozostaje tajemnicą do zgłębienia.
Katarzyna Wodarska-Ogidel
Egyptian Symbolism in Masonic Art Based on the Example
of a Stone from the Collection of the Theatre Museum in Warsaw
Amongst the objects of the applied art connected with Masonic lodges we
can find many with Egyptian symbols mixed with attributes typical for the Freemasonry. One example of such objects is a stone with polychromy in the ancient
Egyptian style, showing Gods, symbols and hieroglyphs, from the collection
of the Theatre Museum in Warsaw. It was found in 1986 during construction
works in the old Wojciech Bogusławski garden. Because of Bogusławski’s relation with the “Temple of Isis” Lodge as well as the rich decoration connected
to the symbolic of transformation and revival, the stone is considered to be an
object of Masonic art.
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ORCIO, CZYLI WIDZIEĆ, NIE WIDZĄC.
STUDIUM ROMANTYCZNEJ IMAGINACJI
W POOŚWIECENIOWYM ŚWIECIE
Literatura romantyczna, poza pełnieniem funkcji czysto artystycznych, z całym rozmachem włączyła się w dyskusje nad
statusem wiedzy, sposobami poznania, a w końcu i nad tym,
czym ma być nauka. W czasie „romantycznego przesilenia”,
„kiedy to rozchodziły się drogi wspólnego dziedzictwa – żywej prawdy ludzkiej i zimnych, obiektywnych praw nauk ścisłych”1, to imaginacja stała się centralną ideą, a romantycy,
uznając ją za trzon projektu teoriopoznawczego, protestowali
przeciw wizji martwego wszechświata, podlegającego prawom
stworzonym przez newtonowskiego Boga. Imaginacja, którą
luminarze Oświecenia utożsamili z fantazjowaniem, z tworzeniem światów wyobrażonych, a nieistniejących, przez samych
romantyków traktowana była jako organon poznania, który
umożliwiał dotarcie do tego, co istotne, a zarazem niewidzialne
dla ludzkiego oka i usunięte przez protagonistów Oświecenia
poza obręb legalnej i uprawomocnionej wiedzy. Metaforyki widzenia nie da się odseparować od samej imaginacji. Antoine Faivre, charakteryzując imaginację, pisał o „wewnętrznym oku”2,
1
J. Sadzik, Inne niebo, inna ziemia [w:] C. Miłosz, Ziemia Ulro, PIW, Warszawa 1982, s. 8–9.
2
A. Faivre, Access to Western Esotericism, State University of New York Press,
Albany, NY 1994, s. 12.
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a Georges Gusdorf o „podwójnym widzeniu” (double vue)3.
Stąd też w literaturze romantycznej pojawiają się nierzadkie
odwołania do wewnętrznego widzenia, do zmysłowej ślepoty
jako uprzywilejowanego sposobu docierania do wiedzy o bycie. Tytułowy Orcio, syn hrabiego Henryka z Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, jest niewidomym chłopcem,
swoistym medium między dwoma światami: widzialnym i niewidzialnym, światem żywych i zmarłych. Do swojego ojca
mówi: „Gdzie oko twoje, zwyczajne słońcu, niedowidzi – tam
duch mój stąpać umie”4. W manifeście polskiej poezji romantycznej szalona Karusia (kolejne romantyczne medium) powie:
„Widzę, oni nie widzą!”5. Pani Rollinson z trzeciej części Dziadów też nie przez przypadek została przedstawiona przez Mickiewicza jako osoba niewidząca.
W artykule chcę zrekonstruować teoriopoznawczy projekt
romantyczny, za jego centrum uznając ideę imaginacji. Chciałbym jednak podkreślić, że interesuje mnie tutaj przede wszystkim literatura romantyczna (zwłaszcza poezja), i „pracę” idei
imaginacji umieszczę właśnie w tym kontekście. Nie próbując
głębiej wchodzić w definicyjne kwestie, czym był (a czym nie
był) Romantyzm, chciałbym swoje rozważania umieścić w ramach historii idei ezoterycznych, co pozwoli mi także wyeksponować znaczenie idei imaginacji. Przyjęcie takiej perspektywy pociągnęło za sobą jednak rozstrzygnięcie terminologiczne:
zrezygnowałem bowiem z posługiwania się terminem „wyobraźnia” na rzecz terminu „imaginacja”. Zdaję sobie sprawę
z istnienia bogatej literatury poświęconej problematyce romantycznej wyobraźni6. „Wyobraźnia” i „imaginacja” są zasadniczo synonimami, jednak mam wrażenie, że ten pierwszy termin
G. Gusdorf, Fondements du savoir romantique, Payot, Paris 1982, s. 395.
Z. Krasiński, Nie-Boska Komedia [w:] idem, Wiersze, poematy, dramaty,
wyb., posł. M. Bizan, PIW, Warszawa 1990 s. 333.
5
A. Mickiewicz, Romantyczność, https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-romantycznosc.pdf [dostęp: 15.11.2016], s. 3.
6
Należy wymienić tutaj bez wątpienia pracę Młodopolski świat wyobraźni.
Pojawiają się w niej także romantyczne tropy, jednakże w artykule nie chodzi mi o taką analizę wyobraźni, w której eksponuje się dominujące wyobrażenia, powtarzalność obrazów, symboli czy mitów, sposoby przedstawiania,
główne tematy literackie (zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Uwagi wstępne [w:]
3
4
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posiada przede wszystkim estetyczne (artystyczne) konotacje.
Zdecydowałem się więc na konsekwentne stosowanie pojęcia
„imaginacja”, ponieważ chciałem interesującą mnie kategorię
umieścić w poznawczym, a zarazem ezoterycznym kontekście.
Pokrótce chciałbym więc zrekonstruować historię dwudziestowiecznej debaty nad Romantyzmem, prowadzonej właśnie w perspektywie sporu o idee. Spór ten wywołał Arthur O.
Lovejoy, postać kluczowa dla powstania historii idei, swoim
głośnym artykułem On the Discrimination of Romanticisms
opublikowanym po raz pierwszy w 1924 roku. Teza, którą postawił, była bezkompromisowa: skoro przymiotnik „romantyczny” znaczy tak wiele, to tym samym nie znaczy nic7. Poza
tym – pisał Lovejoy – nie należy mówić o Romantyzmie w liczbie pojedynczej, lecz o romantyzmach8. Stanowisko przedstawione w 1924 roku badacz modyfikował w późniejszych pracach, przede wszystkim w pochodzącym z 1941 roku artykule
The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas, gdzie
poddawał analizie trzy idee, które jego zdaniem były „najbardziej zasadnicze i najbardziej ważne” dla okresu Romantyzmu. Autor Wielkiego łańcucha bytu pisał o następujących ideach: 1) organicyzm lub holizm, 2) woluntaryzm lub dynamizm,
3) zróżnicowanie9.
Krytyczne stanowisko wobec nominalizmu Lovejoya
przedstawił w 1949 roku René Wellek w artykule The Concept
of Romanticism in Literary History, co jednak ważne, zupełnie
pomijając artykuł Lovejoya z 1941 roku i ostrze krytyki odnosząc do tez przedstawionych przez autora Wielkiego łańcucha
bytu w pracy On the Discrimination of Romanticisms. Pomimo
tych ograniczeń artykuł Welleka jest ważną propozycją obrony
spójności Romantyzmu. Z mojego punktu widzenia artykuł ten
Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1977, s. 6–9). Imaginację traktuję w artykule jako narzędzie poznania.
7
A.O. Lovejoy, On the Discrimination of Romanticisms [w:] English Romantic
Poets. Modern Essays in Criticism, ed. M.H. Abrams, Oxford University Press,
New York 1975, s. 6.
8
Ibidem, s. 8.
9
A.O. Lovejoy, The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas, „Journal of the History of Ideas” 1941, nr 3, Vol. 2, s. 272.
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jest wyjątkowy, ponieważ Wellek eksponuje w nim fundamentalne znaczenie idei imaginacji w dziejach Romantyzmu. Odrzucając nominalizm Lovejoya, Wellek pisze, że ruch romantyczny tworzy jedność teorii, filozofii, stylów oraz spójną grupę
idei10. Trzy idee (kryteria) okazują się centralne dla każdego
z aspektów praktyki literackiej Romantyzmu: imaginacja (dla
poezji), natura (dla sposobu rozumienia świata), symbol i mit
(dla stylu poetyckiego)11. Wellek odrzuca redukowanie imaginacji do wrodzonej wrażliwości czy umiejętności kojarzenia.
Rozumie przez nią „twórczą siłę, dzięki której umysł potrafi
wejrzeć w głąb rzeczywistości, odczytuje naturę jako symbol
czegoś poza bądź wewnątrz natury, niezwyczajnie postrzeganej”12. Przyglądając się Williama Blake’a sposobowi rozumienia imaginacji jako podstawie do odrzucenia mechanistycznego
obrazu świata, Wellek stwierdza, że to w takim sposobie rozumienia owej idei kryje się fundament idealistycznej epistemologii13. Imaginacja jest organonem poznania, które transcenduje powierzchnię rzeczy, „prześwietla” je poniekąd. Dokonując
pobieżnego przeglądu romantycznych koncepcji imaginacji,
Wellek właśnie poezję uznaje za jej ekspresję, traktując ją jednocześnie jako najważniejszą spośród idei ważnych w dziejach Romantyzmu. Jak zauważa, koncepcja imaginacji pociąga za sobą pewną teorię rzeczywistości, zwłaszcza natury14.
Romantyczny protest przeciwko mechanicystycznej, zmatematyzowanej wizji wszechświata ma swoje źródło w zmianie
epistemologicznych fundamentów. Urizen, by odwołać się do
Blake’owskiej metaforyki, widzi świat jako zimny, pozbawiony wszelkich wartości mechanizm, podczas gdy Urthona (symbol imaginacji) widzi w nim życie, witalność, organizm. To
imaginacja w końcu pozwala dostrzec w naturze język, będący
systemem symboli, hieroglifami15. Poznawanie natury staje się
10
R. Wellek, The Concept of Romanticism in Literary History [w:] Romanticism: Points of View, eds. R.F. Gleckner, G.E. Enscoe, Wayne State University
Press, Detroit–Michigan 1974, s. 193.
11
Ibidem, s. 201.
12
Ibidem, s. 202.
13
Ibidem.
14
Ibidem, s. 204.
15
Ibidem, s. 211.
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więc rodzajem hermeneutyki, a nie wyjaśnianiem i odkrywaniem obiektywnych praw przyrody. Chciałbym zwrócić uwagę
na jeszcze jeden element wyraźnie obecny w koncepcji Romantyzmu Welleka, mianowicie na ezoteryczny wymiar koncepcji
natury. Wellek dostrzega źródła, z których wyrasta romantyczna wizja natury (wspomina między innymi o neoplatonizmie,
Giordanie Brunie, Jakubie Böhme czy platonikach z Cambridge)16. Spór o Romantyzm jest więc jednocześnie sporem o ezoteryczny wymiar Romantyzmu.
W 1951 roku Morse Peckham podjął próbę pogodzenia
stanowisk Lovejoya i Welleka. Jak pisał, obu autorów łączy
wspólna metafora: dynamiczny organicyzm17. Peckham zauważył, że bez względu na to, czy chodziło o filozofię, teologię czy
estetykę, Romantyzm charakteryzowało odejście od mechanistycznej statyki w duchu newtonowskim na rzecz myślenia
w kategoriach dynamicznego organicyzmu, gdzie znaczenia
nabierały kategorie zmiany, wzrostu, różnorodności, twórczej
wyobraźni, nieświadomości18. Peckham akcentuje zatem ezoteryczny wymiar Romantyzmu, spychając nieco na plan dalszy
ideę imaginacji.
Kwestię sporu o Romantyzm porządkuje Wouter J. Hanegraaff w studium Romanticism and the Esoteric Connection.
Analizując twórczość badaczy Romantyzmu, Lovejoya, Welleka, Peckhama oraz Meyera H. Abramsa i Ernesta Lee Tuvesona, za centralne dla Romantyzmu uznaje on trzy idee: 1)
organicyzm, 2) imaginację, 3) temporalizm19. Dwie z nich (organicyzm i imaginacja) stanowią centralne idee ezoteryzmu,
a temporalizm jest nowatorską, stworzoną przez romantyków
interpretacją idei ewolucjonizmu, ważnej w historii ezoteryzmu. Hanegraaff odwołuje się tutaj do wyróżnionych przez Antoine’a Faivre’a sześciu kategorii konstytuujących zachodnią
Ibidem, s. 210.
M. Peckham, Toward a Theory of Romanticism, Romanticism: Points of
View, eds. R.F. Gleckner, G.E. Enscoe, Wayne State University Press, Detroit–
Michigan 1974, s. 238.
18
Ibidem, s. 241.
19
W.J. Hanegraaff, Romanticism and the Esoteric Connection [w:] Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, eds. R. van den Broek,
W.J. Hanegraaff, State University of New York Press, Albany, NY 1998, s. 256.
16
17
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tradycję ezoteryczną. Francuski badacz wymienia następujące idee: korespondencji (mikrokosmos odzwierciedla makrokosmos), żyjącej natury, imaginacji i mediacji, doświadczenia
przemiany, praktyki zgodności (philosophia perennis), transmisji autentycznej wiedzy (inicjacja)20. Wydaje mi się jednak, że
Hanegraaff niepotrzebnie ograniczył się do wyróżnienia tylko
trzech idei. Nie mam żadnych wątpliwości, że sedno romantycznej wizji świata odkrywanej dzięki imaginacji stanowi system korespondencji. Nie mam też wątpliwości, że inicjacyjny
charakter romantycznej poezji oraz możliwa do rekonstrukcji
filozofia wieczysta stanowią konstytutywne elementy samego
Romantyzmu. Romantyzm należy więc potraktować jako reinterpretację zachodniej tradycji ezoterycznej w warunkach pooświeceniowej dyskusji nad statusem nauki, wiedzy i poznania. „Romantyczne przesilenie” było czasem starcia się ze sobą
dwóch epistemologii: oświeceniowej i romantycznej, w której
imaginacja odgrywała centralną rolę, a poezja stawała się narzędziem poznania. Był to niełatwy czas ustalania granic między nauką a literaturą, przy czym w tym czasie literatura i nauka nie stanowiły jeszcze, jak dzisiaj, tak odrębnych dziedzin
ludzkiej aktywności21, wyspecjalizowanych i odseparowanych
od siebie. Jak pisał Gusdorf, aż do połowy XIX w. (zwłaszcza w Niemczech) teoria elektryczności i magnetyzmu, chemia, geologia, biologia i medycyna, filologia, historia, polityka,
prawo i socjologia pozostawały pod silnym wpływem modelu
romantycznego22.
Nie znaczy to jednak, że między nimi nie istniało napięcie. Istniało, co tak plastycznie pokazał Mickiewicz w Romantyczności, wprowadzając postać starca ze szkiełkiem. Ów starzec zaczyna wydawać werdykty w sprawie prawomocności
A. Faivre, Access to Western..., s. 10–15. Zob. też: idem, Renaissance Hermeticism and the Concept of Western Esotericism [w:] Gnosis and Hermeticism..., s. 119–120; idem, Theosophy, Imagination, Tradition, Studies in Western Esotericism, trans. Ch. Rhone, State University of New York Press, Albany,
NY 2000, s. XXI–XXIV.
21
Zob. L. Otis, Introduction [w:] Literature and Science in the Nineteenth Century. An Anthology, ed. L. Otis, Oxford University Press, Oxford–New York
2009 s. XVII–XXVIII.
22
G. Gusdorf, Fondements..., s. 190.
20
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poznania. Napięcie między dwiema epistemologiami najlepiej
manifestuje się jednak nie w przypadku starca i szalonej Karusi,
lecz starca i poety. Czesław Miłosz trafnie spointował to napięcie, odwołując się do postaci Emanuela Swedenborga, członka Królewskiej Komisji Górniczej, duchowego ojca Romantyzmu: „Niby Karusia z ballady Mickiewicza Romantyczność
[Swedenborg] zobaczył nagle świat ponadzmysłowy, ale starcy
ze swoim szkiełkiem i okiem mieli z nim więcej kłopotów niż
z wioskową dziewczyniną, bo tutaj Karusią stał się jeden z ich
konfraterni”23.
Nie trzeba być socjologiem, by zauważyć w tej niechęci
naukowego środowiska grupową reakcję na apostazję, która zagraża pewnemu status quo. Ciekawsza jest moim zdaniem reakcja Swedenborga, czy też romantycznego apostaty,
wobec światopoglądu środowiska, z którego ucieka. Poeta romantyczny, występując w obronie nieintelektualnego poznania
(imaginacja nie jest gorszą siostrą intelektu – jak pisał Georges
Gusdorf24), nie odrzuca de facto świata starca ze szkiełkiem
i okiem, tylko go poszerza o ów niewidzialny świat, w którym mieszka Orcio. Zasada symetrii nie działa jednak w dwie
strony. O ile Romantyzm nie odrzucał wiedzy naukowej, a raczej proponował jej reinterpretację, o tyle starzec odmówił romantycznym wizjom jakiegokolwiek statusu poznawczego.
Apostata stawał się w oczach naukowej konfraterni po prostu szaleńcem. Pluralizm poznania zaczynał ustępować miejsca monizmowi25.
W takiej monistycznej optyce poznania, z której wyrośnie
pozytywizm, imaginacja staje się fantazją, rozrywką, tracąc
status epistemologiczny. Romantycy nie tylko czynili z imaginacji narzędzie poznania, ale i traktowali ją jako przedmiot
rozmyślań. Johann Wolfgang Goethe i William Blake (w którego twórczości imaginacja, Urthona, odgrywa szczególną
rolę) wyobrażali sobie jeszcze naukę jako wspólne przedsięwzięcie Wyobraźni i Rozumu26. Samuel Taylor Coleridge
C. Miłosz, Ziemia Ulro, PIW, Warszawa 1982, s. 149.
G. Gusdorf, Fondements..., s. 227.
25
Ibidem, s. 193.
26
C. Miłosz, Ziemia Ulro…, s. 206.
23
24
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wyróżniał dwa typy imaginacji: pierwotną (primary) i wtórną (secondary). Przez pierwotną rozumiał „żywą siłę i pierwszorzędny czynnik ludzkiej percepcji, a zarazem powtórzenie
w skończonym umyśle wiecznego aktu tworzenia w nieskończonym Jestem”, wtórną natomiast definiował jako odbicie imaginacji pierwotnej, typ imaginacji współistniejącej ze
świadomą wolą, tożsamy z pierwotną imaginacją, jeśli wziąć
pod uwagę rodzaj sprawstwa, a różniący się od niej pod względem stopnia i w sposobie działania. Wtórna imaginacja rozprasza, by odtwarzać27. René Wellek twierdził wręcz, że idea
imaginacji zajmowała centralne miejsce w twórczości Coleridge’a, dodając jednocześnie, że przejął ją z tradycji niemieckiej Naturphilosophie (zwłaszcza od Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga)28. Percy Bysshe Shelley uznawał imaginację
za „zasadę syntezy” 29, dostrzegając w niej instrument wiedzy
o rzeczywistości. W epistemologicznych (a nie wyłącznie estetycznych) kategoriach ideę imaginacji traktował również John
Keats, kiedy zauważał, że „to, co imaginacja ujmuje jako piękne, musi być prawdziwe”30. Trudno nie przyznać imaginacji
centralnej roli w romantycznej poezji, nadrzędnej wobec innych kategorii, które stanowią o specyfice Romantyzmu, a zarazem zachodniej tradycji ezoterycznej. Wielu romantyków
dobrze znało zachodnią twórczość ezoteryczną, w twórczości
wielu można znaleźć ślady wpływu między innymi Paracelsusa,
Böhmego, a zwłaszcza Swedenborga. Na związki między Romantyzmem a ezoteryzmem zwracają uwagę badacze zachodniej tradycji ezoterycznej, poczynając od Augusta Viatte’a31
na Wouterze Hanegraaffie kończąc.
S.T. Coleridge, Biographia Literaria [w:] idem, The Major Works, ed.
H.J. Jackson, Oxford University Press, Oxford–New York 2008, s. 313.
28
R. Wellek, The Concept..., s. 203
29
P.B. Shelley, A Defence of Poetry [w:] The Selected Poetry & Prose of Shelley, ed. B. Woodcock, Wordsworth Editions Limited, Ware, Hertfordshire 2002,
s. 635.
30
R. Wellek, The Concept..., s. 196.
31
Zob. A. Viatte, Les sources occultes du romantisme: illuminisme, theosophie:
1770–1820, t. 1 (Le preromantisme), t. 2 (La generation de l’empire), Librairie
Ancienne Honore Champion, Paris 1928.
27
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Romantyczna imaginacja pozwalała widzieć w naturze
żywy organizm (Abrams w idei życia widzi sedno Romantyzmu32), a nie martwy mechanizm, w którym obowiązują „zimne
prawa” odkrywane przez nauki ścisłe. Maria Janion (powołując się na pracę Alexandre’a Koyré33) w romantycznej koncepcji natury dostrzega kontynuację, a zarazem rozwinięcie alchemicznej spekulacji:
[…] przed romantyzmem natura istniała i – nie istniała
zarazem […]. Jednak czegoś jej brakowało, co ujawniało się jedynie w filozofiach natury alchemików, Paracelsusa, Boehmego, tych, których nie wahamy się
dziś nazwać prekursorami romantyzmu. To właśnie,
co u nich już było obecne, a co wspaniale rozwinęli romantycy, pozwala umieścić początek prawdziwej kariery natury dopiero w romantyzmie34.

Od romantycznej koncepcji natury jako organizmu, natury jako manifestacji witalności, natury odsłaniającej tajemnice,
nie da się oddzielić koncepcji korespondencji wyraźnie obecnej w poetyckiej twórczości. Adam Mickiewicz w dystychu Mikrokosmos, mikrobiblia z cyklu Zdania i uwagi Jakóba Bema,
Anioła Ślązaka i Sę-Martena pisał: „Ciało jest małym światem;
dusza książką małą. W której spisano wszystko, co się w świecie stało”35. Poetycka imaginacja pozwala widzieć w człowieku-mikrokosmosie odbicie wszechświata. W swoim traktacie
o fundamentach romantycznej wiedzy Georges Gusdorf pisze: „Zgodność makrokosmosu i mikrokosmosu leży u podstaw korespondencji między Wielkim Organizmem wszechświata astralnego a strukturą ludzkiego ciała, którego organy
M.H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature, W.W. Norton & Company, New York–London 1973, s. 431.
33
Zob. A. Koyré, Mistycy, spirytualiści, alchemicy niemieccy XVI wieku:
K. Schwenckfeld, S. Frank, Paracelsus, W. Weigel, tłum., oprac. i posł. L. Brogowski, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1995.
34
M. Janion, Gorączka romantyczna, PIW, Warszawa 1975, s. 248–249.
35
A. Mickiewicz, Pisma, wyd., obj., wstępy J. Kallenbach, Wydawnictwo Dzieł
Wyborowych Marjan Haskler, Warszawa–Kraków–Lwów–Poznań 1922, t. III,
s. 255.
32
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są planetami kosmosu w miniaturze”36. System korespondencji,
zakładając odpowiedniość natury i ducha, tego, co wewnętrzne,
do tego, co zewnętrzne, jawnego i ukrytego, zastępował poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych związkami odpowiedniości37. Naturę może zatem poznać poezja, bazująca na
symbolizmie, na – jak pisała Maria Janion – metaforycznych
odpowiedniościach, łączących za pomocą języka symbolicznego światy widzialny z niewidzialnym38, a nie rozum, wykorzystujący naukę operującą związkami przyczynowo-skutkowymi.
Nie rozum zatem dociera do tajemnic natury, lecz imaginacja,
widząca w niej system symboli.
Uprzywilejowana rola, jaką romantyczni poeci sobie przypisywali, czerpała swoje uzasadnienie z faktu ich panowania
nad słowem, a zatem nad znaczeniami. Georges Gusdorf zauważa ponadto, że poezja w romantycznej perspektywie jest
manifestacją bycia39. To poezja dociera do sedna ludzkiego życia, a nie logika40. Mało tego, poeta nie dość, że świat poznawał
(dzięki imaginacji), to jeszcze przypisywał sobie rangę niemalże kapłańską. Romantyczni poeci odgrywali potrójną rolę: poety, kapłana i uczonego. Gusdorf zwraca uwagę na to, że poeta,
kapłan i uczony przemawiają w imieniu niemej rzeczywistości41. Rekonstruują oni ten typ świadomości, dzięki której całość odbija się w części42. Wszyscy trzej powinni więc posiadać szczególny typ wrażliwości na obecność korespondencji,
na dostrzeganie analogii. Nauka pooświeceniowa wykluczyła jednak z zakresu swoich zainteresowań teorię korespondencji, bazując na poszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych, stąd tak trudno dostrzec dzisiaj pokrewieństwo między
rolami poety i uczonego. Sami romantyczni poeci przypisywali
sobie wyjątkową rolę, ponieważ to oni byli we własnym mniemaniu predysponowani do przemawiania w imieniu niemej
G. Gusdorf, Fondements..., s. 329 (tłum. własne).
M. Janion, Gorączka romantyczna…, s. 260.
38
Ibidem, s. 56.
39
G. Gusdorf, Fondements..., s. 195.
40
Ibidem, s. 198.
41
Ibidem, s. 420.
42
Ibidem.
36
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rzeczywistości, skoro istotą ich pracy było operowanie słowem. To słowa uruchamiają imaginację, to one pozwalają widzieć niewidzialne. Niewidomy Orcio nie widział widzialnego, ale słysząc słowa, zaczynał widzieć to, co niewidzialne dla
oczu. Poezja romantyczna, aspirując do kontaktu z zaświatami,
z rzeczywistością niewidoczną dla oczu, dawała wyraz przekonaniu, że „świat widzialny i niewidzialny daje się widzieć, ale
przede wszystkim – s ł y s z e ć [podkr. – A.K.]”43. Romantyczni
poeci byli szczególnie wyczuleni na muzykę, na dźwięk. W ich
twórczości pojawiają się metafory Orfeusza, fletni Pana, harfy
eolskiej. Meyer H. Abrams w odkrywczym studium pokazał znaczenie wiatru, tchnienia, szumu44. Romantycy swoją poezją odkrywali harmonię świata. Widać tutaj zresztą pewne echo pitagoreizmu i platonizmu. Jeśli można o romantycznej epistemologii
powiedzieć, że była wróżeniem i jasnowidzeniem45, to pamiętając o tym, że to słowo wywoływało w wyobraźni obrazy.
Kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie wątku inicjacyjnego w twórczości romantycznej, podróży inicjacyjnej, w której artysta dociera do centrum swojej osobowości,
ale i z drugiej strony poznaje naturę46. Inicjacja ta stanowi rodzaj podróży od niewiedzy do „wyższego poznania”. Taką drogą
jest ślepota czy szaleństwo47. Literatura romantyczna pełna jest
przykładów poszukiwania wiedzy (gnozy) dostępnej tylko nielicznym adeptom – stąd także jej inicjacyjny charakter. Gusdorf
mocno akcentował to, że dostęp do romantycznej epistemologii
nie był możliwy przez nauczanie dyskursywne, lecz wyłącznie
przez inicjację48. Taki charakter ma romantyczna poezja, w której
słowo staje się czymś więcej niż wyrazem, staje się wyrocznią,
przepowiednią, sposobem dotarcia do istoty rzeczywistości49.
M. Janion, Gorączka romantyczna…, s. 59.
M.H. Abrams, The Correspondent Breeze: A Romantic Metaphor [w:] English Romantic Poets. Modern Essays in Criticism, ed. M.H. Abrams, Oxford
University Press, London–Oxford–New York 1960, s. 37–54.
45
G. Gusdorf, Fondements..., s. 374.
46
Ibidem, s. 396.
47
Ibidem, s. 395. Na marginesie, Orcio z dramatu Krasińskiego zostaje uznany przez lekarza za niepoczytalnego (ma w jego opinii pomieszanie zmysłów).
48
Ibidem, s. 203.
49
Warto tutaj wspomnieć o dwóch, wyróżnionych przez Marię Cieślę-Korytowską, postawach wobec języka: inicjacyjnej i kreacyjnej. Ta pierwsza „zakłada,
43
44
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Orcio – to See not Seeing.
A Study of Romantic Imagination in the Post-Enlightenment World
Examined in the article are the issues of Romantic imagination. Despite its
large diversification, Romanticism itself is treated here as a certain ideological
entity, as well as a reinterpretation of the Western esoteric tradition. Many Romantics were aware of the Western esoteric output – its influence can be traced
in the works of many, e.g. Paracelsus, Jakob Böhme, and Emanuel Swedenborg in particular.
Being one of the central esoteric categories, the imagination undoubtedly
belongs to the most important Romantic categories. In the article, imagination
is not treated as “producing the imagined but not existing worlds”, which is often attributed to Romantics. It is approached as a tool for cognition, to access
what is invisible and removed beyond the legal and legitimized knowledge by
the protagonists of the Enlightenment. The article is an attempt at reconstructing the Romantic epistemology, which treated Romanticism itself as gnosis –
as Georges Gusdorf wrote. Romantic literature provides numerous examples of
the search for knowledge (gnosis) available only to very few insiders – hence,
its initiatory nature which is a feature of Romantic poetry, where a word becomes more than a part of a sentence, becomes an oracle, a prophecy, a way to
reach the essence of reality.

że język jest dany od Boga, jest najpełniejszym źródłem objawienia, do którego
człowiek może dotrzeć przez wtajemniczenie. Druga – iż najlepszym sposobem
poznania jest tworzenie, operowanie językiem, twórczość poetycka” (M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu, Wydawnictwo Literackie, Kraków
1997, s. 132). W artykule interesowały mnie obie postawy.
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Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

THE THEOSOPHIC INTERPRETATION
OF LILLA WENEDA BY JULIUSZ SŁOWACKI1
One of the distinguishing features of the Romanticism era
was the great return of the myth, examples of which can also
be found in numerous works by the Polish poets regarded as the
Three Bards: Adam Mickiewicz (1798–1855), Juliusz Słowacki
(1809–1849) and Zygmunt Krasiński (1812–1859). Juliusz
Słowacki’s works, which shaped the esoteric imagination of at
least several generations of Poles from the second half of the
nineteenth century up to the interwar period, deserve special attention. His late poems in particular – Genesis from the Spirit
(1844) and King-Spirit (1845–1849), were regarded as a kind of
poetic revelation, while Lilla Weneda (1839) deserves a special
mention among his theatrical works, which became an important element of the Polish myth of national rebirth, so relevant
during the period of lost independence.
The classic discussion of the myth refers to two universal
themes – the beginning of the world and the journey of the hero.2 Sometimes these two threads are strongly intertwined and
This research was carried out within the framework
of the Minister of Science and Higher Education’s
programme entitled “National Programme for the Development of Humanities”
in the years 2016–2019: Polish Culture in Relations to the Western Esoteric Philosophy in the Years 1890–1939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).
2
A major supporter of the first approach was Mircea Eliade, who devoted much
of his attention to this issue in his books. See e.g. M. Eliade, Sacrum, mit,
1
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this is precisely the case in Lilla Weneda. However, Słowacki
adapted the traditional patterns in an exceptionally original
way. As Claude Lévi-Strauss emphasized, the mythical tale unfolds in all its versions and interpretations, which, in spite of
the transformations of form and content, in essence constitute
a common narrative.3 Thanks to this, universal questions about
the cause and meaning of current events find a constantly updated response. Słowacki’s works inspired a true explosion of
mythological concepts among Polish esotericists. One example
of such a reception was the staging of Lilla Weneda by Kazimierz Stabrowski (1869–1929) who, during the course of his
project that ran in 1916, proposed his own reading of this romantic myth conducted in the spirit of theosophical concepts.

Heroines of the Beginning of the World
According to Juliusz Słowacki’s original plan, Balladyna
and Lilla Weneda were to be part of a series of “six tragedies,
or dramatic chronicles,” (39–40)4 dealing with the mythical origin of Poland. Eventually, only two of these plays would ever
see the light of day, and they shared the setting – a land on Lake
Gopło – and the roles of the main heroines, although they differed formally. Balladyna was written as a “fantasy legend,”
depicting a “new poetical country,”5 built with disregard for all
the rules of historical science, as Słowacki emphasized with
some satisfaction, for example, when he wrote “let thousands
of anachronisms scare the sleeping graves of the historians and
historia. Wybrane eseje, tłum. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1993. By contrast, the priority of the heroic myth (monomyth) in the creation of mythical stories was emphasized by Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces,
Princeton University Press, New York 1949.
3
See C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, PIW, Warszawa 1970, p. 300; C. Lévi-Strauss, D. Eribon, Z bliska i z oddali, tłum. K. Kocjan, Opus, Łódź 1994, p. 132.
4
J. Słowacki, List do Zygmunta Krasińskiego [in:] idem, Balladyna. Tragedia
w pięciu aktach, Ossolineum, Wrocław 1953, p. 37.
5
J. Słowacki, List do matki, 18 XII 1834 [in:] Korespondencja Juliusza Słowackiego, red. E. Sawrymowicz, t. 1–2, Ossolineum, Wrocław 1962.
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chroniclers” (25–27).6 By contrast, Lilla Weneda featured “wider, more iridescent, but less fantastical tragedies than Balladyna” (75–76).7 Significantly, in this work Słowacki identified
historiosophical gravitas with mythical narrative, which he considered a universal message capable of creating attitudes and
social moods.8 So Balladyna was meant to move and entertain,
whereas Lilla Weneda was intended to shake, outrage and thus
mobilize the audience towards actual change.
In creating the universe of Lilla Weneda, Słowacki appealed
to the concept of the two-tribal origin of the Polish state, present
in the works of contemporary historians.9 Among the sources
used by the Słowacki, at the fore are numerous literary inspirations, antique themes and motifs drawn from Scandinavian mythology, references to medieval legends and Swiss folk traditions, and finally his own personal memories.10 In this apparent
chaos of background material, Lilla Weneda transcends rigid
genres and literary conventions as a creative and extremely free
adaptation of the original sources.
The story presented in Lilla Weneda begins with the outbreak of war between the Weneds and the Lechites. The Weneds
seem to be better and stronger warriors than their invaders, yet
J. Słowacki, List do Zygmunta Krasińskiego…, p. 36.
J. Słowacki, II List do Zygmunta Krasińskiego (Do Autora Irydiona list II)
[in:] idem, Lilla Weneda, Ossolineum, Wrocław 1986, p. 47.
8
Cf. M. Ursel, Wstęp [in:] J. Słowacki Lilla Weneda, pp. 8–9. See also
J. Kleiber, J. Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, pp. 273–275.
9
The myth of the two-tribal beginning was very important for shaping the specific current of Polish historiography, see W. Hahn, Celtowie w “Lilli Wenedzie”, “Pamiętnik Literacki”, Rocznik II, Lwów 1903. The development of this
concept in historiography is discussed by R. Majewska, Arkadia Północy. Mity
eddaiczne w Lilli Wenedzie i Królu-Duchu Juliusza Słowackiego, Alter Studio,
Białystok 2013, pp. 204–211; J. Maślanka, Dramat o pradziejach i współczesności – “Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego [in:] Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, red. S. Grzeszczuk, A. Niewolak-Krzywda, t. 3, KAW, Rzeszów 1990, pp. 131–153.
10
Słowacki himself drew attention to many of these sources in an introductory letter to the author of Irydion, i.e. Zygmunt Krasiński. The literary sources
of Lilla Weneda are discussed by W. Hahn, Studium nad genezą Lilii Wenedy,
Lwów 1894. On the use of themes from northern mythology, see R. Majewska, Arkadia Północy…
6
7
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their fate is a foregone conclusion. The first audience saw in
this play a reflection of contemporary events, and above all the
November Uprising (1830–1831). However, Lilla Weneda has
no unambiguous key of interpretation. Słowacki does not create a coherent universe, nor does he propose its encyclopaedic
rationalization. That is why the world presented in the play is
full of understatements and contradictions, and the events described often turn out to be the result of tragic coincidences or
their causes remain hidden.
The leaders in this world are the two daughters of the chief
of the Weneds, Lilla and Roza, who, as Słowacki himself emphasized, were the echoes of the heroines of Euripides’ tragedy.11 Both sisters appear to be representatives of the same
primordial force, wild and unnamed, but their relation to this
power source manifests itself in different ways.12 Słowacki
wrote that during his trip to Switzerland near the town of Villeneuve, or ancient Avencium, he found an ancient tomb. Its inscription proclaimed:
Julia Alpinula
Here I lie.
Unhappy daughter of an unhappy father,
priestess of the Aventine gods.
To beg my father from death I could not.
To die unhappily was his fate.
I lived XXIII years. (119–125)13

Even if this event was only an element of artistic creation,
the suffering and premature death of the girl, in which it was difficult to find a higher meaning, touched Słowacki. That is why
the title character of the play received a prominent name, referring to the symbolism of the lily, which Słowacki associated
J. Słowacki, II List do Zygmunta Krasińskiego…, p. 47.
As a digression, it is worth pointing out that among the heroes of Lilla Weneda
there is yet another expressive female figure, Gwinona, the vindictive Icelandic
princess, Lech’s wife and mother of his children.
13
J. Słowacki, II List do Zygmunta Krasińskiego..., p. 49. This inscription was
in fact a sixteenth-century forgery, of which Juliusz Słowacki had probably
learned from Byron’s writings, cf. M. Ursel, Wstęp…, pp. 13–14.
11

12
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with purity, sweetness, and also with trance and death.14 In the
case of Lilla Weneda, all these meanings are strengthened by
the connection with the idea of salvation. She inherited this last
function from her father, the chief of the Weneds, Derwid, who
plays a magical harp that makes his tribe invincible in every
battle. In captivity his power fades and then Lilla enters in a bid
to save her father’s life and, above all, restore the harmony of
the lost order.
In every situation, Lilla tries to act as a mediator – of divided tribes or contradictory traditions. This function is particularly evident in her interest in the teachings of Saint Gwalbert,
who proclaims Christianity to the disunited people. Lilla was,
however, prepared for this extraordinary function much earlier,
even through a rather shocking relationship with her own brother and fiancé, Lelum (III, 151–164).15 In the presented history,
however, the chaos of disintegration is all pervasive, and unity gains a tragic dimension, reflected in the combination of the
dead Lelum and the living Polelum in one suit of armour. Also
imprisoned and condemned to death by the Weneds, the son of
the Lechite ruler, Lechon, speaks of himself as essential for the
world “as the sun, the moon” (IV, 538), yet this conjunction is
not fulfilled as the young knight dies.16
If Lilla’s appearance at the Lechite headquarters is to be
treated as a journey, it goes to the very heart of the darkness,
where she is subjected to three trials. They are in fact targeted at her father, but Lilla finds their solution.17 In the first, the
old chief is blinded, weakened and suspended from a tree. Lilla
For more on the symbolism of lillies in the works Słowacki see B. Adamkowicz-Iglińska, Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego, “Wiek XIX:
Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 2013, nr 6
(48), pp. 285–301.
15
J. Słowacki, Lilla Weneda…, pp. 106–107.
16
Ibidem, p. 151. This is a clear reference to alchemical symbology also found
in other works by Słowacki. Kordian (1934), for example, opens a series of alchemical procedures. In this play, however, they were associated with satanic activities.
17
Renata Majewska analyzes Derwid’s attempts in the context of the mythological symbolism of Edda as well as with regard to the puer-senex topos, which
he was supposed to represent, R. Majewska, Arkadia Północy..., pp. 211–229
and 244–264.
14
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then prompts her brother Polelum to throw an axe and release
their father, cutting through his long hair and thereby rescuing him. In the second trial, instead of her father the girl enters a cave full of snakes who listen to her as she plays the harp
and do her no harm. Finally, in the third trial, Lilla feeds Derwid – who has been sentenced to death by starvation – some lilies from her garland, as if stepping into the role of his father’s
mother.18
The weaker Derwid grows, the stronger Lilla becomes, who
takes on her father’s role and identifies with the power of his
harp. But despite her victorious survival of the trials, she is not
able to save her father or her world. Her sacrifice does not produce the expected results. Suffering does not find sense. Her
summoned power does not lead to any liberating transformation. One might even say that in Lilla Weneda, the representatives of the old myths and traditional paths of initiation fail.
Derwid does not exit the tree with messianic power, and they
know full well what happened in Odin’s case. Lilla’s increasingly powerful magic does not allow her to save her legacy.
The representatives of the younger generation of both tribes
lose their lives, but this sacrifice does not change the course of
history, which is turning increasingly tragic with every single
passing moment. This vision of history seems to lead directly to
the intuitions of Gnostic radicalism, not lacking in Słowacki’s
oeuvre. Subordinate to destructive forces, the world seems unsavable. Thus, in Lilla Weneda, Juliusz Słowacki continues his
personal “exegesis of protest”19 against history as well as his
messianic attempts at its justification, whose origins can be
traced to, for example, Anhelli (1837).
Mieczysław Limanowski (1876–1948) correctly noted that
Lilla is a female counterpart to Anhelli, sentenced to exile and
Słowacki mentioned that this custom was taken from “Pinsk peasants”,
J. Słowacki, II List do Zygmunta Krasińskiego..., (135–139), p. 50. It is worth
mentioning, however, that the lilly is also a hallucinogen used in shamanic
practices.
19
This term was used by Kurt Rudolph in the context of Marcionism, cf. Gnoza, tłum. G. Sowiński, Nomos, Kraków 2003, p. 314. I think that in the texts of
many Polish authors, especially in esoteric texts, there is an analogous tendency in the explanation of literary and historical sources.
18
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dying when there is hope of salvation.20 In the hell of Siberia,
Anhelli cannot be helped even with the extraordinary powers
of a shaman, who himself loses his life. In Lilla Weneda, this
mission is taken over by Roza, who is able to survive after all
and proclaim the hope of rebirth. She is referred to as, among
others, a “young and beautiful sorceress” (III, 333–334)21 and,
at the same time, a “witch” (III, 91)22, a “a terrible giant” (III,
94)23 and a “terrible prophetess” (IV, 176).24 She also has at
her disposal real shamanic power, especially when she “brews
the bones” of the fallen warriors (IV, 439–441).25 She does not
save the old world herself, because its salvation is not possible,
but she prepares the arrival of a new one. The most important
prophecy that she issued also concerns herself:
I will be the last to live,
The last with a red torch:
And I fall in love with the ashes of the knights
And ashes will impregnate me,
And the oaks will be matchmakers with a flame on their foreheads,
And my wedding bed will be a pile of knights.
Whoever dying will believe in me,
And expire in peace;
I will avenge him better than fire and war,
Better than a hundred thousand enemies,
Better than God… (Prologue, 140–150)26

So, Roza appears in the place where Lilla’s power fails. If Lilla
is the centre of the old world, by blending its individual elements,
Roza turns out to be a rebellious outsider, stirring fear among her
20
M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
1994, p. 171. On the topic of the Shaman’s role in Anhelli, see T. Ewertowski,
Anhelli Juliusza Słowackiego – próba odczytania postkolonialnego [in:] Słowacki postkolonialny, red. M. Kuziak, Teatr Polski, Bydgoszcz 2010, p. 107.
21
J. Słowacki, Lilla Weneda, p. 116 and IV, 634, p. 155.
22
Ibidem, p. 103.
23
Ibidem.
24
Ibidem, p. 134.
25
Ibidem, p. 146–147.
26
Ibidem, p. 62.
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own people as well as strangers. Lilla belongs to the lost paradise
of the past, and Roza heralds a future that is yet to come, yet she
acts in the present in which only ashes and bones remain, symbolizing death. Paradoxically, liberation is hidden in this darkness,
and Roza consistently heads towards it – through death.
The avant-garde of Słowackian mythology stems from the
fact that in his story under the pretence of narrating the past,
he explores the content of collective unconsciousness. For this
purpose, he uses dynamic images and suggestive symbols, such
as the harp, blood, skulls, bones, caves, snakes or ashes. These
motifs would be later lend themselves in different times, environments and contexts, to continually rereading and, moreover,
created the opportunity to continually expand and transform the
imagined universe. This innovative method of Słowacki of constructing the poetic narrative had already been remarked upon
in the early 20th century by Ignacy Matuszewski:
With Homer, Dante and Mickiewicz every word works
primarily – though not exclusively! – through internal content and subordinates its aesthetic individuality
to the content of a logical sentence, which again surrenders unflinchingly to the spirit that animates and
sustains the whole. With Słowacki – as with today’s
modernists – words and sentences sometimes become
‘individual’, because they act on our imagination not
only as components of the logical chain of thought, but
directly, on their own accord, through rhythm and colour, reflecting, independently of the guiding idea and
without self-expression, the indescribable mental feel
of the oeuvre.27

As a consequence of such treatment, Słowacki introduces
a perspective in which the subject is no longer – as in the modern world view – in opposition to the object, but includes it
within itself.28
27
I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm): twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej: studyum krytyczno-porównawcze,
Księgarnia M. Arcta, Warszawa 1909, p. 268.
28
The relation of the subject and the world in Słowacki’s work is analyzed
by M. Siwiec, Romantyzm i zatrzymany czas, Wydawnictwo Uniwersytetu
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In the contradictory world of Lilla Weneda, the sacred also
adopts unexpected and even absurd forms, as evidenced by
the trickster couple Saint Gwalbert and Ślaz. The division into
good and evil does not, in fact, lose its sharpness here, although
its coexistence conditions development, even if it occurs under
dramatic circumstances. An important element of this story are
also the two apparitions of the Virgin Mary, whose “Raphaellike”29 image was to hang in the grotto of the aforementioned
Saint Gwalbert. The first of the apparitions, described as the vision of the “Mother of Christ” surrounded by a rainbow, takes
place at the time of Lilla’s death. The second manifestation
closes the play and takes place over the pile of ashes belonging
to those defeated by Roza. In works of art, it is referred to as the
appearance of the “Bogurodzica” (the “Mother of God”). So if
Lilla’s sacrifice is related to the apparition of the Mother of the
Saviour, then as a result of Roza’s sacrifice the Mother of God
appears, and only the latter hierophany determines the miracle
of rebirth announced in the last scene of the drama.
Słowacki introduced some significant changes to Lilla
Weneda in relation to traditional mythical narratives. His story at first reflects the paradox of the world, although it does not
explain it, using only some intuitions that symbolically serve
to illuminate the mystery of history’s tragedy and suggest a solution. Lilla’s task is to save the world, which ends in failure.
By contrast, Roza leads to its radical transformation, or at least
gives the hope that this will happen. The wandering of these
heroines does not take them to distant lands, but leads instead
through the unknown unconsciousness and towards the future.
As such it becomes a prelude to Słowacki’s philosophy of genesis, recognized by the Poles as a revealed message.
Słowacki was regarded as a great visionary and mystic who
saw the rebirth of a free Poland. In his work there is no definite
reference to esotericism so characteristic of many Romantics,
Jagiellońskiego, Kraków 2009, p. 216. The evolution of the classical concept of
object and subject in both Romanticism and Modernism is discussed extensively by Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej,
tłum. M. Gruszczyński et al., PWN, Warszawa 2012.
29
J. Słowacki, II List do Zygmunta Krasińskiego…, (36–37), p. 45.
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but his vision of the dynamic transformation of the world as
a result of the constant confrontation of contradictory forces seems relatively close to the Christian Theosophy of Jacob
Böhme (1575–1624).30

The Evolution Myth
In Polish culture Lilla Weneda proved to be a highly relevant inspiration, an example of a real “open work”, both in the
sphere of literature,31 in the visual arena,32 and in theatre. The
The so-called Christian Theosophy, popular in Western culture since the Renaissance, was a mythologized interpretation of the Christian vision of the
world. By contrast, in the Modern Theosophy related to the activities of the
Theosophical Society, founded in 1875, the accent was shifted to perennialism, whose source was supposed to be an idea of the East. Cf. B.F. Campbell, Ancient Wisdom Revived: History of the Theosophical Movement, University of California Press, Berkeley 1980; A. Faivre, Theosophy, Imagination, Tradition: Studies in Western Esotericism, trans. Ch. Rhone, Suny Press,
New York 2000; J. Godwin, The Theosophical Enlightement, Suny Press, New
York 1994. On Słowacki’s possible interest in the ideas of Jacob Böhme, see
M. Burta, Bohemizm Słowackiego? [in:] Słowacki mistyczny. Rewizje po latach,
red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2012, pp. 41–52.
31
Traces of this inspiration can be found in many works by Young Poland, cf. I. E. Rusek, Dialogi pisarzy młodopolskich z Lillą Wenedą Juliusza
Słowackiego, “Tematy i Konteksty” 2012, nr 2, pp. 254–263. At this point it is
worth mentioning a play The Weneds written by Antoni Lange in 1901 and published in 1909 in Paris. It was dedicated to the “Memory of Juliusz Słowacki”.
Here too, the two main roles are allocated to the sisters – Groza and Wila. The
revelations of the Virgin Mary, however, are replaced by the manifestations of
the spirit of Wanda, the personification of the “soul of the nation”, often referred
to in the text of the drama.
32
In 1883, Lilla Weneda was published with illustrations by Michał Elviro Andriolli (1836–1893), a highly regarded illustrator in Poland and abroad. He also
prepared the graphic design for works by Adam Mickiewicz and Józef Ignacy
Kraszewski. He collaborated with many popular magazines, such as “Tygodnik
Ilustrowany”, “Kłosy”, “Le Figaro Illustré” or “Le Monde Illustré”, see R. Lewandowski, Andriolli Michał Elwiro [in:] Polski Słownik Biograficzny. (Uzupełnienia i sprostowania), FNP, Warszawa–Kraków 2014–2015, Zeszyt 207, t. L,
s. XIII; G. Socha, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Ossolineum, Wrocław
1988. Andriolli’s illustrations shaped the iconography of Lilla Weneda. The creation of a monument to Lilla by Alfred Daun (1854–1922 in Kraków in 1884 contributed to the popularization of this topic. It presents a half-naked princess, holding an instrument in her hands, her figure enveloped by a giant snake.
30
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premiere of one of the most interesting stagings of this play took
place on 17 (30) April 1916 at the Polish Theatre in Moscow.
The time and location of the show were significant. The beginning of the First World War triggered a great migration movement. Many Poles had arrived in Moscow. Tadeusz Miciński
(1873–1918), a famous writer and poet and Mieczysław Limanowski, became the undisputed leaders of this group. They
considered it extremely important to promote Polish culture in
exile, in order to support the work of the aforementioned theatre, founded and run by Arnold Szyfman (1882–1967).33 Kazimierz Stabrowski, a renowned painter, professor at the Academy of Fine Arts in Warsaw, designed the set and costumes for
Lilla Weneda.34 This choice was not accidental – in Russia he
was considered to be a prophet, who predicted the oncoming
war and the changes in the world related to it.35
The Moscow staging of Lilla Weneda met with great interest
and was widely commented on in the Polish press.36 The high
33
Besides Lilla Weneda Arnold Szyfman also directed in Moscow Zemsta by
Aleksander Fredro (1793–1876) and Fantazy by Juliusz Słowacki.
34
A study of the origins of Kazimierz Stabrowski’s artistic biography was presented by L. Skalska, Kazimierz Stabrowski – lata studiów i początki działalności artystycznej, “Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1975, nr 19,
pp. 575–657. Stabrowski’s role in the contemporary artistic milieu of Poland
and his esoteric interests is mentioned by R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród
spadkobierców Króla-Ducha. Twórczość Čiurlonisa wobec Młodej Polski,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
This thread is also explored by K.M. Hess, M.A. Dulska, Kazimierz Stabrowski’s Esoteric Dimensions Theosophy, Art, and the Vision of Feminity, “Rosa di
Paracelso” 2017, No. 1, http://www.larosadiparacelso.com/index.php/rosa/article/view/18 [accessed: 10.07.2017].
35
The series of Stabrowski’s paintings entitled “Storm Dawn”, first exhibited in
St. Petersburg in the late autumn of 1915, were regarded as prophetic, L. Skalska, Kazimierz Stabrowski – lata studiów i początki działalności artystycznej,
p. 208. The Russians also wrote about the visionary nature of his painting, see
Художникъ-провидецъ, “Hива” 1916, No. 5, pp. 74–81.
36
One of the meetings of the Literary and Artistic Section at the Polish-Polish
Cultural and Educational Association (18 Milatyński Alley) was devoted to the
performance: “The discussion was initiated by Mr Limanowski, who in a long
speech expressed his views on Słowacki’s work and on the way Lilla Weneda was presented and acted at the Polish Theatre in Moscow”, “Gazeta Polska” 1916, nr 126. The Polish émigrés in Moscow during the First World War
are discussed in a book about Mieczysław Limanowski that will be published
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profile of this production is testified by the photographs currently kept at the National Library, as well as the Warsaw Theatre Museum, along with twelve colourful sketches featuring
the costume designs by Kazimierz Stabrowski, which are also
included in the collections of this museum. Unfortunately, the
preserved iconographic material does not allow for a full analysis of Stabrowski’s interpretation. On the basis of this, however, the symbolism of the Wened sisters can be reconstructed
in the context of the esoterically interpreted transformation of
the world.
One of the most interesting of the photographs from the
show that have survived is probably a fragment from the prelude to this play, in which Lilla appears with a group of harp
players along with Roza37 (Fig. 1). The stage was framed with
scenery imitating a specific, rock-like structure. The space inside was divided into two distinct zones. The first was on the
left of the stage from the viewer’s perspective. It stretched between pillars set up at the left end, decorated with symbols of
circles and squares and a wide central pillar on which the base
and the top feature the swastika symbol. In the background of
this section a sunlit lake was visible. The right side of the stage,
starting from the pillar, was designed as a dark cave, and the
huge swastika sign was also found on a massive stone pillar at
the bottom of the cave. In the perspective of this section, a kind
of rock window opens, overlooking the night sky, where two
more symbols appear: the sun in an eclipse with a bright crescent moon below it.
In Stabrowski’s set design, the worlds of the two sisters –
and they themselves – are strongly contrasted. Mieczysław Limanowski wrote about Balladyna: “For Słowacki, the world
is populated, alive, right down to the bone. Every tree, every flower, every cloud, every breeze or glint of sunshine is an
soon by Professor Zbigniew Osiński, to whom I am most grateful for giving me
this information.
37
The surviving photographs show 9 harp players and not 12 as in the literary
original, cf. Scena ze spektaklu Lilla Weneda Juliusza Słowackiego w inscenizacji Kazimierza Stabrowskiego, Teatr Polski w Moskwie, Biblioteka Narodowa,
sygn. F 820, https://polona.pl/item/588942/0/ [accessed: 10.06.2017].
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Fig. 1. A scene from the performance of Juliusz Słowacki’s Lilla Weneda, printed on silver-gelatine paper, at the Polish Theatre in Moscow staged by Kazimierz Stabrowski, premiere 17 (30) April 1916. Courtesy of the Theatre Museum Warsaw

Fig. 2. Kazimierz Stabrowski, Lilla Weneda, 1916. Photograph by A. Stawiński.
Courtesy of the Theatre Museum Warsaw
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Fig. 3. Kazimierz Stabrowski, Roza Weneda, 1916. Photograph by A. Stawiński. Courtesy of the Theatre Museum Warsaw

Fig. 4. Kazimierz Stabrowski, Lelum and Polelum, 1916. Photograph
by A. Stawiński. Courtesy of the Theatre Museum Warsaw
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expression of life. The world is a building of ghosts […] a group
of unrelated spirits that shine multicoloured like a rainbow.”38
This characteristic also well reflects the specifics of the sunny
lands on Lake Gopłło, which Lilla patrons. Roza’s space is the
darkness of the cave and night.
The sisters stand on two sides of the middle pillar. Lilla
and the harp-players are set against a sunny landscape, while
Roza stands alone in the cave, slightly further behind in relation to her sister, her head slightly inclined. Their costumes can
be quite accurately reconstructed thanks to sketches that have
survived. They correspond to the symbolism of imaginary landscapes. One of the designs depicts a fair-haired Lilla in a whiteand-blue dress with golden embellishment (Fig. 2). A golden
circle with a black border in the middle of the skirt towards the
bottom is a significant element of her outfit (unfortunately, it
cannot be seen in any of the surviving photos, but it is difficult
to determine whether this decorative feature had been dropped
or if the photos had not managed to capture it). Nor do not have
any detailed descriptions or drawings of this element, but we
can suppose that this sign is a reference to solar symbolism. The
bright, luminous colours of Lilla’s costume merge with the idea
of a lost paradise and the innocence that this heroine represents.
Roza’s costume was elaborated with much greater precision
(Fig. 3). Some attributes, such as the dagger and jewellery were
presented by Stabrowski on separate, detailed sketches accompanying the main design sheet. According to the literary prototype, Roza has black, shoulder-length hair. Her dress is darker in colour than Lilla’s. Additionally, the decorative elements,
such as a wide leather belt, feature distinctive red and black
hues. The whole ensemble was complemented by a black, probably fur, cape thrown over her shoulders. Roza’s outfit featured
a distinctive headdress decorated with two black wings, which
elicit an association with Hermes’ hat. Lelum and Polelum also
wear helmets with wings, although in their case they are slightly smaller and differently arranged (Fig.4).

38

M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa…, p. 99.
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Roza’s robe is also distinguished by its swastika decoration.
In the design, this sign was located on her left breast as well
as on the her headdress and the supporting wings. On the other hand, in the photo we can see that the swastika, next to the
sign of the circle (or spiral) was also found on the cape. Apparently, according to Stabrowski, this symbol was associated with
the Weneds, because the swastika can also be seen on Lelum
and Polelum’s only shield, where it took the form of a dragon.
The swastika, which seems to be an interpretative key to Lilla Weneda’s scenography in Stabrowski’s approach, was one of
the most important symbols of the Modern Theosophy – its sign
was even found on the seal of the Theosophical Society. This
symbolism was certainly familiar to Stabrowski and Miciński,
who together formed the structures of the first Polish Theosophical Society at the beginning of the twentieth century.39 Their
involvement in this activity is testified by the correspondence
kept in the archives of the Theosophical Society in Adyar, conducted primarily by Stabrowski.40 It also documents the specifics of the Polish community, which had a strong interest in
the Christian Theosophy, largely ignored in the interpretations
of Helena P. Blavatsky (1861–1891), as well as a fascination
with poetry, and the philosophy of the genesis of Słowacki.41
Stabrowski’s projects should also be interpreted in this context.
39
On Theosophy in Poland see L. Hass, Liberałowie, ezoterycy, piłsudczycy.
Z dziejów polityki w Polsce w latach 1924–1928, “Dzieje Najnowsze” 1973 (3),
pp. 55–56; idem, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie
Środkowo-Wschodniej 1905–1928, PWN, Warszawa 1984; T. Doktór, Towarzystwo Teozoficzne , “Zeszyty Filozoficzne” 1997, nr 7; K.M. Hess, The Beginnings of Theosophy in Poland: From Early Visions to the Polish Theosophical
Society, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, No. 13, pp. 53–71.
40
The archives of the Theosophical Society in Adyar include some of Stabrowski’s letters, as well as lists of members of the Theosophical Society in Poland,
among whom Tadeusz Miciński was also to be found. Miciński’s enthusiasm
for theosophy is reminiscent of E.F. Pisareva, The Light of the Russian Soul.
A personal memoir of Early Russian Theosophy, trans. G.M. Young, Quest
Books, Wheaton, Chennai 2008, p. 46.
41
Polish esotericists sought to popularize the philosophy of genesis in Europe,
hence the numerous translations of the King-Spirit produced in this circle. The
first of them was prepared in the circle of Polish theosophists, cf. J. Słowacki,
La Genèse par l’Ame, trad. A. d’Ulrich, Milano 1907.
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Blavatsky broadly discussed the significance of the swastika
in The Secret Doctrine (1888). She recognized this ancient Hindu symbol of happiness and prosperity as a sign of universal energy in the form of the magical hammer of Thor (the Fylfot).42
It was also said to express the unity of the male and female elements manifesting themselves in a multitude of phenomena
throughout the world.43 Most importantly, however, Blavatsky
saw in the swastika the form of a cross, the original symbol of
the evolving universe:
Few world-symbols are more pregnant with real occult
meaning than the Swastica. […] it points in its concrete
imagery, as the ideograph of the number does, to the
Zenith and the Nadir, to North, South, West, and East;
one finds the unit everywhere, and that unit reflected
in all and every unit. It is the emblem of the activity
of Fohat, of the continual revolution of the “wheels,”
and of the Four Elements, the “Sacred Four,” in their
mystical, and not alone in their cosmical meaning; further, its four arms, bent at right angles, are intimately
related, as shown elsewhere, to the Pythagorean and
Hermetic scales. One initiated into the mysteries of the
meaning of the Swastica, say the Commentaries, can
trace on it, with mathematical precision, the evolution
of Kosmos and the whole period of Sandhya. Also “the
relation of the Seen to the Unseen,” and “the first procreation of man and species.”44

The idea of evolution, understood as the continuous development of absolute reality, manifested itself in the history of
the world, was one of the most important beliefs of Modern
Theosophy.45 The swastika that expressing this concept became
H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine. The Synthesis of Science, Religion
and Philosophy, Adyar, Madras 1888, Vol. 2, p. 487, https://www.theosophytrust.org/Online_Books/The_Secret_Doctrine_Vol_2_V2.0.pdf [accessed:
20.04.2017].
43
Ibidem, p. 587.
44
Ibidem, p. 546.
45
On the Polish reception of the theosophical idea of evolution, see I. Trzcińska,
Polish Interpretation of the Theosophical Concept of Evolution, “The Polish
Journal of the Arts and Culture” 2015, No. 13, pp. 173–190.
42
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a symbol of symbols, reaching out to all religions and sciences.
So it was treated by the Polish theosophists. It is worth recalling
that Stabrowski put the swastika sign in the design of the cover
of Nietota, a novel by Miciński published in 1910, dedicated by
the author to the “Development of the World.” In this extraordinary work, an array of times, dimensions and literary forms
permeate, and the archaic lyricism nestles with sometimes biting remarks about the contemporary times. Much indicates that
this novel was an important inspiration for Stabrowski, at least
in his designs for Lilla Weneda.
The swastika appears in Nietota, for example, as a “Highlander cross”, a lightning bolt – the weapon used by the main
character – or an archaic sign of liberation, decorating a pendant found in a mysterious cave. There is no doubt that by recalling this symbol, Stabrowski pointed out the importance of
the expected transformation in the perspective of evolution, and
at the same time expressed hope for the rebirth of Poland, identified with the fate of the Weneds. In this perspective, the concept of evolution became a development of the prophetic message of Słowacki and his esoteric vision of Christianity.
During the war, the process of this evolution seemed to be
gaining momentum. Miciński argued that it was transforming
itself into a revolution.46 The Polish theosophists could have
still believed that this would result in a better world. There is no
doubt that in this concept of radical transformation one can find
the inspiration of the Russian symbolists for whom the idea of
revolution was a very important point of reference, although in
their message it often involved a catastrophic end.47
46
That is why, in the context of Micinski’s works, W. Gutowski, Wprowadzenie
do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, p. 120 distinguishes two coexisting myths: reintegration and revolution.
47
The sources of the Russian concept of revolution must undoubtedly be sought
in the theosophical doctrine of evolution that found expression in numerous
works, among others in the writings of the anthroposofist Andrei Bely, A. Белый, Революция и культура, Москва 1917; cf. З. Минц, Русский символизм
и революция 1905–1907 годов [in:] eadem, Блок и русский символизм: Избранные труды в 3 кн. Искусство, СПб. 2004, кн. 3: Поэтика русского
символизма, pp. 190–206.
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We do not know how Stabrowski showed the theophany of
Our Lady. For Blavatsky, the Christian Madonna and Child,
cloaked by the sun and with the moon under her feet, was one
of the ancient figures of Isis.48 It was to this archetype of the
Mother Goddess that Miciński referred, seeing in it one of the
forms of self-reflection.49 But in the oneiric mythology of Nietota, the image of the goddess appears in the description of the
wanderings of Ariaman and the Litwor the sage (who for a moment becomes the “king Dervid”50) through the Giewont underground. The wanderers were to notice amongst the statues of
the ancient Slavic deities “a statue of Żywie, holding the figure
of a king on her lap, with a multitude of slaves under her feet.
Her face has the gravitas of a goddess, with Teuton and Hunn
tied under her throne of her, and she holds a sword and a swastika: a symbol by the friction of fire.”51 Litwor also notices “the
black shields of the Weneds with stars or sun”, and further in
the expanse of starry sky “Princess Świętochna” enveloped by
writhing snakes and sporting wings “on her outstretched arms”,
in front of whom float “sweet and passionate lips without face
or body – maybe Polelum, the god of positive electricity?”52 In
“The student of Lepsius, Champollion, and other Egyptologists will quickly recognize Isis as the ‘woman with child’, ‘clothed with the Sun and with the
Moon under her feet’, whom the ‘great fiery Dragon’ persecuted, and to whom
‘were given two wings of the Great Eagle that she might fly into the wilderness’”, H.P. Blavatsky, Isis Unveiled. A Mater-Key to the Mysteries of Ancient
and Modern Science and theology, Vol. 2, New York 1877, p. 448, http://www.
hermetics.org/pdf/theosophy/H.P._Blavatsky_-_Isis_Unveiled_V_II.pdf [accessed: 20.04.2017].
49
He talked about this during some readings in Lviv in 1905: “There is nothing closer to us than the Self – she is the mother goddess of Egypt, who keeps
the king’s thoughts like a child on her lap, and he sucks from her breast and before him kneel the tribal peoples”, T. Miciński, Król Duch-Jaźń. Poemat Juliusza Słowackiego [in:] idem, Do źródeł duszy polskiej, Księgarnia H. Altenberga, Lwów 1906, p. 80.
50
T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, Universitas, Kraków 2007, p. 112.
On role of Słowacki’s poetry in the work of Miciński, see S. Brzozowska, Teatr historii, teatr wyobraźni. Juliusz Słowacki – Tadeusz Miciński, “Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, Warszawa 2013, nr VI
(XLVIII), pp. 7–31.
51
T. Miciński, Nietota..., p. 30.
52
Ibidem, p. 31.
48
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this free and undoubtedly theosophical in spirit paraphrase of
Lilla Weneda, the swastika becomes the insignia of the greatmother as a symbol of “electricity” or, in other words, the union of love53. An aspect of this primary energy also turns out to
be Polelum, as enigmatically alluded to. On the other hand, the
figure wrapped with the snakes, also a winged girl, seems to
combine Lilla and Roza. In this way, Miciński reconstructs the
deeply hidden idea of the beginning with its paradoxical coincidentia oppositorum.
Numerous traces of a fascination with the archetype of primordial, divine femininity are also to be found in Stabrowski’s
paintings. To digress slightly, it is worth recalling that around
1909, so when Nietota was created, he wrote a symbolic tale entitled Legienda, telling, in a rather graphomanic way, of a meeting between a vicious knight with the figure of the primordial
goddess.54 Stabrowski’s work only features 11 pages of manuscript, but it is hard not to notice his expressive analogy with
Miciński’s novel. The essence of these narratives is that the sacred is manifested in the form of a woman, alien to the world
and at the same time constituting its essence. It is she, like
Gnostic Sofia, who leads to an absolute source. In this form,
the modernistic “Anti-Madonna”55 becomes nature itself, divine and transient at the same time, bringing life and death, deceit and liberation.
The archetype of the ambiguous goddess is also revealed in
the design of the Wened sisters, although their primordial unity is split. They do not represent the obvious division of good
and evil. In the light zone belonging to Lilla, death lurks; however the darkness of the Roza’s world that is emphasised in
many ways leads to initiation, underlined by hermetic symbolism. It is worth mentioning that the combination of Roza with
According to Blavatsky, Electricity means life itself and its original power, Fohat, identified with Eros’ activity, see H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine…, p. 58.
54
K. Stabrowski, Legienda, manuscript in the collections of the National Library,
sygn. BN 5406, https://polona.pl/item/30600264/0 [accessed: 15.05.2017];
R. Okulicz-Kozaryn, Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha…, p. 100.
55
W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, pp. 98–112.
53
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Hermetism had a precedent in the performance of Lilla Weneda,
which took place in Vilnius in 1909. The scenery and costumes
for this performance were prepared by Ferdynand Ruszczyc
(1870–1936), a friend of Stabrowski from his study years, and
then his colleague at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In
the photo from this performance, we see Roza wearing a dress
bearing an image of two snakes that can be associated with a
caduceus.56
Blavatsky embraced the hermetic tradition of theosophy,57
where Hermes appears as a god of wisdom, and at the same
time an ancient magician, ruler and scholar, or Trismegistos.
Edouard Schuré (1841–1929) referred to him as a great initiate
in the mystery of Isis.58 Initiates of the Hermes model reached
the banks of the Nile at the climactic moment when the “golden crescent of the moon” emerged from the river. Meanwhile,
Isis’s boat appeared before them, floating “towards the sun of
Osiris.”59 According to Schuré, the place of this mystical experience could be associated with purgatory, located between the
earth and the sky,60 because only there could be found a foretaste of divinity in mortal life.
56
A scene from the performance of Słowacki’s Lilla Weneda, print on silvergelatine paper, at the Polish Theatre in Vilnius staged by Ferdynand Ruszczyc,
premiere 30 May 1909, BN sygn. F. 99910, https://polona.pl/item/1048836/0/
[accessed: 21.06.2017]. It is worth mentioning that Kazimierz Stabrowski’s
“Hermes” hat also features in the portrayal of famous actress Wanda Siemaszkowa in 1910. However, unlike Roza’s costume, the headdress, like Siemaszkowa’s large coat was scarlet in colour.
57
“From Hermes, the god of Wisdom, known in Egypt, Syria, and Phœnicia as
Thoth, Tat, Adad, Seth, and Sat – an (the latter not to be taken in the sense applied to it by Moslems and Christians), and in Greece as Kadmus. The kabalists
identify him with Adam Kadmon, the first manifestation of the Divine Power,
and with Enoch. There were two Hermes: the elder was the Trismegistus, and
the second an emanation, or ‘permutation’ of himself; the friend and Instructor
of Isis and Osiris”, H.P. Blavatsky, Isis Unveiled…, pp. XXXIX–XL.
58
Edouard Schuré was interested in theosophy, but did not belong to the Theosophical Society. His books were very popular in Poland, even before their Polish edition. The first Polish translation of Les Grands Initiés (Wielcy wtajemniczeni) appeared in 1911. Further editions were made in 1918, 1923 and 1939.
59
E. Schuré, Wielcy wtajemniczeni. Zarys tajemnej historii religii, tłum.
R. Centnerszwerowa, Hulewicz i Paszkowski, Warszawa 1923, p. 163.
60
Ibidem.
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It seems that in Stabrowski’s interpretation, Roza’s cave becomes a space for such a transition, hence the crescent moon
and the sun. Its eclipse may, however, refer to the theosophical idea of the “Central Sun”, emitting black light and being an
invisible source of the transformation of the Universe.61 Stabrowski’s gloomy hermeticism corresponds to the concepts advocated by Miciński. In Nietota the name “Trismegist” is given to the Luciferian King of Snakes, who entangles the Tatra
Mountains with his power.62 It is important to remember that for
Miciński, Lucifer was one of the manifestations of the Messiah,
an aspect of divine darkness, without experience of which no
initiation would be possible. However, Bazilissa Teofanu, one
of Miciński’s most tragic heroines, also says of herself: “I am
the Sun that rises and kills.”63
The Eclipsed Sun in Stabrowski’s design seems to combine
all these intuitions. The initiation led by Roza leads in the direction of transcendent darkness, which speeds up evolution. However, its purpose becomes primarily the experience of the sacred, which is often revealed in the world in a rather unsettling
form. Probably Stabrowski knew the iconography of Wagner’s
operas, in which Brunhilda, like Wotan, wore a swan-wing helmet, which emphasized her divine origin and kinship with the
Valkyries.64 Perhaps the images of the Wened siblings wearing
“hermetic” headdresses refer to that very model, and at the same
time illustrate the wing of the King-Spirit, which, as Miciński
wrote, “includes the madness of Ivan the Terrible’s blood and
the mythical significance of the ancient Tantals […] the sad61
H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine…, pp. 214–216. Further transformations of this idea appear in the writing of N. Goodrick-Clarke, Black Sun. Aryan Cults, Esoteric Nazism and the Politics of Identity, New York University
Press,New York–London 2002.
62
On the margin of these considerations, it is worth noting that in interwar
Poland an excellent Hermetic study was published, T. Zieliński, Hermes Trismegistos, Zygmunt Pomarański i S-ka, Zamość 1920.
63
T. Miciński, W mrokach złotego pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Tragedia
z dziejów Bizancjum X wieku [in:] idem, Utwory dramatyczne, t. II, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, p. 142.
64
Related to this dissertation, it is worth mentioning that Schure’s work on
Wagner’s symbolism, E. Schuré, Ryszard Wagner. Jego twórczość i ideały,
tłum. E. Węsławska, G. Sennewald, Warszawa 1904.
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ness of Chopin in the nocturnes, and in its enormous Luciferian wake it drags and torments the spirits of murderers, traitors,
crooks, adventurers of evil […] it has in its innards the entire
abyss of its tired homeland.”65 Difficult historical experiences
made the image of the world of the Polish theosophists seem
particularly dangerous and even hellish. Yet they believed that
reality contained in itself the divine element that would lead to
the liberation that the myths foretold.66

Conclusion
In Stabrowski’s interpretation, the myth of the beginning
presented by Juliusz Słowacki in Lilla Weneda has gained a new
context – the theosophical idea of evolution. This context was
emphasized by introducing brand new symbols, including hermetic elements and swastikas. In this view, the keystone of the
Wened family is not Lilla, but Roza, because she represents the
power of initiation, Hermetic wisdom and ambivalence, which
open the possibility of the “idea of a huge transformation.”67
Following Słowacki, Stabrowski argues that it is impossible to
overcome death, but one can use the power of radical transformation towards which it leads. Thanks to this, the Weneds are
no longer exclusively part of the past but are a factor in shaping the future.
The analysis shows that the Polish theosophists were well
acquainted with the main ideas and the basic collection of
books called the Modern Theosophy. Their views also point to
the existence of numerous analogies with the tendencies present
at that time in Russian culture. They maintained an impressive
T. Miciński, Król Duch-Jaźń. Poemat Juliusza Słowackiego…, pp. 84, 88.
Interest in the creation of new myths also connects Polish theosophists with
Russian esoterics, who in the Silver Age developed a highly interesting concept, according to which symbols and myths lead to true reality, cf. Вяч. Иванов, Две стихии в современном символизме [in:] idem, Собрание сочинений в 4 томах, том 2, Брюссель 1974, http://rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/vol2/01text/01papers/2_366.htm [accessed: 21.06.2017]. I would like to
express my gratitude to Professor Monika Rzeczycka for information on Russian culture.
67
T. Miciński, Król Duch-Jaźń. Poemat Juliusza Słowackiego…, p. 102.
65
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level of originality. This is visible primarily in the depiction of
the world, in which, despite Gnostic motifs, the idea of rebirth
plays a decisive role. This vision of reality, as well as the personal dilemmas and hopes of those involved in the activities
of the Polish Theosophical Society, still require many further
studies which will be able to reveal the significance of this community to the development of Polish culture.
Izabela Trzcińska
The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki
The aim of this article is to analyze Juliusz Słowacki’s Lilla Weneda in the
context of the theosophical interpretation of this work by Kazimierz Stabrowski. Stabrowski was a painter and co-founder of the Theosophical Society in
Poland. He prepared the scenography and costume designs for the Lilla Weneda performance held in Moscow in 1916. The distinguishing feature of this adaptation was his use of hermetic symbolism and the swastika, which allowed this
play to be interpreted in the light of the theosophical idea of evolution and its
associated initiation. Stabrowski believed that these esoteric concepts directly
related to the Poles’ hopes for regaining their independence. A similar reading
of Słowacki’s poetry can be found in the works of another Polish theosophist
of that time, Tadeusz Miciński, who was probably one of the important inspirations for Stabrowski.
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FROM THE GROTESQUE TO A VISION:
SPIRITUALISM IN POLISH IMAGINATION
FROM 1853 TILL 19391
In the mid-19th century, when Europe and America were being overrun by a spiritualist frenzy, Polish writers – in opposition to some journalists’ complaints – saw in it a chance to
convey the right attitudes, ways of thinking, and hierarchies
of values, by contrasting them with what was destructive. On
the “dark” side, obviously, one could find séances with tables
which would unexpectedly come to life under the influence of
a chain of hands. The sitters in these experiments were more or
less grotesque individuals, who personified destructive traits.
The opposite side featured those with the powers of goodness, progress, and true knowledge – namely, people representing scientific authority. This role–play was established first by
Stanisław Bogusławski’s farce Stoliki magnetyczne [Magnetic Tables], the premiere of which took place on 25 May 1853,
at Rozmaitości Theater in Warsaw. This was approximately six
weeks after the first press announcements about the experiments which had shocked the public.
This research was carried out within the framework of
the Minister of Science and Higher Education’s programme entitled “National Programme for the Development of Humanities” in
the years 2016–2019: Polish Culture in Relations to the Western Esoteric Philosophy in the Years 1890–1939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).
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The premiere of Magnetic Tables met with a warm reception. Critics emphasized that the author “exposed the comic aspects which appear whenever we either cross the accepted boundaries or reject science with contempt and replace it
with quackery.”2 They added that the play should “be interpreted rather as a satire on human exaggeration and impropriety than a simple farce.”3 Particularly warmly received was the
part of Alojzy Fortunat Żółkowski, who played Gapiełło – the
main protagonist and the most grotesque persona in the play.
“This humorous play – according to the reminiscences of Karol
Kucz – with Żółkowski’s performance evoked enormous laughter. Mr. Gapiełło was so bewitched that he did not trust his own
ID,”4 according to which he was fifty two years old while the
knocking table made him barely thirty. But while Gapiełło was
simply naïve, vain, and a daydreamer, other participants cynically used table experiments to achieve their own, not necessarily noble, aims. One of them was a neighbor, a Mrs. Fulgencja,
“an inexhaustible source of gossip learnt by way of magnetism”. One learns, for example, that “Mrs. Dziobalska’s ordinary
pine table, this simpleton (!) dared to reveal that her daughter,
miss Dezyderia, was born in 1820, which makes her thirty three
and not nineteen like her mother had maintained”. According to
another piece of news, Mr. Pullteeth, a dentist, once asked a table how many children he had and received “a single knock in
response! Meanwhile, his wife had raised three lovely daughters…” A miss Pulcheria, in turn, according to the table prediction, was to get married at the age of eighty5.
Fulgencja, except for treating table–knocking experiments
as a great excuse for gossip, had yet another, more pragmatic
aim. First and foremost, she wanted to attract the attention of
Gapiełło and ultimately lead him to the altar. Hektor, a suitor
„Kurier Warszawski” 1853, nr 133, p. 688.
Ibidem.
4
K. Kucz, Pamiętniki miasta Warszawy z roku 1853 [Memoirs of the City of
Warsaw], t. 1, Warszawa 1854, p. 377.
5
S. Bogusławski, Stoliki magnetyczne [Magnetic tables] [in:] Komedye oryginalne Stanisława Bogusławskiego [Original Comedies by Stanisław Bogusławski], t. 3, Warszawa 1853, p. 185.
2
3
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of Gapiełło’s daughter, Helen, was no less manipulative and he
disappeared after borrowing a significant sum of money. Both
Fulgencja and Hektor took advantage of Gapiełło’s naïveté, his
hopes, vanity, and his fascination with table experiments. Also
Henrieta, Gapiełło’s sister, was forced to make use of this fascination. She did it, however, in order to protect her brother and
her niece from the greed of the two frauds.
Henrieta, then, with the help of her loyal maid Justysia, enters into the game and influences the answers provided by the
knocking table so that Gapiełło abandons both his own marriage plans and the idea of marrying his daughter off to Hektor.
Helen is free to get married with her beloved Julian, an honest,
reasonable, resourceful, independent and energetic man, in other words – a role-model for the industrial society in the making.
Julian and Helen, then, personify a model couple of the new era,
who build their life on the foundation of love, honesty, faith in
one’s own powers and – most importantly – on rational thinking. The opposition to rationalism – quackery – was not accidental: rationalism, supported by science, was meant to solve
all of society’s problems based on new principles.
Bogusławski drew on the fascination with rotating tables
not only to show the values he considered fundamental for the
future, but also to expose the destructive force of hypocrisy and
ignorance that, however, could also be used to compensate for
the evil it had caused. No character in the play, except for Julian and Helen, is truly sincere. Yet, this pharisaism has many
shades: from cynical profit of human goodness, openness, and
faith in others, as exemplified by Fulgencja and Hektor, through
unconscious hypocrisy, which inevitably accompanies naiveté,
dilettantism, excessive trustfulness, attachment to social convention and tradition, vanity, and groundless hopes (the specialization of Gapiełło), to hypocrisy justified by the urge to
prevent evil, as it was in the case of Henrieta and her attendant
Justysia.
Magnetic tables seem to be a great mirror of the attitudes
and sentiments of the era – by exaggeration they reveal the most
essential themes. It is not accidental that Bogusławski sought
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the sources of his comic action in the irresistible need for selftranscendence, the transgression of physical limitations, by
means of which one comes to experience one’s own power and
gains unlimited knowledge. He did not exclude the possibility that such a tool exists; he merely noted that as long as its
existence is uncertain, it is an illusion, which may easily become a means of manipulation. One step further, there is a labyrinth of down-to-earth, ethically suspect interests and further illusions, which may influence and shape reality. These illusions,
once they have arisen, are hard to dispel because an awaken and
unfulfilled hope becomes a great power. It draws on desire and
ignorance, and nothing fuels it better than bringing to life old
myths and reviving dead rituals. That is why in Bogusławski’s
play, Gapiełło is not satisfied with table practices and reaches
for catoptromancy – divination using a mirror.
The grotesque figure of Gapiełło, juxtaposed with the reasonable, calm Julian, was not enough to stigmatize spiritualism once and for all. There would soon appear other works,
featuring protagonists who exhibited other, no less destructive
characteristics, while the attitudes sketched by Bogusławski
acquired new colours and shades. Józef Ignacy Kraszewski’s
Trapezologion should be recalled in this context.
Trapezologion first appeared in “Dziennik Warszawski,”6
a year and a half after the publication of Magnetic Tables. The
first part was published just before All Saints’ Day, a time of recollection and conspection. The title of the story stemmed from
the Greek words τραπέζι and λόγιον. Their synthesis meant “table fortunetelling” and, at the same time, ironically referred to
the phenomenon labeled by the press as “table-mania”.
The background for Kraszewski’s story were the Eastern
Borderlands and a truly Polish, run-down manor house not accidentally called Monplaisir. Its residents treasured their own
pleasures more than their life and belongings. In this modest
and neglected house a traveler sought shelter during a storm.
He was welcomed by a stylish, broad-shouldered servant,
whose garment was articulated by a waistcoat decorated with
6

J.I. Kraszewski, Trapezologion, „Dziennik Warszawski” 1854, nr 283.
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armorial buttons, which, despite the surrounding disorder, suggested refined hosts. The hosts were an impoverished because
of their decadent lifestyle, their family, a chamberlain, who despite his advanced age pretended to be young, his wife living
“like a plant rather than a like soulful and thoughtful being,”7
and their adult children – Henryk and Cecylia – both stupid
and egoistic. The four of them, in their vanity, often followed
the latest trends, and have just gathered around a mahogany table with Greek–Roman ornaments,8 to communicate with the
penitent ghosts hidden in there. They were joined by a handyman, one Nieklaszewicz, who “out of laziness had stuck with
the honourable couple and spent years by the side of the chamberlain’s wife, Henryk, and Cecylia who, although apparently
docile, were in fact mocking and mistreating him.”9 All of them
were at once negatively estimated by the ghosts, who – as soon
as the séance started – complained about their repentanceing
byat thethis uncomfortable table, and in the face of their degeneration caused by pride, provincialism, and narrow-mindedness.
“This table with seven penitent ghosts,” – wrote Leopold
Jakubowski in “Gazeta Warszawska” – “and the company gathered around it seem to represent the feast that our century has
been invited to. It seated at the table, it is and fed on the meals
prepared by the 18th century. Having turned the food into its
J.I. Kraszewski, Trapezologion, Wydawnictwo J. Ungera, Warszawa 1855,
p. 13. All the quotes in the translation of Katarzyna Kremplewska.
8
The mention of Greek-Roman ornamentation of the table – as rightly pointed out by Marcin Lul – tells the readers that they are dealing with a cultural fetish of the era. It is worth noting, however, that the table was old, in the palatial
style, inhabited, among others, by the ghost of Kajetan Węgierski, so it definitely had been made before his death in 1787. It embodies, then, the visions of the
earlier era, when this sort of ornamentation was meant to emphasize the alleged
Sarmatian-Roman roots, and, at the same time, fits well into the 19th century
with its – says Lul – “lumber-room full of clumsy esthetic and cultural imitations.” (see M. Lul, Zmory “teraźniejszego wieku” na seansie spirytystycznym.
Wokół Trapezologionu Józefa Ignacego Kraszewskiego [The ghosts of the present century at a séance. On Trapezologion by Józefa Ignacy Kraszewski] [in:]
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2012, p. 443).
9
L. Jakubowski, Trapezologion by I.J. Kraszewski, „Gazeta Warszawska”
1855, nr 108, p. 3.
7
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own blood, it began a new life, its own life. The 18th century,
summoned by the judge of the present mind, reproached for disbelief, frivolity, grumbling about God, and the lack of spiritual vocation, began wandering among the moments of the living
presence of the 19th century while repenting of its sins.”10 It was
difficult, though, to find in the impoverished noblemen gathered
around the table a single sign of repentancet, even though the
ghosts were complaining – as a warning – about the mistakes
of their own lives. Among the ghosts there appeared some notable individuals, like Jan Potocki,11 Kajetan Węgierski (who
was announced, exceptionally, both by his name and surname),
and Antoni Henryk Radziwiłł.12 Next to these noble ghosts,
there were ordinary ones like that of Melania – a stupid, selfish
and possessive woman, Paul – a greedy loser and a believer in
the golden calf, and Philip – an ex cook and a servant (at thea
chamberlain’s by the way), who had made fortune and then –
as a legitimate nobleman – became a province marshal. There
also was the ghost of Peter – a blind lyrist, God’s anointed, who
symbolized, particularly in the Eastern Borderlands, relations
with transcendence, and who could readtap into both the secrets of the human soul and divine judgments. Unexpectedly,
there also appeared an angry ghost of Nieklaszewicz, who was
among the living.
This commonshared atonement of the ghosts offrom so different backgrounds did not resonate thoughtfully among the sitters at the table, even though Potocki’s ghost explained that in
the other world “you are not asked about your family name but
about what you bring in…”.13
Nevertheless, the same ghost later complained, “I might
have been accompanied by people of my background and social
class… rather than…”.14 Meanwhile, the chamberlain grumbled
about the omnipresent democratization of life. This air of superiority, not without pride, was expressed also by the ghosts of
Ibidem.
Identity recognizable from biographic details.
12
Identity recognizable from biographic details.
13
J.I. Kraszewski, Trapezologion…, p. 32.
14
Ibidem, p. 35.
10
11
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the people without noble background but of high self-esteem,
like the rich and capricious Melania, whose whims had ruined
her parents.
Potocki’s ghost protested mainly against the ideals of the
Enlightenment, which he acquired as a child and which made
him an indifferent man, who treated “coldness and disbelief as
the principles of being and the world.”15 He did not hide his disapproval forof the debauchery and the vain and thoughtless life
of the successors of Sarmatian heritage. “Had he ever read anything and told me anything of interest,”16 – he grumbled about
the chamberlain. The very presence of Potocki, however, was
a clear indication of the need to settle accounts with one’s own
(often falsified) past through a challenging and conscientious
quest for the truth. For Potocki the history of Sarmatia was – as
emphasized by Stefan Nosek – the main aim of his inquiry. He
devoted to it “his whole life’s work… He worked not only with
direct sources, but also referred to linguistics, ethnography, topography, archeology. He embarked on many journeys, wanted
to study everything locally, to examine everything in person.”17
Choosing the truth as one’s aim, however, was not enough to
inspire a life with meaning. Only faith could prevent one from
emptiness, despair, and doubt.
The sitters easily recognized the next ghost as Kajetan
Węgierski since he repented for writing a “filthy song” responsible for much evil. The song most probably was: Portrety
pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem malowane i w dzień ich imienin darowane od przyjaznego osobom ich sługi18 [The portrait
of five Elizabeths, painted with an impartial brush and given to
Ibidem, p. 3.
Ibidem, p. 50.
17
S. Nosek, Pionierzy archeologii polskiej [The pioneers of Polish archeology],
„Z Otchłani Wieków” 1935, nr 2, p. 18.
18
These were satirical portraits of Elżbieta Poniatowska Branicka (sister of Stanisław August Poniatowski), Elżbieta Flemming Czartoryska, Elżbieta Czartoryska Lubomirska (sister of Adam Kazimierz Czartoryski), Elżbieta Lubomirska Potocka (wife of Ignacy Potocki) and Elżbieta Branicka Sapieżyna. These
literary pieces were spread anonymously as copies of manuscripts but their author was discovered. The ladies of noble origin threatened the poet with flogging while epigrams were burnt publicly by an executioner.
15
16
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them on their name-day by a friendly person], which became
the reason for excluding Węgierski from the circle of friends
in Warsaw. It is telling that it was bythrough these unfortunate
verses that the ghost was recognized, revealing thereby the level and quality of mentalintellectual life represented by the residents of the manor house. Moreover, Węgierski emphatically exposed and criticized Sarmatian obscurantism. Nonetheless,
the chamberlain did not see in him a threat for his dear values,
and – with sympathy – called him “a jester”.
The next ghost’s – Peter’s – story broke with a certain convention. It did not match the image of a blind lyrist who could
see with an “inner eye”, foretell the future, bring hope and consolation, sing about things that were dear to others. Peter was
a destitute invalid, who ended up in prison for killing his sadistic guide. Having suffered so much, he was able to sing only
about his own suffering. Nobody wanted to listen to him and
the residents of the manor house thought his confession was
disgusting and boring. The lyrist appeared as a warning against
egocentrism, even justified one, but also exposed the depth of
the cold-bloodedness, insensitivity, and obstinacy, which resulted from an egocentrism grownspawned mainly on the ground
of selfishness and conformism.
Also the following subsequent ghost – that of beautiful and
rich Melania – was also characterized by egoism. She would
not admit that she had been so selfish thatas to she ruined her
parents, caused her husband’s death, and wasted the lives of
her children by ignoring , leaving them alone. Finding herself “on the other side”, Melania was visibly outraged by the
fact that she was treated just like other ghosts. She was unable to show repentance and regret for her deeds. She nonetheless complained about the ingratitude of her children. Chamberlain’s wife pointed to the fact that she did not instill morals into
her children, forgetting that her own children were in a similar
situation.
Melania was followed by yet another ghost, who astonished everyone with a beautiful song, which, however, did not
come straight from the soul. The ghost – as it was implicit in his
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story – belonged to Antoni Henryk Radziwiłł, the Duke-Governor of The Grand Duchy of Posen, and a composer, who became famous for writing the first music score for Faust – admired, among others, by Fryderyk Chopin. In his former life
he was said to have been born in a very poor family. The only
thing he had was an unusual talent, which he disowned because
of his fear of the suffering involved in the artist’s fate. In his
next life he was given another chance. He had everything except for freedom because his nobility enslaved him, and his duties did not allow him to develop his talent. Moreover, after his
death it turned out that by composing Faust19 he had committed a sin because when writing the score he neglected his duties. This ghost – full of repentance, regret, and understanding
– was the only one to be set free because it understood that one
cannot rebel against one’s own fate. It brought also, just like
Jan Potocki’s ghost, the hope of overcoming negative national traits and bringing back splendor back to Poland. Both Antoni Radziwiłł and Jan Potocki were men of high caliber, able
to lead others in the right direction, and both – as representatives of The Kingdom and Lithuania – stood for a unified Polish state.
One but last of the penultimate ghosts, Filipek, raised in
poverty but of noble origin, a self-made man, was guilty of denying his own past as unbecoming his birth, and the desire to
become successful by all means. Consequently, he would lie
and hurt other people unreflectively. The final ghost, Paul, committed the sin of an excessive love for money, which, through
constant involvement in transactions, brought him close to
bankruptcy. In-between these two ghosts, the ghost of the living Nieklaszewicz appeared and regretted his laziness, which
enslaved him and madeturned him into a doormat – a kind of
penance performed when alive. Finally, the table started to foretell the future of the chamberlain, his wife, and their children.
The score for Goethe’s drama, Faust, was written by prince Antoni Henryk
Radziwiłł. It was created between 1808 and 1832. Parts of the opera were performed in 1810 in Berlin, where later, in 1816 its first version was presented.
The final version was performed in 1835 also in Berlin, and thirteen years later in Warsaw.
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These prophecies exposed the subsequent stages of the fall and
degeneration caused by the conceit and thoughtlessness of the
residents of the manor house.
The table addressed also the wanderer who sought shelter
from the storm. It was a pessimist message not only for him but
also for all those who tried to do something reasonable for others and for their country. It foretold,
You will work hard and people will laugh at you, you
shall give them your life and shall spit your blood for
them, and they will feed you with the bile they extract from it; there shall be neither friends nor enemies,
you will be lost in a dead silence and dead when alive.
You shall see those who cut your robe into pieces and
made it into an expensive dress for themselves rise and
be applauded; your thoughts will be made public as
someone else’s and taken away from you, your work
shall be made vain by indifference; at last, you shall
see your enemies enjoy your fall. Everything you have
ever done will be wrecked, ridiculed, or rejected and
forgotten; you will live buried, dead, forgotten, pinned
down with the burden of your own books, which will
be slowly rotting on your back… The new world will
rise around you as if you were not there and when you
try to speak to, it will call you a ghost…20

This kind of fate was prescribed for those who were capable of sacrifice, thoughtful, and educated in a country where the
prevailing mentality was shaped by the crowd of creatures like
the chamberlain and his family.
The image sketched in Trapezologion by the ghosts of the
past was meant to show the right path and warn against falling into laziness, stupidity, hypocrisy, vanity, indifference, and
greed. First of all, the novel is a study of the degeneration of
human characters and attitudes engendered by simplistic idolatry and dwelling within the realm of myth. Kraszewski is critical not only of national weaknesses but also of table practices. At the end, the wanderer finds out secretly, that it was
20

J.I. Kraszewski, Trapezologion…, pp. 185, 186.
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Nieklaszewicz – a ventriloquist himself – who had entertained
the others. And yet, Kraszewski’s attitude towards table experiments was not unambiguous. He would write, under the nickname of Bolesławita, with indignation, “One can hardly believe
that some of us enjoy the idea of evoking ghosts with the help of
table legs and inspired agents. It is a scandal and a shame unless
the public condemns it decisively.”21 Still, he reminisced in his
final confessions, “At the time of table experiments not a single
table would rotate in my presence… But as an observer of magnetic phenomena in different circumstances, eras, and countries, I am convinced that they are real.”22 Also in the epilogue
to Trapezologion the wanderer meets Nieklaszewicz again and
the latter confirms that the prophecies have partly turned out to
be correct, even though it wasn’t was not difficult to predict that
the chamberlain’s family, incapable of reflection and self-improvement, would continue living their life as they did before.
This shade of doubt concerning the phenomena observed
during séances would grow and half a century later would turn
into a hope. Writers of the interwar period would design visions of a society which that hads developed abilities typical of
a psychic. The most radical utopias of this sort were written by
Włodzimierz Bełcikowski and Antoni Lange.
In Bełcikowski’s novels we are presented not so much with
a society but with an exceptional individual, William Talmes, and his accomplice Jackson, whose action radically transforms reality. The characters are obviously modelled on Sherlock Holmes and doctor Watson by Arthur Conan-Doyle, but
Bełcikowski’s Talmes was not only a careful observer and
a good logician but also an expert in occult knowledge, to which
he owned his extraordinary abilities. He could hypnotize, dematerialize, cut ties, and make steel bars crumble to dust. Talmes used his competences to prevent evil. He intervened before
a crime was committed but evil powers were already at workplay, which he could sense and stop. Talmes did not fight against
evil people – these are not to be found in Bełcikowski’s books.
Bolesławita [Józef Ignacy Kraszewski], “Omnibus” 1869, nr 6, p. 32.
J.I. Kraszewski, Noce bezsenne [Sleepless Nights] [in:] Pamiętniki [Memoirs], red. W. Danek, Ossolineum, Wrocław 1972, p. 436.
21
22
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It was rather conformism, laziness, hedonism, and other weaknesses of this sort that paved way for transcendent evil. This is
visible both in Tajemnica wiecznego życia (1926) [The mystery
of eternal life] and in Sekta złotego smoka (1925)23 [The sect of
the golden dragon], published by Biblioteka Domu Polskiego.
The latter was an occult-detective version of the mythical story about the Golden Calf, but both books had a common, clear
moral message. Their aim was to fight against the omnipresent evil, the impact of which was witnessed by Bełcikowski in
a dramatic way. “We are overflowed by waves of shallow egoism” – he wrote – “and while the use of force has become the
only aim of existence, the everyday fight for survival becomes
more and more exhausting, fierce, and merciless. Enormous
hostile powers are working in a methodical and sophisticated
way towards the destruction of our statehood.”24
This diagnosis is both an expression of common intuitions
and fears, present in any era, and their confirmation. It does not
go beyond universal ills and problems, but the proposed therapy bears the hallmarks of the era. It arose from the idea of
spiritual rebirth, which was widespread both in Catholic circles
and among significant numbers of people searching for different traditions and hoping that metapsychical research – this is
what it was called at that time – would confirm the existence
of a supernatural world. In the realm of moral decay – claims
Bełcikowski – the conviction about the inexhaustible possibilities of human spirit, the inner experience of this spirit, respect
for one’s «I», belief in one’s own powers, detachment from horizontal matters, aspiration to ascendance – only these can fortify us so that we can fight and win. Spiritual development is possible only when one sees an ideal – the absolute. Without a pole
star, a human being errs, falls, and welters in mud.25

23
The book was published in 1985 as W walce ze złotym smokiem [Fighting the
Golden Dragon].
24
W. Bełcikowski, Przedmowa [Preface] [in:] W walce ze złotym smokiem
[Fighting the Golden Dragon], Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,
Warszawa 1985, p. 5.
25
Ibidem.
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This bedrock, according to Bełcikowski, should be constituted by the Catholic faith, which is as a source of proper aims.
However, it had too scarce resources at its disposal to realize the
such aims, for it fought not only against human weaknesses but
also against the knowledge and practices of other religious systems, knowledge and practices – one should add – which may
be at the service of evil. One can defend oneself only when one
is familiar with them and able to use them for a good purpose.
In Bełcikowski’s view, human self-discipline, which allows
to set into motion mysterious powers hidden within (but in the
direction indicated by Catholic faith), is the key to overcoming
over evil. The writer was fascinated not only with occultism but
also with technology, which became a tool supporting the moral rebirth of the world. In his books we are presented with electrophones, hydroplanes, radiators, etc. They are not only tools
which facilitate everyday life. Electrophones open the door and
welcome the guests, they replacing servants and valets, and –
by the same token – are a sign of respect for another human being since they prevent the contempt commonly associated with
these jobs. Hydroplanes or yachts with wings are able to resist
the most fiercest storms. They are irreplaceable when dark forces set elements into motion in order to prevent Talmes from saving a loving couple who has been kidnapped and was about to be
offered as a blood sacrifice victim. Even radiators, which are apparently neutral since they generate only “a monotonous, mildly
warm, and refreshingly pleasant climate,”26 are employed in order to juxtapose the description of the city of material bliss with
than inner fiverfire consuming the souls of its inhabitants.
Without being a high-quality literature, these literary works
skillfully exposed and utilized in an imaginative way the fears
and the fascinations of the time: occultism (understood as a sort
of psychological knowledge accessible and recommended to
everyone) and technology. What is more, Bełcikowski created a vision of a harmonious fusion of spiritual development,
which entails taking advantage of hidden psychic potential (and
26
W. Bełcikowski, Tajemnica wiecznego życia [The Mystery of Eternal Life],
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984, p. 68.
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is revealed via paranormal phenomena), with the development
of technology. This idea of harmonious coexistence appeared at
the time when technology was criticized for destroying even the
most basic forms of spiritual development, not to mention the
cultivation of paranormal abilities.
While Bełcikowski proposed a compromise between the
spiritual and the technological order, Antoni Lange in his novel
Miranda (1924) advocated univocally a radical spiritual evolution, aiming at a perfect state of the materialization of spirit and
dematerialization of the body. Spirit materialized was meant to
be “a new human being” – an ideal one, constituting one with
nature, and acting solely via spiritual powers. The eponymous
Miranda – a psychic who during a séance would dematerialized her body to make a more perfect materialized ghost – was
only a harbinger of what Jan Podobłoczny saw when he found
himself, by accident, on a deserted island, located somewhere
south-east of Ceylon. He was immediately surrounded by divine figures – all of age from twenty five to thirty five and incredibly beautiful. It soon turned out that these people could
levitate, their sight and other senses were unlimited, and they
had strong a mighty willpower. They had acquired these abilities by dematerializing themselves by means of “nirwidium” –
the most elementary particle of matter, which could be used to
solidify astral beings, whose existence was normally limited to
a short span.
The theme of Lange’s novel was inspired by the so-called
psychical research, which was developing rapidly at that time.
Its aim was to explain psychical phenomena observed during
séances, including materialization, apportation, telekinesis,
bilocation, telepathy, etc. The phenomenon of materialization
attracted the most attention because, as it was believed, it could
offer irrefutable proof that the astral world existed. That is why
it was subject to an in-depth research. Multiple experiences allowed to infer, for example, that psychics lost some weight during the materialization of apparitions. The hypothesis was, consequently, that the apparitions tended to “borrow” some matter
from psychics, and even from the sitters induring the séances.
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On February 20, 1916, Piotr Lebiedziński (1860–1934) took
a sample of ectoplasm from Stanisława Popielska, sent part of
it for an analysis to Wacław Dąbrowski, and the rest to Munich,
where it was examined by Albert von Schrenck-Notzing (1862–
1929). Both experts’ reports, independently, revealed that the
samples contained leukocytes, epithelial cells, and microorganisms coming from the mouth. The result seemed to confirm that
the apparitions “borrow” the substance which constitutes their
bodies. The hypothesis was allegedly confirmed by the extreme
exhaustion of the psychics after séances and the murmurs and
rustling sounds often heard before the emergence of a ghost.
Permanent visitors at séances would speak about apparitions
“getting dressed.” It was also suggested that a living being is
not a sum of cells but rather a psycho-dynamic unity, whose
body – namely a group of cells – may be subject to the operations of the mind. This view drew on the theory of ideoplasty
put forth by Julian Ochorowicz, and the theory of psychodynamism by Gustave Geley (1868–1924) – a doctor and the first
director of The Institute Metapsychique International in Paris,
who, by way of digression, was fascinated by Schopenhauer’s
philosophy. Following in his footsteps, many scholars of the
time assumed that an idea or an imaginative vision may model
living matter. Thus, the cases of materialization became an evidence of a mighty human willpower and spiritual power, capable of transforming the world.
Lange did not hesitate to write that he believed his vision
“anticipated future events,”27 and that “Miranda contains premonitions of scientific truths which are so far unknown.”28 This
hope was intensified by the discovery of the proton, which “is
not identical with nirwidium but – he claimed – is essentially
closely related to it.”29
“Nirwidium” not only was meant to solidify astral beings
but also allowed to conquer nature by means of spiritual powers exclusively. Machines became redundant and they were
A. Lange, Miranda, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, p. 8.
28
Ibidem, p. 7.
29
Ibidem.
27
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controlled by thoughts in the astral realm. As for technology, it
turned out to be only one of the stages in the evolution of spirit. At the next stage, the ability to materialize one’s own soul
emerged, which foreshadowed the inner and external transformation of humanity to come. The astral body, then, became the
warrant to the idea of the renovatio on a human – if not on cosmic – scale.
Even though Lange’s project was a work of literary fiction, hopes related to the choice of a spiritual – instead of technological – line of development became in the interwar period very vivid in the interwar period and triggered attempts to
realize them. The Fraternity of National Rebirth, founded by
Józef Chobot, was among the most active ones. In his view,
since materialism had already revealed the depth of its destructiveness, the era of great awakening was coming, the time of
spiritual rebirth, as a result of which materialist conceptions
would fall. Technology would be replaced by an inner transformation, responsible for a major change. Most importantly, it
would “clothe man with a new robe of Truth, Light, Good, and
Beauty,”30 which would allow to heal human relations to heal
and take root them in new principles.
In the span of merely seven decades a radical change of attitudes occurred. It did not embrace everyone, yet technology,
which in the mid-nineteenth century was perceived as a panacea for all the problems, at the beginning of the 20th century seemed to be enough of a serious threat serious enough to
make people escape into non-real worlds, as exemplified by Antoni Lange, or at least dream about a covenant, as in the case of
Włodzimierz Bełcikowski. What was once ridiculed and considered a measure of all faults, now became a hope for liberation from them and from the burden of technological progress.
The very tension between the two orders was a preventive factor against the supremacy of either of them.

J. Chobot, W sprawie domowej [On a domestic issue], „Odrodzenie” 1921,
nr 3, p. 1.

30
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From the Grotesque to a Vision:
Spiritualism in Polish Imagination from 1853 till 1939
The early reactions of Polish writers and journalists to the practices which
became common by mid-19th century and were later known as spiritualist, were
either reserved and moderate or critical and mocking. They spawned a vision of
a simple–minded, naïve, dogmatic and backward (despite his illusions about his
own openness, wisdom and pioneering mission) fanatic of otherworldly communication. This vision was being promoted by the press, yet one finds its most
accurate rendering in Stanisław Bogusławski’s Magnetic Tables and Józef Ignacy Kraszewski’s Trapezologion.
This convention was soon to be superseded and half a century later an alternative literary model emerged. In the new vision, spiritualist or – more generally speaking – occult knowledge was believed to lead to a radical cultural
transformation. Its main mission was either to reach an equilibrium between
technological and spiritual development or grant priority to the latter as more
stimulating and progressive. Similar visions fed on the negative consequences of industrial revolution, which were becoming evident. The idea of culture
based on spiritual development was advocated by a number of writers of the late
19th and early 20th century as well as the interwar period – as exemplified by Antoni Lange and Włodzimierz Bełcikowski.
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PRAKTYKA IMAGINACJI W RADŹA JODZE
NOWOCZESNEJ JÓZEFA ŚWITKOWSKIEGO1
Choć tytuł niniejszego artykułu formalnie zawęża rozważania do radźa jogi nowoczesnej opisanej szczegółowo w książce,
można by nawet rzec – podręczniku: Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna2 autorstwa Józefa Świtkowskiego
(1876–1942), fotografa z wykształcenia i zawodu oraz parapsychologa, ezoteryka i jogina z zamiłowania, to w istocie zawarte tam refleksje dotyczą problemu znacznie szerszego, który zamyka się w pytaniu: na czym polegała tak często przywoływana
przez ezoteryków okresu międzywojnia praktyka radźa jogi? Pytanie to może brzmieć inaczej: jak widzieli wyobraźnię ezoterycy
działający i tworzący w tym czasie? Próbując udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie, sięgam po radźa jogę wyłożoną
przez Świtkowskiego i czynię to z dwóch powodów. Po pierwPraca naukowa finansowana w ramach programu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939 nr 0186/
NPRH4/H2b/83/2016.
2
W okresie międzywojennym książka miała dwa wydania. Pierwsze – Wstęp
w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna – ukazało się w serii „Książnica Wiedzy Duchowej” (nr 14) w Katowicach w 1923 roku. Drugie zostało opublikowane w „Bibliotece Lotosu” (tom 2) pod nieco zmienionym tytułem – Droga w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna – w Krakowie
w 1936 roku. W latach 1934–1935 podręcznik ten był także przedrukowywany
w odcinkach na łamach czasopisma „Wiedza duchowa”/„Lotos”.
1
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sze, przedstawiona przez polskiego parapsychologa i jogina autorska interpretacja jogi skupia jak w soczewce wiele, być może
nawet większość cech, które można uznać za typowe, a przynajmniej charakterystyczne dla europejskiego, ezoterycznego
myślenia o jodze okresu międzywojennego. Z pewnością joga
w wizji Świtkowskiego jest czytelną ilustracją dwóch wielkich
ezoterycznych narracji toczących się wokół niej, a mianowicie
teozoficznej i antropozoficznej. Po drugie zaś, wyobraźnia w systemie Świtkowskiego odgrywa rolę szczególną, powiedziałabym
nawet – kluczową. Wywód parapsychologa jest więc znakomitą, niezwykle czytelną ilustracją unaoczniającą interesujący mnie
problem i pozwalającą na jego szczegółową analizę.
Radźa joga to dyscyplina, ścieżka wykreowana i spopularyzowana przez Swamiego Vivekanandę (1863–1902). Jest to,
mówiąc w ogromnym skrócie, swobodna interpretacja jogi wyłożonej przez Patańdźalego w Sutrach (ok. 250 r. n.e.) dokonana przy pomocy wybranych elementów tradycji filozoficznych zachodu (głównie empiryzmu, idealizmu i heglizmu),
pojęć i koncepcji z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych
(przede wszystkim psychologii, anatomii, fizjologii, a także fizyki) i wreszcie – szeregu idei ezoterycznych (między innymi teozofii, swedenborgianizmu, mesmeryzmu czy harmonializmu)3, które spinają całość w jeden spójny system. W lipcu
1896 roku Swami ogłosił „założycielski” i do dziś uznawany
za kanoniczny dla radźa jogi tekst pt. Yoga Philosophy. Lectures Delivered in New York, Winter 1895–6 […] on Raja Yoga
or Conquering the Internal Nature also Patanjali’s Yoga Aphorisms, with Commentaries4. To właśnie w tej książce Vivekananda dokonał jednoznacznego utożsamienia radźa jogi z jogą
Patańdźalego, uznając w istocie Sutry za pełny wykład tej
ścieżki jogi5. W tym samym tekście Swami pokazał również
3
O radźa jodze Vivekanandy szczegółowo pisze E. De Michelis, A History of
Modern Yoga: Patanjali and Western Esotericism, Continuum, London 2015.
4
Swami Vivekananda, Yoga Philosophy. Lectures Delivered in New York, Winter 1895–6 […] on Raja Yoga or Conquering the Internal Nature also Patanjali’s Yoga Aphorisms, with Commentaries, London, New York, Bombay 1896.
5
W klasycznej literaturze sanskryckiej sformułowanie „radźa joga” nie było
określeniem stosowanym na opisanie systemu Patańdźalego. Słowo „joga” było
rozumiane jako cel wysiłków jogina, a sformułowanie „radźa joga” odnosiło się
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radźa jogę jako praktykę wewnętrzną, intelektualną i czysto duchową, a dla wzmocnienia przekazu wyraźnie skontrastował ją
z negatywnie postrzeganą przez siebie hatha jogą, która jego
zdaniem w niewielkim jedynie stopniu różniła się od zwykłych
ćwiczeń gimnastycznych, z pewnością zaś nie przynosiła żadnych korzyści duchowych6.
Podróżując po Ameryce i Europie w latach 1893–1897,
a potem 1899–1902, Vivekananda szeroko rozpropagował swoją wizję jogi. Idee przezeń głoszone trafiły na bardzo podatny
grunt. Szczególnie chętnie – co nie dziwi, biorąc pod uwagę
intelektualne afiliacje myśli Vivekanandy – były przyjmowane w kręgach ezoterycznych, w szczególności zaś tych bliżej
związanych z teozofią. Wskutek takich powiązań radźa joga
została włączona do niewyrażonej wprawdzie przez Swamiego, ale w nauczaniu teozofów bardzo istotnej, stadialnej idei
ewolucji ludzkości. W wizji tej starożytni Hindusi ewolucyjnie
poprzedzali człowieka współczesnego, musieli więc być ludźmi od niego odmiennymi. Różnice te miały dotyczyć wszystkich płaszczyzn funkcjonowania człowieka, najwyraźniej jednak ujawniać się miały w sferze duchowej. Starożytni Hindusi
mieli bowiem dysponować innymi – zdecydowanie większymi – zdolnościami i innym poziomem wyczulenia na rzeczywistość nadnaturalną. Wynikało to z faktu, że – jak napisał polski teozof Kazimierz Chodkiewicz (1892–1980) – „szczep ten
świeżo dopiero zeszedł w materię, ledwo co zanurzył się w nią
– tedy czuł się skrępowany i pragnął jak najprędzej wyzwolić
do ostatecznego, najwyższego i najdoskonalszego („radźa”, dosł. ‘królewskiego’) celu dyscypliny ascetycznej, a więc wyzwolenia. Por. na przykład J. Birch,
Rajayoga: The Reincarnations of the King of All Yogas, “International Journal
of Hindu Studies” 2013, Vol. 17, No. 3, 2013, s. 401–444.
6
Teozofowie hatha jogę postrzegali wyjątkowo negatywnie. Sama Helena Bławatska (1831–1891) wyraźnie przestrzegała przed jej praktykowaniem, twierdząc, że może ono nie tylko całkowicie zrujnować zdrowie adepta, ale także
zaszkodzić mu karmicznie (zob. na przykład H.P. Blavatsky, Esoteric Instruction III [w:] eadem, Collected Writings, Vol. 12, Wheaton, Il. 1966, s. 478–511,
http://www.katinkahesselink.net/blavatsky/articles/v12/y1890_055.htm [dostęp: 30.03.2017]; por. także A. Świerzowska, Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego
jogina-ezoteryka [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 150–165).
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się i wrócić w świat błogości, w życie duchowe”7. Podobnie
zresztą scharakteryzował starożytnych mieszkańców Indii („Indów”) Świtkowski, mówiąc, że „iskra ta [czyli ich Jaźń] stosunkowo od niedawna zamieszkała w powłokach cielesnych.
Czuła się w nich obca, a tęsknota pociągała ją z powrotem w jej
ojczyznę arupa”8. Starożytni Hindusi w powszechnym wyobrażeniu mieli więc jakoby dostęp do dość prostych i naturalnych strategii wchodzenia w rzeczywistość nadnaturalną, a radźa joga była ich syntezą – najbardziej pierwotnym, a przez to
czystym i niewynaturzonym przez rozwój cywilizacyjny spójnym systemem, pozwalającym człowiekowi na odkrycie transcendencji i powrót do niej. Z tych zasobów starożytnej wiedzy indyjskiej, jak przekonywali teozofowie, może korzystać
także człowiek współczesny. Jednak pomimo dość szczegółowej charakterystyki możliwości i potrzeb duchowych tak starożytnych, jak i współczesnych „użytkowników” radźa jogi, jaką
odnaleźć można w literaturze teozoficznej, brak w niej konkretów na temat praktyki. Po części jest to rzecz zrozumiała – teozofia nigdy na jodze się nie koncentrowała, idea ta była tylko
jednym z wielu pomniejszych elementów, które zostały włączone do systemu nauk. Jednak nawet ci teozofowie, którzy jodze poświęcili więcej uwagi, ba, uznawali się za znawców tego
systemu i jego eksponentów, na przykład William Quan Judge
(1851–1896)9, Katherine Augusta Tingley (1847–1929)10 czy
Tukaram Tatya (1836–1898)11, są w tym zakresie niezwykle
7
K. Chodkiewicz, Ewolucja ludzkości: zarys antropogenezy okultystycznej, Lotos, Kraków 1936, s. 226.
8
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna,
Odrodzenie, Katowice 1923, s. 31.
9
Por. na przykład W.Q. Judge, The Yoga Aphorisms of Patanjali, New York
1889.
10
Założycielka Raja-Yoga School and College w osadzie Lomaland (Loma Point, nieopodal San Diego, Kalifornia), inicjatorka i wydawca pisma „Raja-Yoga
Messenger”, wychodzącego w Loma Point w latach 1904–1929. Na podstawie
o radźa jogę Tingley zbudowała swój system edukacyjny, który wcielała w życie we wspomnianej szkole i propagowała w wymienionym czasopiśmie.
11
Por. The Yoga Philosophy: Being the Text of Patañjali, with Bhoja Rajah’s
Commentary; with their translations in English by Dr. Ballantyne and Govind Shastri Deva, an introduction by Col. Olcott and an appendix, ed. T. Tatya,
Theosophical Society, Bombay 1882.
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oszczędni. Jak się wydaje, wszyscy oni wyobrażali sobie radźa
jogę jako coś w rodzaju praktyki medytacyjnej, która pozwalała na rozwinięcie koncentracji oraz zdyscyplinowanie umysłu, a to z kolei miało umożliwić adeptowi wgląd w rzeczywistość nadprzyrodzoną. W pismach wymienionych tu teozofów
można co prawda odnaleźć (u każdego inne) wskazówki dotyczące praktyki (ćwiczenia medytacyjne, kontemplacyjne, praca
z koncentracją), są one jednak zwykle dość ogólne i rozproszone, w związku z czym nie jest możliwe zrekonstruowanie na ich
podstawie pełnej procedury.
Takie myślenie o jodze w dużej mierze przejął „wychowany” w tradycji teozoficznej Rudolf Steiner (1861–1925) – w całości uznał on teozoficzną wizję ewolucyjną, ale w tej swoistej
interpretacji wyraźnie określił charakter jogi. Steiner uznał, że
ścieżka ta była odpowiednia dla starożytnych mieszkańców Indii. Antropozof pisał: „[Starożytni Hindusi] byli nadal tak bardzo przepełnieni realnością świata duchowego, że materialny
postrzegali jako maję (iluzję). Stąd usiłowania odnalezienia
tego utraconego skarbu i odwracanie wzroku od wszystkiego,
co ziemskie, i stałe kierowanie się na to, co duchowe. Takie
jest pochodzenie praktyk jogicznych, które usiłowały wprowadzić adepta w świat duchowy […]. Miały one przywrócić miniony stan marzeń, miały wprowadzić adepta na ścieżkę, która
wiodła go z p o w r o t e m do utraconego raju”12. Starożytni Hindusi mieli więc czuć bliższe związki ze światem ducha
i w sposób bardziej spontaniczny nawiązywać z nim kontakt.
Steiner uważał, że praktyki duchowe, po które sięgali dawni
Hindusi, były inne niż te, z których korzysta człowiek współczesny. Z jednej strony, ze względu na „bliskość” mieszkańców starożytnych Indii wobec rzeczywistości nadprzyrodzonej,
miały być one prostsze, bardziej naturalne, z drugiej jednak –
ze względu na mniejsze zaawansowanie ewolucyjne dawnych
12
R. Steiner, The Gospel of St. John: Lecture VI, wykład z 21 listopada 1907 r.,
Bazylea, http://wn.rsarchive.org/GA/GA0100/19071121p01.html [dostęp:
10.03.2017]. W tym samym wykładzie Steiner określał jogę jako „atawistyczne wracanie” do wcześniejszych etapów rozwoju ewolucyjnego ludzkości
(wszystkie cytaty z języka angielskiego, o ile nie zaznaczono inaczej, podaję
w przekładzie własnym).
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Hindusów – miały bardziej rudymentarny charakter, to jest ćwiczyły, rozwijały, utrwalały te umiejętności, zdolności czy nawyki, które dla człowieka współczesnego są całkowicie oczywiste lub z którymi po prostu się rodzi.
Antropozof włączył jogę do swojego projektu nowej i nowoczesnej (czyli adekwatnej do potrzeb i możliwości człowieka współczesnego) dyscypliny duchowej, choć podobnie jak
w przypadku teozofii, nie ona była jego sercem i pełniła raczej
rolę opisową13. Sytuując jogę w tych nowych ramach, Steiner
dokonał jej daleko idącej dekontekstualizacji i uniwersalizacji. Uznawał co prawda starożytne indyjskie korzenie tej ścieżki, ale jednocześnie podkreślał, że autentyczna joga, niewynaturzona przez wpływy cywilizacyjne materializmu, nie ma nic
wspólnego z jogą Upaniszad, Bhagawadgity czy Sutr Patańdźalego, nie jest żadną techniką czy strategią, lecz czymś na kształt
duchowego procesu, w którym człowiek może odkryć swoją jedyną i rzeczywistą tożsamość, rodzącą wyższą duszę drzemiącą
w każdej istocie ludzkiej14. Terminowi „joga” antropozof nadawał momentami, jak się zdaje, nawet jeszcze szersze znaczenie,
już nie tylko jako procesowi wewnętrznej przemiany, ale też
pewnej ludzkiej możliwości, pozwalającej na stworzenie warunków odpowiednich do „zrodzenia wyższej duszy”. Sprawa
korzystania z tej możliwości, a więc realizacja jej potencjału
oraz kwestie „techniczne” – sposób postępowania, wykorzystanie określonych środków i sama dyscyplina są, zdaniem Steinera, czymś całkowicie drugorzędnym. Tą właśnie jogą, jak mówił Steiner: „dyscypliną ascetyczną dnia dzisiejszego”15, miała
być antropozofia.
13
Szczegółowo o poglądach Steinera zob. A. Świerzowska, Joga jako atawistyczne wracanie do raju. Rudolf Steiner o jodze [w:] Tożsamość w ezoterycznych nurtach kultury, red. A. Świerzowska, I. Trzcińska, Libron, Kraków 2016,
s. 159–183.
14
R. Steiner, An Esoteric Cosmology. Lecture VI: Yoga In East and West (Conclusion), http://wn.rsarchive.org/Lectures/EsoCosmo/19060530p01.html
[dostęp: 10.03.2017].
15
R. Steiner, Spiritual Ground of Education. Lecture III: Spiritual Disciplines of Yesterday and Today, http://wn.rsarchive.org/Lectures/
SpiGrndEd/19220818p01.html [dostęp: 10.03.2017].
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Ta nowoczesna „droga do wtajemniczenia”, droga wiodąca do poznania „wyższych światów”, miała prowadzić adepta
przez cztery „kolejne stopnie poznania”. Pierwszy z nich, „materialny”, to zmysłowe poznawanie rzeczywistości zewnętrznej, znajdujące zastosowanie w życiu codziennym, obejmujące także poznanie naukowe. Steiner podkreśla, że jest ono
zwyczajną formą poznawania, jednak bardziej systematyczną
i zdyscyplinowaną. Kolejne trzy stopnie poznania są już wyższe. Obejmują one: poznanie imaginatywne, inspiratywne oraz
intuitywne. W tych trzech krokach adept ścieżki duchowej –
po pierwsze – przekracza granicę świata materii i jednocześnie
uświadamia sobie realność „światów wyższych”, po drugie –
poznaje „wewnętrzną istotę rzeczy” budujących ów inny świat,
i wreszcie – po trzecie – „stapia się z «ja» innej istoty”16. Należy zwrócić uwagę, że w przedstawionej przez Steinera „teorii poznania w ramach wiedzy tajemnej”17 imaginacja gra rolę
kluczową. Antropozof charakteryzuje ją w sposób następujący:
W nauce duchowej […] poznanie „imaginatywne”
należy rozumieć jako poznanie, które przychodzi
w czasie, gdy dusza pozostaje w nadzmysłowym stanie świadomości. Nasze zmysły nie mają dostępu do
duchowych rzeczywistości i bytów, które w tym stanie
mogą zostać spostrzeżone. Ponieważ ten stan świadomości budzi się w duszy poprzez medytację nad symbolami lub imaginacjami, świat przynależący do tego
wyższego stanu świadomości można nazwać światem
imaginatywnym, a proces poznawczy, który go dotyczy, można określić jako poznanie imaginatywne. Dlatego też imaginatywny oznacza coś „rzeczywistego”,
w innym jednak sensie niż rzeczywistości i byty dostępne percepcji fizycznej, zmysłowej18.

Poznanie imaginatywne jest tym, które otwiera drogę, jest swego rodzaju kluczem do kolejnych form poznania,
R. Steiner, Stopnie wyższego poznania [w:] idem, Droga do wtajemniczenia,
tłum. T. Mazurkiewicz et al., Rebis, Poznań 2000, s. 172–178.
17
Ibidem, s. 171.
18
R. Steiner, An Outline of Esoteric Science, trans. C.E. Creeger, Anthroposophic Press, Hudson NY 1997, s. 298.
16
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przynoszących pełnię wiedzy o „światach wyższych”. Sama
imaginacja wiedzy takiej jeszcze nie udziela, ale bez niej jej
osiągnięcie nie byłoby możliwe.
Na imaginacji nadbudowuje się więc poznanie wyższe. Tę
formę poznania Steiner opisuje jako zdolność do odbierania obrazów pochodzących ze świata „dusznego” oraz „duchowego”
z całkowitym pominięciem zmysłów. Przy czym, co podkreśla szczególnie mocno, imaginacja jest typem poznania, a nie
zdolnością do fantazjowania. W istocie dopiero „zasypanie źródeł fantazjowania” pozwoli rozwinąć imaginację, która sprawi,
że „zdamy sobie sprawę, iż świat, w który wkraczamy, nie jest
równie rzeczywisty co świat zmysłowy, lecz o w i e l e b a r d z i e j r z e c z y w i s t y”19. Imaginacja jest formą poznania,
którą można w sposób świadomy wypracować i stopniowo doskonalić, sięgając po ćwiczenia podane przez Steinera w książce Jak uzyskać poznanie wyższych światów20.
Steinerowska wizja nowoczesnej dyscypliny duchowej była
bardzo wpływowa. Znalazła swój oddźwięk także w Polsce
okresu międzywojennego – stała się podstawą interpretacji jogi
(czy ściślej rzecz ujmując – radźa jogi) przedstawionej przez
Świtkowskiego. Powstałą w ten sposób ścieżkę duchową ezoteryk nazwał „radźa jogą nowoczesną”21. Steiner nie był oczywiście jedynym źródłem inspiracji dla Świtkowskiego – było
ich znacznie więcej, na przykład teozofia, idee ruchu Nowej
Myśli, harmonializm, mesmeryzm i inne, ale to właśnie antropozofia dostarczyła polskiemu joginowi podstawowych ram
interpretacyjnych.
Ukazanie radźa jogi w świetle antropozofii wymusiło na
Świtkowskim znalezienie miejsca w tworzonym systemie oraz
uwypuklenie roli imaginacji, a ściślej – p r a k t y k i imaginacji.
Przede wszystkim polski ezoteryk wpisał imaginację w strukturę ośmiostopniowej ścieżki jogi i umieścił ją na drugim etapie praktyki, uznawanym powszechnie w interpretacjach
Ibidem, s. 175–176.
R. Steiner, Jak uzyskać poznanie wyższych światów, tłum. W. Wolański [w:]
idem, Droga do wtajemniczenia, s. 43–140. Wydanie oryginalne: idem, Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, Berlin 1904.
21
Por. J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe...
19
20
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ezoterycznych za wyższy22. Imaginacja w swej najbardziej podstawowej formie jest, w wizji Świtkowskiego, wynikiem praktyki dharany, którą inspirujący się teozofią ezoteryk pojmuje
jako ćwiczenie koncentracji mające na celu pozyskanie wiedzy
o danym przedmiocie oraz odkrywanie wpływu poznawanych
przedmiotów na człowieka. Dharana to zdolność do wykorzystania nabytej na wcześniejszym etapie praktyki (czyli pratjahary) w zakresie umiejętności skupiania uwagi przez dowolnie
długi czas na wybranym przedmiocie w połączeniu z próbami
możliwie najpełniejszego poznania owego przedmiotu. „Dharana – pisze Świtkowski – jest już sposobem uzyskiwania wiedzy, jest o ś w i e c a n i e m s i ę o własnościach przedmiotów”23. Praktyka ta, co istotne, pozwala adeptowi na poznawanie
nie tylko przedmiotów materialnych, ale także nadzmysłowych.
W istocie więc dzięki dharanie adept po raz pierwszy wkracza
w świat nadnaturalny24. Dzieje się tak dlatego, że poprzez praktykę dharany możliwe jest rozwinięcie „widzenia astralnego”,
„spostrzegania obrazowego”25, czyli właśnie imaginacji. Jest
to według parapsychologa podstawowa forma poznania, którą każdy człowiek poznający rzeczywistość zewnętrzną wykorzystuje, choć najczęściej nieświadomie. Świtkowski wyjaśnia:
Obraz nazywa się w języku łacińskim „imago”, ale
obraz nie jest bynajmniej złudzeniem. Bez istnienia przedmiotu rzeczywistego nie mógłby powstać
jego obraz w zwierciadle. To, co za pośrednictwem
22
Ścieżka jogi Patańdźalego, utożsamiona przez Vivekanandę z radźa jogą,
obejmuje osiem etapów/grup praktyk. Są to kolejno: jama, nijama, asana, pranajama, pratjahara, dharana, dhjana i samadhi. Tradycyjnie pierwsze cztery
uznaje się za praktyki zewnętrzne (bahiranga), a kolejne za wewnętrzne (antaranga). W wizji ezoterycznej, kładącej nacisk na wewnętrzny, duchowy wymiar
radźa jogi, te ostatnie uznane zostały za zasadniczą część dyscypliny. W swojej interpretacji radźa jogi Świtkowski rozbudował część wewnętrzną, dodając trzy nowe elementy, które należałoby postrzegać zarówno jako wynik praktyki, jak i etapy na drodze ku „światom nadzmysłowym”. Drugi etap praktyki
według Świtkowskiego obejmuje: dharanę, imaginację, dhjanę, inspirację, samadhi, kontemplację oraz – to już w istocie realizacja celu ścieżki – samjamę
wraz z intuicją.
23
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe..., s. 92.
24
Ibidem, s. 95.
25
Ibidem, s. 101.
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zmysłów wiesz o świecie zewnętrznym, to wszystko
są również tylko obrazy, ale nie rzeczywistość sama.
Np. stół jest dla ciebie obrazem pewnego przedmiotu, uzyskanym przez sumę twych wrażeń dotykowych,
wzrokowych, węchowych, etc.26

Identyczny mechanizm działa w przypadku rzeczywistości nadnaturalnej, choć obrazy-imaginacje powstają tu nie pod
wypływem doznań zmysłowych, lecz wrażeń nadzmysłowych,
które pobudzają „zmysły nadzmysłowe”27, czyli narządy poznawcze umiejscowione w ciele subtelnym człowieka. Źródłem
tych wrażeń są zaś przedmioty i byty znajdujące się w sferze
rzeczywistości nadnaturalnej. O ile odbieranie imaginacji na
poziomie rzeczywistości materialnej jest niemal instynktowne,
o tyle wrażliwość na te pochodzące ze świata adept nowoczesnej radźa jogi musi wypracować i rozwijać.
Czytelników swojego podręcznika i ewentualnych adeptów tej ścieżki prowadzi Świtkowski przez cały proces rozwoju imaginacji, wskazując odpowiednie ćwiczenia koncentracji,
a także praktyki o charakterze medytacyjnym i kontemplacyjnym. Zaproponowany przez niego program jest kompilacją
ćwiczeń, które parapsycholog wymyślił sam lub zaczerpnął
z prac Steinera i ze źródeł teozoficznych. Są tu między innymi
ćwiczenia polegające na świadomym odbieraniu doznań zmysłowych i analizowaniu płynących zeń informacji, obserwowaniu powiązań pomiędzy odczuciami zmysłowymi a emocjami,
przenoszeniu uwagi na poszczególne części ciała i badaniu ich
wrażliwości zmysłowej28. Dalej idzie skupianie się na przedmiotach nadzmysłowych (na przykład elementach ciała subtelnego, ćakrach), wyczuwanie ich umiejscowienia, ruchu, działania29, zalecana przez Williama Quan Judge’a analiza przepływu
myśli i działań w porządku wstecznym30, koncentrowanie się
na wybranych elementach świata materialnego (na przykład
roślinie, zwierzęciu i kamieniu) i porównywanie „jakości” tak
Ibidem.
Ibidem, s. 103.
28
Ibidem, s. 94–95.
29
Ibidem, s. 96–97.
30
Ibidem, s. 98.
26
27
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powstałych imaginacji, wreszcie doświadczanie odczuć wywoływanych przez określone kolory31. Tu umieścić trzeba jeszcze
wskazaną przez Steinera medytację nad wzrostem i obumieraniem rośliny32, a potem kontemplowanie osób doświadczających różnych stanów emocjonalnych33. Proponowane ćwiczenia mają najpierw uaktywnić imaginację, a potem wzmocnić,
wysubtelnić i poszerzyć jej zakres tak, aby adept mógł przy jej
pomocy w sposób świadomy poznawać „światy wyższe”. Dodatkową, choć nie mniej istotną rolą zalecanych ćwiczeń jest
nauczenie adepta, jak powinien postępować z imaginacjami,
to jest jak je rozumieć, interpretować i jakie postawy przyjmować wobec pozyskanych treści. Tu podstawowym zaleceniem
Świtkowskiego jest powstrzymanie się od wszelkich „spekulacji myślowych”34, czyli racjonalizowania imaginacji – przypisywania im znaczeń, tłumaczenia ich i nadawania mi sensu.
Zdaniem parapsychologa już sama próba zwerbalizowania odbieranych wrażeń nadzmysłowych prowadzi do ich deformacji
– jest to bowiem zamykanie w słowa rzeczywistości, która z samej swojej natury jest niewyrażalna.
Imaginacja, „zdolność spostrzegania obrazowego”, jest dla
nowoczesnego radźa jogina kluczowa: to ona otwiera przed
adeptem drzwi prowadzące do światów nadzmysłowych, jest,
by użyć tu obrazowego opisu Antoine’a Faivre’a, niczym „ogniste oko, które przeszywa powłokę rzeczywistości zjawiskowej, by wydobyć znaczenia”35. Błędem byłoby jednak sądzić,
że na etapie dharany kończy się praca jogina z i nad imaginacją. Uważna lektura wskazówek zawartych przez Świtkowskiego we Wstępie w światy nadzmysłowe pokazuje bowiem,
że w istocie jest to dopiero jej początek. Na kolejnych etapach
drogi jogicznej (dhjana, samadhi, samjama) adept nie będzie
robił niczego ponad rozwijanie wyobraźni uaktywnionej na etapie dharany i poszerzanie jej zakresu aż do momentu, w którym
Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 103–104.
33
Ibidem, s. 107.
34
Ibidem, s. 104.
35
A. Faivre, Access to Western Esotericism, State University of New York Press,
Albany, NY 1994, s. 13.
31
32
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imaginacja, współpracując z poznaniem intuitywnym, zmieni
się w stan nadświadomości. W wizji jogi zaproponowanej przez
Świtkowskiego wyobraźnia jest, jak się wydaje, podstawowym
narzędziem poznawczym. Na etapie dharany – powtórzmy –
adept uczy się odbierać imaginacje, wchodzi w świat nadzmysłowy, zyskuje dostęp do „równi astralnej”36. „Na szczeblu dharany – pisze Świtkowski – poznałeś ćwiczenia w skupianiu się,
czyli koncentracji, prowadzące do widzenia obrazowego, imaginacyjnego. Uzdolniłeś się do odbierania wrażeń świadomych
z równi astralnej”37. Na etapie kolejnym – dhjany, czyli medytacji, jogin rozwija nabytą wcześniej umiejętność – zakres
widzenia staje się coraz szerszy, przez co świat nadzmysłowy
odsłania więcej ze swych tajemnic, a jogin ma możliwość wejrzenia w „równię myślową”. Jednocześnie „spojrzenie” ulega wyostrzeniu; to, co do tej pory jawiło się adeptowi jedynie
w postaci rozmazanych, amorficznych obrazów, nabiera rozpoznawalnych kształtów, więcej – pojedyncze obrazy łączą się
w większe, pełne znaczeń całości. Dodatkowo jogin uczy się
„tworzyć myśli żywotne, pełne treści, i siły, bo tylko takie myśli zdołają zbudzić i rozwinąć nowe zdolności w […] ciele myślowem [jogina]”38. Mówiąc inaczej – adept przejmuje pełną
kontrolę nad swoimi procesami myślowymi, przez co może nakierować je na doskonalenie poznania nadzmysłowego. Zależność pomiędzy dharaną a dhjaną, której praktyka pozwala na
wypracowanie inspiracji39, oraz fakt, że dla obu etapów zasadnicze znaczenie ma imaginacja, potwierdzają słowa Świtkowskiego, który tłumaczy:
36
W wizji Świtkowskiego, bardzo zresztą teozoficznej, rzeczywistość, w której
operuje człowiek, jest czwórdzielna. Są to plany, czy jak pisze parapsycholog –
„równie” (ewentualnie „hale”): fizyczna, obejmująca świat przedmiotów i zjawisk materialnych, oraz astralna, obejmująca świat doznań, które są odbiciem
rzeczywistości transcendentnej (są to obrazy niewyraźne, zmienne i płynne).
Równia myślowa to sfera form myślowych odbijających to, co znajduje się na
równi najwyższej, czyli równi arupa. Ta ostatnia jest rzeczywistością bez zróżnicowania, bez form (stąd jej nazwa, sanskr. a-rūpa ‘bez formy, kształtu’), jest
praźródłem wszelkiego istnienia i wszelkiej wiedzy (gnozy), światem dostępnym wyłącznie poznaniu intuicyjnemu.
37
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe..., s.109.
38
Ibidem.
39
Ibidem, s. 109.
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Inspiracja dopiero jest tym stopniem, na którym możebnem jest poznawać t.zw. „pismo tajemne”. Obrazy
twych imaginacyj były jakgdyby literami poszczegolnemi tego pisma. Nie wpływały na wzajem na siebie
i nie były od siebie zawisłe; ale potrzeba ci szereg takich obrazów imaginacyjnych zestawić obok siebie,
aby one dopiero razem, jak litery słowa pisanego,
utworzyły coś, co mówi, co ma znaczenie. Rozumienie tego znaczenia uzyskujesz właśnie przez inspirację. Czytasz to pismo tajemne, na które patrzyłeś imaginacją jak na list w języku nieznanym, chociaż znasz
jego litery poszczególne40.

Słowem, dzięki inspiracji jogin zaczyna dostrzegać sens obrazów, które podsuwa mu imaginacja. Proponowane na tym
etapie praktyki są trojakiego rodzaju. Jedna grupa ma charakter
etyczny – chodzi o rozwinięcie „zmysłu dla prawdy”, który ma
wyczulić adepta na wszystko, co „prawdziwe i słuszne”41; druga i trzecia – istotne dla snutych tutaj rozważań – mają wzmocnić pewność sądów adepta i szybkość decyzji oraz wykształcić
zdolność myślenia42. Świtkowski zaleca tutaj przede wszystkim
lekturę i gruntowane przemyślenie prac takich jak na przykład
Annie Besant (1847–1933) Thought Power: Its Control and Culture43, Steinera Die Philosophie der Freiheit44 oraz Praktische
Ausbildung des Denkens45, a także Augusta Cieszkowskiego
(1814–1894) Ojcze nasz46 czy niewymienione z tytułów pisma
Józefa Hoene-Wrońskiego (1776–1853). Dodatkowo, w celu
„rozwinięcia władz myślowych”, adept nowoczesnej radźa jogi
winien „zagłębiać się w wiedzę tajemną w jej rożnych kierunkach”47. Mają temu służyć księgi święte rozmaitych tradycji,
Ibidem, s. 116.
Ibidem, s. 110. Jako że nie dotyczą one interesującej nas imaginacji, nie rozwijam tego zagadnienia.
42
Ibidem.
43
A. Besant, Thought Power: Its Control and Culture, Theosophical Publishing House, London 1903.
44
R. Steiner, Die Philosophie der Freiheit, Berlin 1894.
45
R. Steiner, Praktische Ausbildung des Denkens, Berlin 1909.
46
A. Cieszkowski, Ojcze nasz, t. I–IV, Paryż–Poznań 1848–1906.
47
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe..., s 110.
40
41
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a także prace współczesnych okultystów, na przykład Heleny Bławatskiej, Alfreda P. Sinnetta (1840–1921), Henry’ego
S. Olcotta (1832–1907), Franza Hartmanna (1838–1912), Charlesa W. Leadbeatera (1854–1934), Papusa (właśc. Gérard Encausse, 1865–1916), Alberta de Rochasa (1837–1914). Celem
wszystkich tych wysiłków miało być przygotowanie adepta
do konfrontacji z wiedzą przynoszoną przez dhjanę i inspirację. Dlatego też – jak podkreśla Świtkowski – ten etyczno-intelektualny trening muszą poprzedzić właściwe dla dhjanay ćwiczenia medytacyjne. Dla tych ostatnich Świtkowski nie podaje
szczegółowych instrukcji. Można więc sądzić, że medytacje
w dhjanie należy praktykować zgodnie z zaleceniami podanymi dla tych samych ćwiczeń na etapie dharany. Parapsycholog wskazuje jedynie kilka przykładowych tematów (na przykład roślina i człowiek), podkreślając, że adept może wybierać
dowolne motywy swojej medytacji, pamiętając jednak zawsze
o tym, aby dobierać je tak, by „im mogły towarzyszyć uczucia
jak najżywsze, i aby budziły [...] objawy woli”48. Istotnym skutkiem praktyki medytacji na tym etapie radźa jogi nowoczesnej
miało być bowiem, według Świtkowskiego, doprowadzenie
do rozluźnienia zależności pomiędzy procesami myślowymi,
uczuciami i wolą, co okazywało się niezbędne do skierowania
całości wysiłku poznawczego adepta na jego wnętrze i Jaźń49.
Dalszy etap praktyki wyznacza samadhi wraz z kontemplacją. Samadhi według opisu Świtkowskiego to „odwracanie uwagi od zmysłów fizycznych, a zwracanie jej na zmysły
astralne, lub myślowe”50. Kontemplacja zaś to „pogrążanie się
świadomością w przedmiot dowolnie obrany, rozpamiętywanie”51. Przedmiot kontemplacji, jak podkreśla parapsycholog,
może być zwykłym obiektem materialnym, ale może to być też
pojęcie, idea abstrakcyjna czy wreszcie obiekt należący do rzeczywistości nadzmysłowej. Samadhi i będąca jego wynikiem
Ibidem, s. 120.
Dość złożony proces samopoznania w radźa jodze nowoczesnej pomijam ze względu na fakt, że nie wiąże się on bezpośrednio z analizowaną tutaj imaginacją.
50
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe..., s. 122.
51
Ibidem, s. 130.
48
49
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kontemplacja to moment, w którym adept uzyskuje pełny dostęp do rzeczywistości nadprzyrodzonej – wchodzi na „równię
arupa”. Przejściu temu towarzyszy także zmiana stanu świadomości – turija, wszechświadomość, to ten jej rodzaj, który pozwala adeptowi na bezpośredni ogląd tej sfery. Na tym etapie,
jak wskazuje Świtkowski, trudno w istocie podać specyficzne
praktyki – tutaj adept w sposób samodzielny musi poszukiwać
drogi i klucza do zrozumienia odbieranych treści. Parapsycholog zaleca jedynie dalsze praktykowanie i doskonalenie metod
znanych z poziomu dharany i dhjany, a jako źródło inspiracji
wskazuje książkę teozofki, autorki wielu duchowych poradników Mabell Collins (1851–1927) pt. Light on the Path52.
Warto zauważyć, że na wszystkich trzech etapach „technika” odbioru „danych”, to jest sposób poznawania poszczególnych równi, jest taka sama – podstawowym narzędziem poznawczym za każdym razem jest imaginacja, a tym, co ulega
zmianie, jest jedynie jej zakres (który staje się coraz szerszy)
i „czułość” (która staje się coraz większa). Sposób rozumienia
przez Świtkowskiego ostatniego, wieńczącego etapu drogi jogicznej, czyli samjamy, zdaje się potwierdzać taką interpretację. Samjama, ukoronowanie wysiłków adepta, jest bowiem
„sumą” praktyki dharany, dhjany i samadhi. Przy czym na tym
etapie imaginacji towarzyszy jeszcze intuicja – ten najwyższy
akt poznawczy bez wyobraźni pozostałby całkowicie pusty.
Mówiąc inaczej, intuicja jest władzą umożliwiającą poznanie,
ale „materii” poznania dostarcza właśnie imaginacja.
Trzeba podkreślić, że dla ezoteryków przełomu wieków intuicja była drugą obok wyobraźni istotną władzą poznawczą.
Można by nawet, jak sądzę, potraktować intuicję jako jeden
z elementów właściwych dla zachodniej myśli ezoterycznej,
uzupełniając w ten sposób zaproponowaną przez Faivre’a charakterystykę tego zjawiska53. Tym bardziej, że uznanie jej za
M. Collins, Light on the Path, Boston 1886. Świtkowski korzystał z niemieckiego przekładu Licht auf den Weg (danych bibliograficznych nie podaje).
53
Faivre uznaje ezoteryzm zachodni za specyficzny sposób myślenia i patrzenia na
rzeczywistość, który charakteryzują cztery podstawowe cechy: odpowiedniość pomiędzy wszystkimi elementami wszechświata; wyobrażenie żywej natury; istotna rola wyobraźni oraz przekonanie o możliwości doświadczenia wewnętrznej
52
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specyficzne narzędzie poznawcze wiąże się wprost z przyjęciem określonej, właściwej też dla zachodniego ezoteryzmu
(choć oczywiście nie wyłącznie), wizji świata. Otóż, jak zaznacza Faivre54, na Zachodzie wizja ta miała dwojaki charakter
i ujawniła się pod postacią dwóch rozwijających się paralelnie
nurtów – filozofii naturalnej (natural philosophy) oraz filozofii
natury (philosophy of nature), określanej od czasów Romantyzmu niemieckiego także jako Naturphilosphie. „Ta pierwsza –
pisze Faivre – została zdefiniowana przez Galileusza, Comte’a i Darwina jako dążenie do pełnej, ale zasadniczo obiektywnej wiedzy o zjawiskach, podczas gdy ta druga skierowała
myślicieli takich jak Leibniz, Hegel i Bergson ku podejściu intuicyjnemu, a jednak ścisłemu w odniesieniu do rzeczywistości
leżącej u podstaw danych pochodzących z obserwacji”55.
Jak wskazuje Faivre, chociaż te dwa sposoby patrzenia na
rzeczywistość w różnej formie były obecne w zachodniej myśli filozoficznej od czasów starożytnych, to jednak dopiero na
przestrzeni ostatnich trzech wieków stały się dwoma odrębnymi paradygmatami, posługującymi się również dwoma różnymi narzędziami poznawczymi. W modelu pierwszym – filozofii
natury – punktem centralnym stała się rzeczywistość pozamaterialna, skrywająca się za zasłoną świata zjawiskowego, niepoznawalna metodami empirycznymi. Rozwijane tu idee,
twierdzi Faivre, „mają niezaprzeczalne piętno religijne, wręcz
gnostyckie [...] w znaczeniu pewnego schematu myślenia skupionego na określaniu natury związków łączących Boga, człowieka i wszechświat przy pomocy narzędzi nieograniczających
się wyłącznie do metod eksperymentalnych”56. Jednym ze środków poznawczych pozwalających zgłębić naturę tych związków, któremu nadano znaczenie szczególne, stała się intuicja.
przemiany (transmutacji, metamorfozy). Faivre wymienia także dwa dodatkowe elementy: zasadę zgodności, wyrażającą przekonanie o istnieniu pierwotnej tradycji, oraz istnienie drogi (kanału) przekazu, przez który dokonuje się
transmisja wiedzy (zob. A. Faivre, Access to Western Esotericism…, s. 10 i n.).
54
A. Faivre, Nature: Religious and Philosophical Speculations [w:] The Encyclopedia of Religion, Vol. 10, eds. M. Eliade, Ch.J. Adams, Macmillan Publishing Company, New York 1987, s. 328.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
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Za najdoskonalszy akt poznawczy uznał intuicję Henri Bergson (1859–1941). Według niego to poznanie czyste, absolutne
i bezpośrednie. Czystość tego aktu oznacza, że jest on wolny
od form, które poznaniu intelektualnemu narzuca rzeczywistość materialna i nakierowane działanie; jego absolutny charakter sprawia, że „uchwytuje to, co absolutne w bycie”, a owo
coś „jest zarazem tym, co stanowi wewnętrzną swoistość samego przedmiotu”57. Cecha bezpośredniości z kolei oznacza,
że jest „współ-czuciem”, „przeniesieniem się «w» przedmiot
i stopieniem się «z» przedmiotem. Intuicja jest również, według Bergsona, aktem jednorazowym. Oznacza to, że w sposób
jednorazowy przenosi ona poznającego do wnętrza przedmiotu
i w tym jednym akcie chwyta jego „bezwzględnie niepodzielną jakość”58. Wszystkie te cechy sprawiają, że poznanie intuicyjne jest poznaniem doskonałym, chwyta bowiem przedmiot
w całej jego pełni i oryginalności – doskonale i w sposób najpełniejszy ujmuje to, czym ów przedmiot jest. Myśl Bergsona miała znaczny wpływ na rozumienie intuicji przez ezoteryków europejskich przełomu XIX i XX wieku, przy czym w ich
wizji zyskała ona dodatkowy, nieobecny w koncepcji francuskiego myśliciela wymiar mistyczny, duchowy59. Za jej pomocą spodziewali się oni osiągnąć wiedzę nadprzyrodzoną – gnozę. Wiedza ta, jak twierdzi Faivre, ma szczególny charakter
– w istocie nie jest ani wiedzą (a więc stanem poznania czy
uzasadnionym przekonaniem), ani wiarą (a więc pewną orientacją, postawą wobec rzeczywistości), lecz czymś, co sytuuje
się pomiędzy. Jest właśnie imaginatywna, a kluczem do niej jest
R. Ingarden, Intuicja i intelekt u H. Bergsona. Przedstawienie teorii i próba
krytyki, tłum. M. Turowicz [w:] idem, Z badań nad filozofią współczesną, PWN,
Warszawa 1963, s. 102.
58
Ibidem, s. 103.
59
Trzeba jednak podkreślić, że było to niezgodne z intencjami samego Bergsona, który uważał, że „intuicja «nie jest jakąś osobliwą władzą poznawczą, różniącą się radykalnie od świadomości i od zmysłów, a nawet nastawioną w przeciwnym kierunku», nie jest tak, że «odrywając się od życia praktycznego, człowiek musi się doń odwrócić plecami»”. Francuski filozof nie uznawał też intuicji za narzędzie do „poszukiwania wiekuistych prawd”. Bergsonowi chodziło
raczej o „konwersję uwagi”, o systematyczny rodzaj refleksji czy sposób patrzenia na rzeczywistość (S. Borzym, Bergson, a przemiany światopoglądowe
w Polsce, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 25–26).
57
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intuicyjne objawienie60. Intuicja pozwala na dokonanie wglądu
pod powierzchnię świata zjawisk i pełny ogląd mundus imaginalis – tak nazwie tę sferę Faivre, Steiner powie: „wyższe światy”, a Świtkowski: „światy nadzmysłowe”.
Na etapie samjamy, najwyższym, ostatnim szczeblu ścieżki
jogicznej, gdy imaginacja łączy się z intuicją, a adept wchodzi
w stan nad-świadomości, Świtkowski nie sugeruje już żadnych
praktyk. Podkreśla: „doszedłszy do intuicji, nie potrzebujesz już
żadnych wskazówek książkowych, ani moich, ani obcych, bo
wszystkiego, co pragniesz wiedzieć, dostąpisz intuicją o wiele
wszechstronniej i pewniej, niż najlepszemi książkami”61. Moment, w którym adept wchodzi w posiadanie gnozy, jest także
chwilą, w której dokonuje się jego pełna transformacja. Jest to
„przejście przez śmierć”, jak pisze Świtkowski, proces, w którym adept „wychodzi z siebie”, jego „jaźń wyższa wychodzi ze
swych powłok”62, a praktykujący wchodzi „w równię nadświadomości”63, „przestaje być sobą”, „zanurza się duchem w ten
ocean, z którego jest jedną kroplą tylko” – „łączy się ze wszystkiemi innemi kroplami, tworzącemi razem ów ocean i przez to
uczestniczy we wszechwiedzy i wszechpotędze oceanu”64. Mając dostęp do wszechwiedzy, czy raczej będąc nią, adept może
wraz z innymi istotami boskimi kierować losami wszechświata.
Wpisując imaginację w strukturę ośmioczłonowej ścieżki
jogi (ściślej: radźa jogi) oraz pokazując ją nie tylko jako wynik,
skutek wcześniej podejmowanych ćwiczeń, ale też właśnie jako
praktykę i jednocześnie narzędzie poznawcze, Świtkowski podkreślił wewnętrzny charakter radźa jogi. Ścieżka ta w jego wizji
realizowała się wyłącznie na płaszczyźnie poznawczej i duchowej człowieka – „sercem” radźa jogi była praktyka imaginacji, która w istocie, „działa się” w znacznej mierze już na poziomie nadnaturalnym. Nie oznacza to oczywiście całkowitego
usunięcia praktyk zewnętrznych (a więc pierwszych czterech
członów jogi), te jednak zostały ukazane jako etap wstępny,
A. Faivre, Nature..., s. 21.
J. Świtkowski, Wstęp w światy nadzmysłowe..., s. 154.
62
Ibidem, s. 133.
63
Ibidem, s. 138.
64
Ibidem, s. 140.
60
61
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przygotowanie do właściwej dyscypliny jogicznej, a także – co
dodatkowo podkreśla nacisk, jaki Świtkowski kładł na duchowy, nie-fizyczny wymiar jogi – zostały przeinterpretowane tak,
aby w sposób możliwie najpełniejszy ukazać je jako ćwiczenia nie-techniczne, niezwiązane z cielesnym wymiarem funkcjonowania człowieka (na przykład asany są traktowane jako
postawa życiowa, a pranajamy jako umiejętność nadania rytmu
każdej czynności życiowej). Postawienie wyobraźni w centrum
praktyki jogicznej jest realizacją dziewiętnastowiecznej, ezoterycznej wizji radźa jogi jako doskonałej ścieżki duchowej, pozwalającej na wejście w rzeczywistość nadnaturalną i dokonanie pełnej transformacji adepta.
Agata Świerzowska
The Practice of Imagination in Józef Świtkowski’s Modern Raja Yoga
The paper, although formally refining the discussion on modern raja yoga
described by the Polish parapsychologist Józef Świtkowski (1876–1942), is essentially concerned with the question of what it was and what was the essence
of yogic practice so often mentioned by the esotericists of the 19th and 20th centuries. The vision of yoga presented by Świtkowski focuses on the most characteristic features attributed to this path by the people constituting the milieu that
was interested in alternative ways of deepening spirituality or developing selfimprovement at the turn of the century. In his yogic system – modern raja yoga –
Świtkowski gave the imagination a special meaning and made it the basis and
essentially the essence of yogic practice. In his interpretation, imagination
was both a technique and a method used by those seeking to enter the “higher
worlds” as well as the highest achievement on this path. The imagination was
Faivre’s “fiery eye”, which gave insight but which, by proper practice, had to
be properly trained as well.
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„KAŻDY MA ICH TYSIĄC PO LEWEJ
I MIRIADY PO PRAWEJ” (BERACHOT 6A).
KILKA WSTĘPNYCH UWAG O RABINICZNEJ
WYOBRAŹNI I DEMONACH TALMUDU
BABILOŃSKIEGO
Prezentowany tutaj tekst stanowi element większego projektu, którego celem jest analiza funkcji pełnionych przez demony we wczesnej literaturze rabinicznej (dalej: WLR), przede
wszystkim w Talmudzie babilońskim (dalej: TB) i kolekcji Midrasz rabba. Niniejsze studium natomiast ma na celu (1) sformułowanie założeń metodologicznych pozwalających na badanie literackich demonów jako ekspresji rabinicznej wyobraźni,
(2) robocze zdefiniowanie pojęcia „demon”, (3) prezentację rezultatów wstępnych badań przeprowadzonych na bazie samego TB1 oraz (4) określenie potencjalnych kierunków rozwoju
tego projektu2.
1
Posłużono się elektronicznym wydaniem The Soncino Babylonian Talmud,
I. Epstein et al (red.), Soncino Press, London [1947], on-line: https://archive.
org/details/TheBabylonianTalmudcompleteSoncinoEnglishTranslation, [dostęp: 11.02.2017].
2
Niniejszy tekst powstał na wczesnym etapie prac jesienią 2016 r. natomiast
projekt tutaj zaprezentowany przyjął nazwę Elyonim veTachtonim (EvT) i został już uruchomiony (11.02.2017 r.) w formie internetowej i ogólnodostępnej
elektronicznej bazy aniołów, demonów i duchów we WLR: www.elyonimvetachtonim.blogspot.com. Studium należy więc potraktować jako bardzo ważny element historii rozwoju EvT natomiast bardziej aktualnego sprawozdania
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Metodologia
Przedsięwzięcie opiera się na czterech paradygmatach. Po
pierwsze, jest to lingwistyka kognitywna uprawiana w duchu
George’a Lakoffa i Marka Johnsona3. Kluczową rolę odgrywają tutaj podstawowe kategorie dziedziny źródłowej i docelowej,
umożliwiające analizę sposobów, jak rabini konceptualizowali i wyobrażali sobie demony. Bodaj najistotniejszym osiągnięciem paradygmatu jest dostrzeżenie zasadniczej roli antropomorfizacji zjawisk oraz cechujących ją prawidłowości, przede
wszystkim przekonania, że „uczłowieczone” fenomeny dadzą
się łatwiej przewidywać i kontrolować4. Po drugie, to właśnie
na antropomorfizacji opiera się kognitywna teoria religii (dalej: KTR)5, która pozwala wyjść z impasu teologicznych i filozoficznych spekulacji poprzez sprowadzenie religii do wiary w istoty nadprzyrodzone, mające wpływ na losy świata.
KTR wywodzi tę wiarę z naturalnej ludzkiej tendencji do antropomorfizacji otoczenia, to jest dostrzegania poszczególnych
wydarzeń jako spowodowanych przez jakichś niewidzialnych
z ram teoretycznych projektu dostarcza powstały później (lecz opublikowany
wcześniej) tekst: W. Kosior, Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early
Rabbinic Literature, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”
2017, Vol. 5, No 1, s. 89–112. Na bieżąco aktualizowane informacje można natomiast znaleźć na stronie projektu.
3
G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski,
PIW, Warszawa 1988.
4
W tym miejscu warto przytoczyć bardziej specyficzną ekspresję tej tezy, sformułowaną niedawno na gruncie studiów żydowskich, mówiącą, iż to nie tylko
antropomorfizacja demonów, ale również włączenie ich w dyskurs halachiczny stanowiło formę ich oswojenia. W obliczu boskiego prawa obowiązującego
wszystkie istoty nawet te nadprzyrodzone i z zasady wrogie człowiekowi stają się mniej zagrażające. Zob. S.A. Ronis, “Do Not Go Out Alone at Night”:
Law and Demonic Discourse in the Babylonian Talmud, Yale University, New
Haven 2015.
5
Jakkolwiek termin sugeruje istnienie jakiejś jednej teorii, to w praktyce należałoby raczej mówić o całej grupie KTR. Z uwagi na uzus językowy w niniejszej pracy zdecydowano się jednak stosować taki właśnie zapis.
Podsumowania najważniejszych idei KTR dostarczają: J. Jong, C. Kavanagh,
A. Visala, Born Idolaters: The Limits of the Philosophical Implications of the
Cognitive Science of Religion, “Neue Zeitschrift für Systematische Theologie
und Religionsphilosophie” 2015, Bd. 57/2, s. 244–266.
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agentów, zarówno bóstwa, jak i demony czy duchy zmarłych.
Demony WLR należy jednak postrzegać nie tylko jako pełniące funkcję tłumaczenia rzeczywistości6, ale również jako odgrywające inne role, między innymi w zakresie teodycei. Fakt
ten jak i tekstowa natura analizowanego materiału wyznaczają dwa następne paradygmaty. Po trzecie więc, są to formalne
i strukturalno-semiotyczne teorie mitu. Najważniejszą kategorią pojęciową jest tu analiza formalna Władimira Proppa, dzięki
której można wskazać schematy narracyjne i funkcyjne stojące
za mającymi z pozoru zupełnie innych bohaterów opowieściami7. Nie mniej istotne jest podejście Claude’a Levi-Straussa,
które wychodzi poza opis właściwości formalnych i poszukuje związków ze światem kulturowym, w którym te opowieści
powstały8. Wreszcie czwartym paradygmatem jest statystyka
lingwistyczna, reprezentująca tutaj podejście kwantytatywne
w naukach humanistycznych. Materiał zgromadzony na podstawie tak dużego korpusu, jakim jest TB, umożliwi bowiem
wskazanie pewnych prawidłowości liczbowych9.

Demon
Nawet pobieżny przegląd literatury przedmiotu pozwala
rozpoznać co najmniej trzy tendencje w konceptualizacji pojęcia „demon”. Po pierwsze, najczęściej jest to użycie pozbawione eksplikacji znaczenia terminu, oparte na potocznym
i mglistym jego rozumieniu. Po drugie, jeśli już podejmuje się
próby zdefiniowania, robi się to na ogół za pomocą innych niejasnych pojęć, jak „duch” czy „diabeł”. Formalnie jednak takie
rozwiązanie stanowi błąd logiczno-dydaktyczny ignotum per
Analogicznie do koncepcji „boga dziur”, zob. R. Dawkins, The God Delusion,
Bantam Press, London 2006, s. 125–134.
7
W. Propp, Morfologia bajki magicznej, tłum. P. Rojek, Nomos, Kraków 2011.
8
C. Levi-Strauss, Antropologia strukturalna, t. 1, tłum. K. Pomian,
Wydawnictwo KR, Warszawa 2000; idem, Antropologia strukturalna, t. 2,
tłum. M. Falski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
9
Klasycznym przykładem zastosowania tej metody w religioznawstwie jest dzisiaj: R. Morgenthaler, Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, GotthelfVerlag, Zürich 1958. Na gruncie polskim podobny status ma: Z. Poniatowski,
Logos prologu Ewangelii Janowej, PWN, Warszawa 1970.
6
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ignotum lub nawet per ignotius10. Po trzecie wreszcie, szczególnym przypadkiem powyższej tendencji jest definiowanie demona przez zestawienie go z Bogiem, który w przeciwieństwie
do tego pierwszego jest konstruowany jako dobry, wszechmocny, od nikogo niezależny i powszechnie czczony11. To rozróżnienie nie znajduje jednak oparcia w materiale źródłowym,
ponieważ Bóg w WLR okazuje się nierzadko daleko bardziej
złośliwy i szkodliwy niż demony oraz daje się przepędzić lub
uspokoić odpowiednim rytuałem apotropaicznym12. Same demony z kolei wykazują się pewnymi mocami stwórczymi (na
przykład Asmodeusz w Gittin 68b), nierzadko są co najmniej
pomocne człowiekowi (na przykład demon Józef w Eruwin
43a lub demon rabbiego Papy w Hullin 105b–106a) oraz bywają czczone, jakkolwiek ich kult nie jest rozwinięty do tego stopnia co boski i z reguły jest uprawiany przez gojów (na przykład
Sanhedrin 65a). Część z wyżej wskazanych problemów bierze
się najprawdopodobniej z faktu zastosowania terminu o greckiej proweniencji do opisu zjawisk będących tworem semickiej
umysłowości. Jeśli bowiem przyjrzeć się historii znaczeniowej
terminu „demon” na gruncie literatury hellenistycznej, to okaże
się, że od samego początku był on wieloznaczny i obejmował
swoim zakresem zarówno bóstwo, jakąś abstrakcyjną siłę, jak
i duszę zmarłego przodka lub ducha zamieszkującego określo10
Zabieg taki można więc potraktować jako wskazanie synonimów, ale wtedy
nie jest to już definicja. Terminologia logiki w niniejszym artykule stosowana
jest zgodnie z jej prezentacją w: T. Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie
w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa 1978, zwłaszcza s. 9–76.
11
Takie tendencje można zaobserwować między innymi w dwóch bodaj najpopularniejszych encyklopediach studiów żydowskich: G. Scholem, Demons,
Demonology [w:] Encyclopedia Judaica, eds. F. Skolnik, E. Berenbaum,
Thomson Gale, Detroit 2006, Vol. 5, s. 572–578; Demonology [w:] Jewish
Encyclopedia, eds. I. Singer et al., Funk & Wagnalls Co, New York 1902,
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5085-demonology [dostęp:
24.11.2016]. Wskazane prace mają oczywiście charakter ogólny, jednak problem dotyczy tych bardziej specjalistycznych, na przykład G.J. Riley, Demon
[w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Brill, Leiden 1999,
s. 235–240.
12
Więcej o kapryśności Boga w WLR: W. Kosior, “It Will Not Let the
Destroying [One] Enter”. The Mezuzah as an Apotropaic Device according
to Biblical and Rabbinic Sources, “The Polish Journal of the Arts and Culture”
2014, No. 9, s. 127–144.
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ne miejsce i zdolnego do opętania człowieka13. Z tej perspektywy różnica między Bogiem a demonem ma zatem charakter
raczej ilościowy, a nie jakościowy, wiąże się z przyjęciem perspektywy emic lub etic, a także stanowi rezultat rozwoju zarówno żydowskiej, jak i chrześcijańskiej teologii supremacji jednego Boga nad wszelkimi innymi istotami nadprzyrodzonymi.
W tej sytuacji konieczne jest zatem ujęcie rzeczonego terminu w karby definicji regulującej dostosowanej do potrzeb niniejszego projektu. Przez „demona” rozumie się więc literacką
istotę antropomorficzną, niebędącą jednakowoż zwierzęciem,
człowiekiem, aniołem ani bogiem, zaś antropomorficzność tyczy się przede wszystkim właściwości umysłowych tejże istoty.
Jest ona częściowo niedostrzegalna w przeciwieństwie do jawności efektów jej działań. Demon wchodzi w relacje z ludźmi
i jako taki może na nich oddziaływać jak i samemu być obiektem oddziaływań. Co ważne, ta definicja nie ma charakteru
równościowego, lecz probabilistyczny – tak bowiem naszkicowany „demon” stanowi prototyp kategorii i jako forma idealna
nie ma swojego dokładnego literackiego reprezentanta w badanych źródłach. Jest to o tyle ważne, że owego terminu zwykło się używać – zarówno w opracowaniach, jak i przekładach
WLR – w co najmniej dwóch znaczeniach: po pierwsze, jako
ekwiwalentu hebr. słów šēd14 oraz mazīq, a po drugie, jako nazwy całej klasy istot, w obrębie której można wskazać zarówno podklasy, na przykład duchy (hebr. rūḥōt), jak i konkretne
postacie, na przykład Asmodeusza czy Lilit. Z perspektywy lo13
Szczegółowego przeglądu literatury źródłowej dokonuje L.R. Overstreet, The
term “demon” in Greek literature [w:] Evangelical Theological Society papers,
ETS-0708, 1999, https://www.academia.edu/8368040/The_Term_Demon_in_
Greek_Literature [dostęp: 24.11.2016]. Więcej o problemie definiowania demona pisze A. Klostergaard Petersen, The Notion of Demon. Open Questions to
a Diffuse Concept [w:] Die Dämonen Demons. Die Dämonologie der israelitisch-juedischen und fruehchristlichen Literatur im Kontext ihrer Umwelt/ The
Demonology of Israelite-Jewish and Early Christian Literature in Context of
their Environment, eds. A. Lange, H. Lichtenberger, K.F. Diethard Roemheld,
Mohr Siebeck, Tübingen 2003, s. 25–27.
14
Z uwagi na częściowo lingwistyczny charakter niniejszego studium posłużono się systemem naukowej transliteracji języka hebrajskiego bazującym na:
Encyclopedia Judaica, eds. F. Skolnik, E. Berenbaum, Thomson Gale, Detroit
2006, t. 1, s. 197.
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gicznej taka konwencja stanowi ekwiwokację, o ile nie podkreśli się jasno, że stosuje się metonimię „nazwa klasy za nazwę
egzemplarza”. Nawet wtedy jednak podstawową wadą tego
rozwiązania pozostaje niejednoznaczność. Z tego też względu termin „demon” w niniejszym projekcie zostaje zarezerwowany wyłącznie do określenia nazwy kategorii, natomiast poszczególne terminy szczegółowe, przede wszystkim šēd oraz
mazīq, będą transliterowane lub tłumaczone w inny sposób.

Rezultaty
Mimo wskazanych ograniczeń literatury przedmiotu, konieczne było potraktowanie jej jako punktu wyjścia niniejszego projektu. Tak więc na podstawie istniejących opracowań i po
uwzględnieniu wyżej zaprezentowanych ustaleń sporządzono
wstępną, obejmującą ok. 70 rekordów konkordancję wszystkich
miejsc w TB, które mówią o demonach. Poszczególne rekordy
bardzo różniły się między sobą pod względem formy i treści: niektóre były rozbudowane (na przykład Pesachim 111b–
–113a), inne zaś bardzo krótkie (na przykład Eruwin 26a). Nierzadko też badacze uwzględniali fragmenty, w których żaden
literacki demon faktycznie się nie pojawiał (na przykład Berachot 54b) i tych rekordów nie dołączono do listy. Następnym
krokiem było uzupełnienie powyższej konkordancji o wszystkie nieuwzględnione wcześniej przypadki. W tym celu posłużono się wyszukiwarką w elektronicznej wersji TB w angielskim przekładzie. Lista wyszukiwanych słów oznaczających
istoty przynależne do kategorii demonów została zbudowana
na podstawie literatury przedmiotu i zawierała następujące terminy wraz z ich obocznościami (w porządku alfabetycznym):
„angel of death”, „demon”, „devil”, „ghost”, „prince”, „satan”,
„spirit”. Poszukiwania objęły też imiona konkretnych postaci:
„Ashmedai”, „Azazel”, „Belial”, „Igrath”, „Lilith”, „Samael”15.
15
Wybór raczej tłumaczenia niż oryginału podyktowany był przede wszystkim względami praktycznymi. Języki hebrajski i aramejski są aglutynacyjne,
co oznacza, że podczas poszukiwania trzeba by było dopuścić możliwość, iż
dane słowo będzie zawierać jakiś prefiks (na przykład przysłówek lub rodzajnik określony) bądź sufiks (na przykład dzierżawczy lub oznaczający liczbę
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Po uwzględnieniu tych wyników lista ustępów rozrosła się do
ok. 180 bardzo zróżnicowanych objętościowo rekordów. Kolejny etap polegał na formalnym ujednoliceniu zgromadzonego
materiału i przekształceniu go w podstawowe jednostki tekstu.
Przez „jednostkę” rozumie się tutaj możliwie największy objętościowo fragment tekstu, który pozostaje gatunkowo i tematycznie homogeniczny. Ta konceptualizacja ma na celu uniknięcie nadmiernego rozdrobnienia materiału. Na potrzeby badania
zdefiniowano następujące gatunki tekstu:
– pragmatyczny – dotyczy praktycznych aspektów relacji
z demonami i da się sprowadzić do prostego zestawu zaleceń, zakazów i przestróg, na przykład spanie w pustym
domu grozi atakiem Lilit (Szabbat 151b), podobnie jak
wędrowanie nocą samemu i bez źródła światła (Berachot 43b);
– opisowy – przedstawia jakąś właściwość określonego
demona, na przykład anioł śmierci potrafi wykonać kilka zadań równocześnie (Berachot 4b), a yêṣęr hārâ16 cechuje bardzo dynamiczny rozwój i wzrost siły (Berachot
61a);
– kosmiczny – prezentuje rolę demonów w porządku
świata, na przykład ich miejsce na drabinie bytów między zwierzętami, ludźmi i aniołami (Chagiga 16a) czy
też ich funkcję wyznaczoną podczas antropogenezy (Berachot 60b);
– narracyjny – przedstawia jakąś opowieść z gatunku rabinicznych anegdot (na przykład Pelimo borykający się
mnogą). Za przykład niech posłuży tutaj słowo šēd, którego wyszukiwanie musiałoby przyjąć formę „*”*שד, gdzie gwiazdka oznacza dowolny ciąg znaków.
Tak sformułowane polecenie zwraca ponad dwa tysiące rekordów, co wiąże
się z tym, że termin może oznaczać „pierś” (hebr. šād), może być fragmentem
imienia „Szaddaj” (hebr. Šādday) czy też elementem rdzeni šādād („niszczyć”)
bądź śādâ („nawadniać”). Zaledwie 3% spośród tych przypadków ma znaczenie demoniczne.
16
Frazę na ogół tłumaczy się jako „złą inklinację”, a więc pewną właściwość
psychologiczną. Sposób prezentacji yêṣęr hārâ w TB opiera się jednak na metaforach antropomorficznych, co pozwoliło umieścić to pojęcie w kategorii „demon”. Zob. I. Rosen-Zvi, Demonic Desires. Yetzer Hara and the Problem of
Evil in Late Antiquity, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011,
zwłaszcza s. 65–101.
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z psikusami Szatana w Kidduszin 81a–b lub król Salomon współpracujący z Asmodeuszem w Gittin 68a–b)
tudzież reiteracji biblijnych (na przykład portret psychologiczny Szatana nękającego Hioba w Bawa Batra 15b–
–16a lub dyskusja między Szatanem a Abrahamem w interpretacji Rdz 22 według Sanhedrin 89b);
– przysłowiowy – zawiera powiedzenia, mądrości ludowe
oraz eufemizmy, na przykład „nie otwieraj ust dla Szatana” (Berachot 60a), „szatan tańczy mu między rogami”
(Pesachim 112b) bądź „córka Beliala” (Berachot 31b);
– kultyczny – dotyczy kwestii rytualnych, na przykład nekromancji w Chagiga 3b czy postaci Azazela w kontekście Jom Kippur w Joma 37a.
Poszczególne jednostki mogą się ze sobą łączyć, tworząc
kompozytowe ustępy. Przez „ustęp” rozumie się blok ciągłego
i tematycznie spójnego tekstu zbudowany z kilku jednostek17.
Za przykład niech posłuży fragment Pesachim 112b–113a, który zawiera dwie jednostki: pragmatyczne zalecenie, by nie wychodzić z domu nocą środową lub piątkową z uwagi na Igrat
bat Machalat, oraz narrację o pokonaniu i podporządkowaniu
tej demonicy przez rabbiego Chaninę ben Dosa. W ten sposób
skonstruowano listę obejmującą ok. 230 jednostek, które w dalszej kolejności zaczęto opisywać według kolejnych kryteriów:
nazw występujących w danej jednostce demonów oraz tematu danej jednostki, na przykład apotropaizm, współpraca ludzi
i demonów, medycyna itp.18
Z uwagi na ograniczone miejsce jak i fakt, że jest to wciąż
wczesna faza badań, nie można zaprezentować tutaj wyników
w formie bardziej szczegółowej i rozbudowanej. Już teraz jednak można wskazać dostrzeżone prawidłowości. Po pierwsze, dystrybucja postaci demonicznych w obrębie TB jest nieregularna. Najbardziej „demonologicznymi” traktatami okazały
Takie rozumienie zbliża nieco „ustęp” do aram. sūgyâ.
Opis tematyczny jednostek pozostaje niekompletny głównie z przyczyn technicznych. Dane zgromadzono w arkuszu kalkulacyjnym, w którym przeprowadzenie tzw. tagowania jest dosyć skomplikowanym procesem. Ten aspekt badania będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po znalezieniu odpowiedniego narzędzia.
17
18
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się Berachot, Pesachim oraz Sanhedrin – w każdym z nich jest
ok. 25 jednostek, czyli łącznie zawierają one jedną trzecią wszystkich jednostek demonologicznych całego TB. Dla porównania, traktat Chagiga, uznawany za jeden ze szczególnie bogatych
w treści mistyczne19, zawiera w istocie tylko kilka jednostek demonologicznych. Po drugie, ciekawe zjawisko można zaobserwować w kwestii gatunków. Zdecydowanie dominują jednostki, które można sklasyfikować jako pragmatyczne, liczą bowiem ponad
60 rekordów i stanowią prawie 30% wszystkich treści. Tymczasem gatunki narracyjny rabiniczny, opisowy oraz przysłowiowy
zawierają po ok. 35 jednostek, podczas gdy narracyjny biblijny
i kultyczny mają po ok. 20 jednostek. W pewnym sensie dominacja jednostek pragmatycznych nie jest więc zaskakująca, ponieważ pokazuje, że praktyczna orientacja TB jako całości znajduje
odzwierciedlenie również w jego demonologicznych częściach.
Po trzecie wreszcie, dostrzeżono kilka zależności między
konkretnymi demonami a gatunkami i tematyką jednostek,
w których się one pojawiają. Za przykład niech posłużą trzy
postacie: anioł śmierci, Szatan i yêṣęr. Ten pierwszy występuje ok. 30 razy w całym TB, z czego ponad 30% to zastosowanie przysłowiowe, przede wszystkim jako wyrażenie eufemistyczne na naturalną śmierć (na przykład Chullin 35b). Równie
częste są też narracyjne użycia tej postaci (na przykład Chagiga 4b–5a), podczas gdy w jednostkach z pozostałych gatunków anioł śmierci pojawia się bardzo rzadko. Szatan z kolei
pojawia się ok. 35 razy, a jego dystrybucja jest bardzo podobna, jak w przypadku anioła śmierci. Występuje on przeważnie w przysłowiach (na przykład Pesachim 112b) i narracjach
– jednak zdecydowanie częściej niż anioł śmierci pojawia się
w reiteracjach biblijnych (na przykład Szabbat 89a). Ani jeden, ani drugi nie mają większego znaczenia pragmatycznego: rabini nie mówią więc na przykład, jak pozbyć się Szatana
z domu ani też gdzie konkretnie można spotkać anioła śmierci. Z ich obecności w przysłowiach i anegdotach można natomiast wysnuć wniosek, że owe dwa demony stanowiły ważne
19
Zob. na przykład G. Zlatkes, Przedmowa tłumacza [w:] Talmud babiloński.
Traktat Chagiga, tłum. i kom. G. Zlatkes, WAM, Kraków 2009, s. 55.
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narzędzie rabinicznej konstrukcji ich biblijnej mitologii. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z yêṣęr, który występuje ok. 40 razy w TB. W przeciwieństwie do poprzednio wskazanych demonów, yêṣęr pojawia się ponad 25 razy w gatunku opisowym
(na przykład Chagiga 11b), co razem z kilkukrotnym wystąpieniem w gatunku przysłowiowym (na przykład Berachot 60b)
daje ponad 65% wszystkich przypadków. Innymi słowy, yêṣęr
stanowi teoretyczny konstrukt, którym rabini posługiwali się do
tłumaczenia ambiwalentnego i nieprzewidywalnego ludzkiego
zachowania (na przykład Sukka 52a–b).

Plany
Dalsze plany uwzględniają kilka kierunków rozwoju, przede
wszystkim większą szczegółowość samych analiz. Konkordancję będzie można bowiem poszerzyć o czasowniki, dla których
nazwy demonów są podmiotami, oraz rzeczowniki i przymiotniki pełniące funkcję przydawek, co umożliwi rozpoznanie stosowanych tutaj kompleksów metaforycznych. W ten sposób
będzie można dokładniej zbadać zależności między gatunkami, tematyką i postaciami. Po drugie, będzie też można poszerzyć zakres badań, zarówno o kolejne korpusy literackie WLR,
przede wszystkim Midrasz rabba20, jak i inne postacie, zwłaszcza anioły, serafy i cheruby, które jeśli trzymać się zarysowanej wcześniej roboczej definicji, stanowią szczególną kategorię
demonów podporządkowanych Bogu. W obręb tej drugiej grupy włączone zostaną również zantropomorfizowane fenomeny,
takie jak choroby lub zaświaty21. Po trzecie, ostatecznego charakteru nie ma też zaproponowana tutaj definicja demona. Być
20
Gdy zostanie już opracowany trzon WLR, możliwe będzie poszerzenie obszaru badań o innych przedstawicieli tej literatury czy nawet o dzieła pochodzące z innych okresów. Zaproponowana metodologia umożliwia bowiem jej zastosowanie również w odniesieniu do takich kluczowych korpusów, jak BH czy
Zohar. Narracje demonologiczne będzie można porównać zarówno między sobą,
jak i z narracjami uwzględniającymi postać Boga na gruncie podejścia formalno-strukturalnego, co być może pozwoli na wychwycenie jakichś prawidłowości.
21
Na przykład Gehenna lub Szeol. Ich antropomorfizacja sugeruje zresztą, że
kiedyś mogły to być bóstwa, które z czasem uległy reifikacji i topomorfizacji. W. Kosior, The Underworld or its Ruler? Some Remarks on the Concept of
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może bardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby oparcie się
na paradygmacie naturalnego metajęzyka semantycznego Anny
Wierzbickiej i skonstruowanie definicji na podstawie tak zwanego słownika minimum. Podstawową zaletą tego rozwiązania
byłaby wtedy możliwość wykorzystania takiej definicji w perspektywie porównawczej. Po czwarte, potrzebne będzie znalezienie etymologicznie adekwatnych słów do przekładu terminów šēd oraz mazīq w taki sposób, by uniknąć wskazanego
wcześniej błędu ekwiwokacji. Po piąte wreszcie, zarówno tematyka, jak i metodologia zaproponowanego projektu sprawiają, że opracowany materiał, który sam może służyć jako punkt
wyjścia do dalszych badań, można opublikować w formie dynamicznej bazy danych w Internecie22. Niskie koszty i prostota
obsługi oraz duże zapotrzebowanie na tego typu dane sprawiają, że to rozwiązanie jest tym bardziej uzasadnione.
Wojciech Kosior
“Everyone has One Thousand on the Left and Myriads on the Right”
(Berakhot 6a). Some Initial Remarks on the Rabbinic Imagination
and the Demons of the Babylonian Talmud
The main purposes of the present study are: (1) to formulate the methodological principles of the study of the Talmudic demonology as an expression of
the patterns typical for the Rabbinic imagination, (2) to supply a working definition of “demon”, (3) to present the provisional results of current investigations
and (4) to suggest some potential directions for further studies. The project is
based on the principles of cognitive linguistics, the cognitive theory of religion,
formal and structural-semiotic approach to the study of myth and linguistic statistics. The “demon” is hereby understood as a literary anthropomorphic figure,
partially imperceptible, yet capable of interacting with and influencing humans.
All the demonological fragments of the Talmud can be classified according to
their literary genre. Some of the demons (e.g. the angel of death, satan) appear mostly in proverbs and euphemistic expressions while the other (e.g. yêṣęr
hārâ) are the objects of theoretical reflection.
Sheol in the Hebrew Bible, „Polish Journal of Biblical Research” 2014, Vol. 13,
No. 1–2, s. 29–41.
22
Na przykład dedykowana baza danych, arkusz kalkulacyjny w Google Docs,
analogiczna do Wikipedii witryna zbudowana na silniku wiki.com czy wreszcie
blog umożliwiający publikację i wymianę plików z danymi.
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A SUN WITHIN MAN. THE ONTOLOGICAL AND
EPISTEMOLOGICAL THEORY OF IMAGINATION
IN PARACELSUS AND ITS SOURCES
1. The Past and Present of Imagination
The faculty of the imagination has elicited reactions of both
fascination and denigration throughout history.
While during the early modern period its status was reconsidered as the theoretical core of the epistemology of magic,1
Enlightenment thinkers eventually debased it in their attempt to
preserve the promise of scientific reasoning.2 Such a mindset is
still noticeable towards the end of the eighteenth century in Goya’s painting The sleep of reason produces monsters.3

I.P. Culianu, Eros e magia nel rinascimento, Bollati Boringhieri, Torino 2006,
p. 7, defines magic as “science of manipulation of phantasmata, [as it is] primarily directed at the human imagination”.
2
F. Bacon, Novum Organum, London 1620, I, p. CIV; G. Galilei, Letter to the
Grand Duchess Christina (1615) [in:] Discoveries and Opinions of Galileo,
trans. S. Drake, Anchor, New York 1967, pp. 182–183.
3
Although there is evidence of attempts of explaining mystical phenomena
through mechanical accounts during the Modern Age: T. White, Peripateticall
Institutions, London 1656, p. 109f; J. Glanvill, The Vanity of Dogmatizing, London 1661, p. 200; B.C. Southgate,“The Power of Imagination”: Psychological
Explanations in Mid-Seventeenth-Century England, “Hist. Sci.” 1992, Vol. 30,
No. 9, (89 pt. 3), pp. 288–292.
1
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The censorship of the imagination conducted during the
Counter-Reformation was just as violent, as it condemned Paracelsus’ and Van Helmont’s theses to the Index of prohibited
books, while many of those theses in fact treated the subject of
the wonders of imagination.4
Although the imagination has carried a positive meaning
during almost two centuries (since its reevaluation in the aesthetics field during the nineteenth century,5 up until its use in
Jung’s psychology of the unconscious6), nowadays the conflict
of opinions concerning this topic seems to be intensifying once
again.7 Official medicine confines the imagination to the field
of irrational thought and gives the credit of its achievements
to mere autosuggestion,8 nevertheless, a constantly increasing
number of patients are experiencing its efficacy (through such
methods as hypnosis, narrative-based medicine, meditation,
etc.)9 in the branch of complementary medicine (CAM).10
4
D. Kahn, LIX thèses de Paracelse censurées par la Faculté de Théologie de
Paris [in:] Documents oubliés sur l’alchimie, la kabbale et Guillaume Postel,
ed. S. Matton, Librairie Droz S.A., Genève 2001, pp. 161–178; R. Halleux, Le
procès d’inquisition du chimiste Jean-Baptiste Van Helmont (1578–1644): les
enjeux et les arguments [in:] Comptes rendus des séances de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 148e année, 2, 2004, pp. 1059–1086.
5
An example can be found in W. Blake’s poetry and paintings.
6
J. Hillman, Archetypal Psychology: A Brief Account, TX: Spring Publications,
Dallas 1983; B. Hannah, Encounter with Soul: Active Imagination as Developed by C.G. Jung, CA: SIGO Press, Santa Monica 1981.
7
L.J. Kirmayer, Toward a Medicine of the Imagination, “New Literary History”
2006, Vol. 37, No. 3, pp. 583–600.
8
M. Angell, The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and
What to Do About It, New York 2005: “[Placebo effect] tendency of both doctors and patients to imagine a drug is working”.
9
T. Greenhalgh, Narrative based medicine in an evidence based world, “British
Medical Journal 318” 1999, No. 7179; J. Pennebaker, Writing about emotional experiences as a Therapeutic process, “Psychological Science” 1997, Vol. 8,
No. 3; L.J. Kirmayer, The body’s insistence on meaning: metaphor as presentation and representation, “Illness experience, Medical Anthropology Quarterly 6” 1992, No. 4.
10
For some statistic evidence cfr. B. Carey, When trust in Doctors Erodes, other treatments fill the void, “New York Times”, February 3, 2006; P.M. Barnes,
E. Powell-Griner et al., Complementary and Alternative Medicine use among
adults: United States, 2002, “Advance Data” 2004, No. 343.
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This work will treat the theory of active imagination in the
writings of the philosopher and doctor Paracelsus. Moreover it
will investigate his possible sources of inspiration during the
development of said doctrine.

2. Marsilius Ficinus: a Possible Source for Paracelsus?
The expression “active imagination” suggests the power the
operator has to transform himself and the reality surrounding
him, by producing mental images (phantasmata). The efficacy
of such a faculty goes beyond the boundaries of the subject’s
psychosomatic dimension, and by creating entities which didn’t
exist in the first place, it broadens into objective reality.
It seems that this doctrine develops a systematic form relatively late in the history of thought, despite some scholars’
struggle to find the first signs of a theory based on the vis imaginativa in an episode in the book of Genesis (in which Jacob influences the imagination of a flock of sheep by forcing them to
look at striped branches of different colours while mating, inducing them to “bear young that were streaked or speckled or
spotted”11) due to their habit of finding traces of contemporary
theories in ages they don’t belong to.12
Aristotle himself, the first western philosopher who defined
the structure of the faculty of imagination, refuses to assign any
active role to it, defining it as ”that in virtue of which we say that
an image (phantasma) occurs to us.”13 The theory of active imagination instead seems to be developing and spreading along
two main branches: Neoplatonism and Arabic philosophy.
Neoplatonists asserted the unity between spirit and matter
(which will become the requisite principle for the future occurrence of the theory of active imagination) through the doctrine of the φανταστικόν πνεῦμα, an ethereal substance which
11
Gen. 30, 31–43; T. Griffero, Immagini attive. Breve storia dell’immaginazione transitiva, Mondadori, Milano 2003, p. 23.
12
B.C. Southgate, “The Power of Imagination”..., p. 282, quotes the assertion
from Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism, I.85: “the body is a kind of image of the soul”.
13
Aristotle, De Anima, III, 428a1–2.
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envelops the soul, allowing it to receive divine inspiration.
Thus imagination becomes the communicating channel between elements as heterogeneous as soul and body, as it is
spirit turned into matter during its descent through the celestial spheres, hence imagination perceived as a super elemental entity.14
However, there would not be a more aware elaboration of
the theory of active imagination until the tenth century. Arabic psychology achieved a similar result due to two fundamental theoretical steps: firstly, the increase in the number of internal senses (sensus interiores) – active spiritual faculties which
mediate between soul and body, and are therefore separated
from the latter15 – secondly the new understanding of the Divine Prophecy and the conviction that said prophecy is exclusively possible for people with a wide and comprehensive imagination.16 From this new perspective, the imagining subject
is not only able to act upon his own body and to transform it,
but even to make a camel fall down a calidarium using the sole
power of his own aestimatio.17
Thanks to a period of extensive commentaries and translations of Arabic texts, the theory of the vis imaginativa (mostly
in the version propounded by Avicenna) made its way into Latin
scholasticism and, often thanks to its own critics, was enriched

14
G. Verbeke, L’évolution de la doctrine du pneuma du stoicisme à S. Augustin,
Louvain 1945; E.H. Dodds, The Astral Body in Neoplatonism [in:] Proclus, The
Elements of Theology, trans. E.H. Dodds, Oxford 1962, pp. 313–321.
15
Avicenna identifies five sensus interiores: a. sensus communis or phantasia;
b. imaginatio or vis formalis; c. imaginativa or vis cogitativa; d. extimativa or
excellentior iudex; e. memoria. The fact that he divides Aristotelian φαντασία
(b and c) in retentive and compositive imagination, seems to suggest a passive and active function of this faculty. Cfr. H.A. Wolfson, The Internal Senses in Latin, Arabic and Hebrew Philosophical Texts, “Harvard Theological Review”1935, No. 28, pp. 69–133 [in:] Studies in the History of Philosophy and
Religion, eds. I. Twersky, G.H. Williams, Cambridge 1973 I, pp. 250–314.
16
The words of Al Fārābi (from Madīna) are significant on the topic, as translated and commented by F. Rahman, The Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, George Allen & Unwin LTD, London 1958, pp. 37–38.
17
Algazel’s Metaphysics. A Medieval Translation, ed. J.T. Muckle, Toronto
1933, p. 194.
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by a more comprehensive and syncretic structure towards the
early modern period.18
Ficinus’ philosophy of the imagination is the middle ground
where the two main branches of the Greek and Arabic theory
seem to flourish wonderfully together. The faculty of the imagination as presented by Marsilius Ficinus is very different from
Aristotle’s φαντασία, which is detached from any kind of affection and completely powerless.19 In the Platonic Theology
four affections are listed which make the vis imaginativa more
powerful,20 and in order to give evidence of said power, Ficinus
describes various anecdotes (which will later also be quoted by
Paracelsus in his De Virtute21) such as the anecdote about how
”the desire of a pregnant woman impresses on the young foetus
the traces of the object it craves.”22
Sadly, as we know, it is not possible to trace Paracelsus’
sources with any precision, as he usually did not name the origins of his inspiration. Nevertheless, Ficinus might have been
the privileged medium through which the active imagination
theory could have reached the Swiss doctor with both Platonic
and Arabic features, as I am now going to demonstrate.
Ficinus is in fact one of the very few philosophers of nature who were not openly criticized by Paracelsus, who describes him as italorum medicorum optimus.23 Furthermore we
L. Saif, The Arabic Influences on Early Modern Occult Philosophy, Macmillan, UK 2015; P. Zambelli, Imagination and Its Power: Desire and Transitive
Psychosomatic Imagination, Marsilio, Padova 1996, pp. 53–75.
19
R. Klein, L’imagination comme vêtement de l’âme chez Marsile Ficin et
Giordano Bruno, Paris 1956, pp. 18–39; J. O’Brien, Reasoning with the Senses: The Humanist Imagination, ”Revue de Métaphysique et de Morale, 61e Année” 1951, No. 1, pp. 8–9.
20
M. Ficinus, Theologia Platonica, Olms, Hildesheim 1995, XIII, I.
21
Theophrast von Hohenheim gen. Paracelsus, Fragmentum libri De virtute
imaginativa [in:] Sämtliche Werke, Hrsg. K. von Sudhoff, I Abt. (hereafter S, I),
14, Oldenbourg, München und Berlin 1931, pp. 309–319, p. 312.
22
M. Ficinus, Theologia Platonica, XIII, I; the same anecdote will later be quoted by P. Pomponazzi, De naturalium effectum causis, sive de incantationibus,
Basle 1556, p. 35; Le voglie. L’immaginazione materna tra magia e scienza,
eds. M. Angelini, M. Trinci, Roma 2000; C. Pancino, Voglie materne. Storia di
una credenza, Clueb, Bologna 1996.
23
Letter to Christoph Clauser 1527 [in:] S, I, 4, p. 71.
18
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have direct proofs that Paracelsus read Ficinus’ works. He also
quotes the De Triplice Vita by the “egregius medicus Marsilius Ficinus”24 as an inspiring work for his own De Vita Longa. Moreover Paracelsus seems to adopt various elements from
Ficinus’ doctrine.25 Pagel underlines the fact that “Ficino’s influence extended into individual medical theories and the application of chemical principles therein.”26 The references also
concern the field of astrology, as both Paracelsus and Ficinus,
under the authority of Plotinus concur on limiting the influence stars can have on men.27 Lastly, Paracelsus firmly agreed
on the ideal of a priest-doctor as described by Ficinus’ in his
Apologia.28

3. Paracelsus
Paracelsus is neither the only philosopher, nor the first, to
adopt the active imagination doctrine. Nevertheless he deserves
a mention of honour in the history of this theory, as he hugely
contributed to it both on a theoretical and practical level.
Paracelsus’ reform on this subject seems to revolve around
three points: 1. a redefinition of the vocabulary about imagination; 2. giving this doctrine a new functional structure based
upon his own cosmological and anthropological system; 3. applying imagination to the field of medicine, as nobody ever
did.

De Foeniculo [in:] Macri poemata de virtutibus herbarum, radicum etc. scholia et observationes [in:] S, I, 3, p. 441.
25
S, I, 3, p. XXXII; J. Strebel, Plotin und Paracelsus über Horoskopie und
Schicksal, 3, “Nova Acta Paracelsica”, 3, Basel 1946, p. 95.
26
W. Pagel, Paracelsus, Karger, Basel, 1982, p. 218.
27
E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance,
Springer Fachmedien Wiesbaden GMBH, Warburg 1927, pp. 105, 119.
28
M. Ficino, Apologia [in:] idem, De Vita Libri Tres, Basileae M. D. XXIX,
pp. 252–253.
24
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3.1. Semiotics and Semantics of Imagination: the Difference
between Imaginatio and Phantasia
Latin transliterates and translates the greek noun φαντασία
with phantasia and imaginatio (or ymaginatio), without a significant difference in meaning. In the early modern period, the
use of the word phantasia gains a slightly different meaning being added with the creative quality of active imagination which
was absent in Aristotle’s φαντασία. As proved by Agrippa von
Nettesheim’s words “soul’s affections which are subordinate to
phantasia, when strong, they can not only operate upon oneself body, but also upon an external body.”29 According to Paracelsus scholar Bianchi,30 although there are cases of a similar
distinction in the Latin middle ages,31 the Swiss doctor is definitely the first philosopher to mark and define the difference between imaginatio and phantasia, assigning to each of the two
its own theoretical foundation.
Reverie32 (Phantasey) is not imagination (imaginatio),
it is the keystone of ignorance.33

In fact reverie not only is a misleading representation of reality, it is also powerless to manipulate it. While imaginatio

29
Agrippa, De Occulta Philosophia [in:] Opera, ed. R. Popkin, Olms,
Hildesheim 1970, I, capp. LXV.
30
M.L. Bianchi, Paracelso e l’immaginazione [in:] Lexicon Philosophicum,
eds. A. Lamarra, R. Palaia, Olschki, Roma 1999, p. 24.
31
Eriugena considers sanctae imaginationes supermundanorum intellectum
(sensible images of supermundane entities) different from phantasie (arbitrary constructions which are opposed to reality). In the same way Bernardus
Claraevallensis used to condemn spurcitiarum phantasie in his sermons. Cfr.
A.M. Bautier, Phantasia-Imaginatio. De l’image à l’imaginaire dans les textes
du haut Moyen Âge [in:] Phantasia-Imaginatio. V Colloquio Internazionale
del Lessico Intellettuale Europeo, (Roma, 9–11 gennaio 1986), eds. M. Fattori,
M. Bianchi, Roma 1988, pp. 87–89.
32
I preferred to use the word “reverie” because of its negative connotation than
the word “fantasy”.
33
“Die Phantasey ist nicht Imaginatio, sondern ist ein Eckstein der Narrheit”,
S, I, 12, p. 484.
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resides in perfecto spiritu,34 reverie has its place inside the
body, therefore it has nothing in common with the spirit.
Bianchi’s interpretation, though agreeable, might need
a further clarification: using the word Phantasey, Theophrastus Bombastus doesn’t seem to refer to Ficinus’ phantasia, nor
to attack it. More likely this last concept, with its active features, seems to be conserved and included in Paracelsus imaginatio. Therefore, the concept of phantasia in early modern
period, equipped with new nuances in meaning, is to become
imaginatio in the Swiss philosopher, while Phantasey is used
with the meaning of delusion, a vision which have no foundation in reality.
In order to better understand the theoretical and ontological
foundation of imagination, a brief explanation of Paracelsus’
anthropology and cosmology ought to be given.
3.2. Ontological and Epistemological Foundation
of the Imagination
As said in the De Virtute man has two kinds of body: an elemental one, visible, made of flesh and blood, and an astral or
sidereal one, which is invisible, but just as mortal as the former.
This kind of body is in fact going to disappear as the material
body corrupts, to go back to the super-elemental world of the
astra where it belongs, while the soul is eternal.35
The meaning of the word astra in this case does not refer
to the material celestial body, but instead it refers to the virtues or arcana, which are the spiritual part of man, considered
as a microcosm.36 Just as man, “the sky and the Earth (that form
the macrocosm) are also made of a visible and invisible part”37
and their invisible part is made of astra, meaning virtues. Due
to this ontological harmony, the microcosm is able to influence
“Imaginatio ist in perfecto Spiritu, Phantasia ist im Leibohn ein perfecto Spiritu”, ibidem, p. 484.
35
S, I, 14, pp. 309–310.
36
Cfr. words ”astrum” and ”corpora coelestia spagyrorum” [in:] G. Dorn,
Dictionarium Theophrasti Paracelsi, Francoforti LXXXIIII.
37
S, I, 14, p. 316.
34
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the macrocosm through their homologous connection, and vice
versa: the macrocosm can influence man.38
Imagination is also influenced by this specularity between
man and cosmos.
The vis imaginativa as described by Paracelsus ist in perfecto Spiritu, therefore it belongs to the invisible part of the man,
as all intellectual features do. Nevertheless it is capable of modifying the reality surrounding the subject, “as by acting upon an
astrum, said astrum will produce an effect.”39 What makes such
action possible?
What else is imaginatio than a sun within man, having
such an effect in his globum (body), that is thereon it
shines? […] It is not necessary to have instruments,
as imagination itself produces fire […] That is why it
should cause no surprise that entities of a corporal nature can be generated by imagination.40

In this passage the sun and the energy generated by it are not
a mere metaphor.41 Just like the sun, imagination has an astral
nature too, and as does the sun, and imagination is capable of
transforming matter due to the fact that “the external and internal sky operate the same way.”42
I believe the key to a full understanding of this passage lays
once again in the meaning of astrum as virtue. The sun is indeed
a celestial body, but it has a virtue of its own. It is the virtue that
R. Allers, Microcosmus. From Anaximandros to Paracelsus, “Traditio” 1944,
No. 2, pp. 319–407.
39
S, I,12, pp. 473–475; Paracelsus, Liber de animabus hominum post mortem
apparentibus, [in :] S, I, 14, p. 301.
40
S, I, 14, p. 310.
41
Cfr. also Corpus Hermeticum, XI, 15; E. Bertola, La Dottrina dello “Spirito” in Alberto Magno, “Sophia” 1955, No. 19, pp. 306–312: “l’esempio della
luce che Alberto accetta da Avicenna e da Isacco Israeli per indicare l’azione e il
muoversi dello spirito, è tipicamente neoplatonico. Giustamente, dice Alberto,
Avicenna paragona il cuore al sole e lo spirito vitale alla luce del sole: e Isacco
Israeli dice che lo spirito si muove nel corpo come la luce nel mondo”; opposes
to see a Neoplatonic conception of the spirit in Albertus, J.J. Bono, Medical Spirits and the Medieval Language of Life, “Traditio” 1984, No. 40, pp. 91–130.
42
Paracelsus, Astronomia Magna [in:] S, I, 12, p. 277.
38
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modifies reality by acting with its complementary virtue which
is in the bodies in the sublunar sphere.43
This is the same way imagination works within man. It is
capable of modifying reality because “the sky (himmel) altogether is nothing but imagination,”44 so it works thanks to this
structure they share.45
Paracelsus goes even further, asserting that “while each astrum [meaning celestial body] is able to influence only one entity, man includes each and every astrum [meaning virtue]”. As
a consequence, man’s imagination can modify every entity of
reality by operating an impressio on it, due to the fact that it ”attracts (zeucht an sich) the form of the external entity, the same
way a magnet attracts iron.”46 Afterwards, “what has been attracted inside the mind, can as well be drawn back out of it, using thoughts the same way we would use hands.”47 Once again
Paracelsus presents a metaphor that holds a deep ontological
value. In this case, the meaning of the expression “to attract
a form” seems to be: connecting with the virtue (form) of the
body that the subject wants to modify or produce. The modification would then take place on an astral level, as described, to
manifest only afterwards as an effect in form of an impression
over material reality.
Last but not least, the concurrence of two more elements is
needed for the imagination to exercise its power: only a strong
desire, combined with a solid Faith48 (der Glaube) can impregnate the operator, therefore produce the seed needed in order
to be able of modifying reality. The seed concept49 is in fact
S, I, 8, p. 163
S, I, 14, p. 311.
45
S, I, 8, p. 283.
46
S, I, 14, p. 310.
47
Ibidem, p. 313.
48
C. Webster, Paracelsus Confronts the Saints: Miracles, Healing and the Secularization of Magic, “Social History of Medicine” 1995 , Vol. 8, No. 3, pp. 410–
413; M.L. Bianchi, Natura e sovrannatura nella filosofia tedesca della prima
età moderna. Paracelsus, Weigel, Böhme, Lessico Intellettuale Europeo, Olschki, Firenze 2011, p. 84.
49
H. Hirai, Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Switzerland 2015,
v. “Seed Concept”.
43
44
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capable of imprinting form into matter (although never being
formae factor, which remains a divine capacity), as will later be
described in a systematic way by Van Helmont.50
3.3. Magical Properties of Imagination in Medicine
The power of imagination is mostly applied in the medical
field.51 Thanks to his imagination, a doctor is able to guess the
presence of a latent active ingredient in a particular medicinal
plant, as well as activate it in the patient’s organism. This power gains once more meaning in perspective of the identity propounded by Paracelsus between microcosm and macrocosm.
Whenever a doctor recreates the effect of a medicinal plant using his imagination, since he is already provided with the astrum that originates said effect, he is able to connect with it and
to activate its healing properties by penetrating in the patient’s
organism. In the De Lunaticis, Paracelsus writes:
when I acquire the knowledge of a medicinal plant
[…] my spirit and its spirit move together.52

However, imagination can also cause disease. Due to the
perfect correspondence between terrestrial and celestial world,
a corrupted imagination could have a negative influence on the
sky and attract calamities and plague upon Earth.
Paracelsus believed that women had a strong disposition towards mischief, since, in his opinion, they are provided with
a more fervid imagination, they appear to be more violent in
their vengeance, and they are capable of more intense feelings
of envy and hatred.53
G. Giglioni, Immaginazione e malattia. Saggio su J.B. Van Helmont, Franco
Angeli, Milano 2000, pp. 46–48.
51
M.L. Bianchi, Paracelso e l’immaginazione…, pp. 31–32.
52
S, I, 14, p. 58.
53
S, I, 14, p. 314; however Paracelsus has a positive perception of woman’s role
on a medical, cosmological and theological level cfr. A. Miller Guinsburg, The
Counterthrust to Sixteenth Century Misogyny: The work of Agrippa and Paracelsus, “Historical Reflections” 1981, No. 8; R. Kelso, Doctrine for the Lady
of the Renaissance, University of Illinois Press, Urbana 1956; I. Maclean, The
50
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Conclusions
The theory of active imagination, after having its theoretical
foundation in late Neoplatonism, and finding a definition in the
field of Arabic psychology and theology, is received with great
interest by the intellectuals of the early modern period. During this age Marsilius Ficinus is one of the enthusiastic promulgators of this doctrine, and possibly a source of inspiration
for Paracelsus as the many quotations, the common theoretical
contents and his praise for Ficinus’ work may suggest. Afterwards Paracelsus reorganized the theory of imagination in conformity with the corpus of his doctrine. This reform of the faculty of imagination follows three main steps: a. separation of
terminological and semantic meaning of phantasia and imaginatio (words which are still used as synonyms by an author as
modern as Agrippa), describing the former as a faculty which
is misleading, far from reality, useless in the field of medicine,
and the latter as the instrument that allows to understand the
principles of reality to be understood and to operated on it;
b. definition of an ontological and epistemological status of the
imagination in conformity with his own doctrine of cosmology
and anthropology. Paracelsus firmly believes in the possibility
of operating upon reality using the imagination, as long as each
entity of reality has within itself a spiritual body where the imagination is located. Therefore, by using the imagination it is
possible to connect with the spiritual or astral part of any entity due to a homologous relation, and transform matter; c. Paracelsus asserts that it is possible to use the imagination to improve the healing process of a patient by operating on the astral
part of the active ingredient of the medicinal plant taken by the
patient. However, the same images that are capable of healing
a man, can also become a source of damage (Paracelsus believes women have a great power in the second case).
In conclusion, Paracelsus seems to be the first philosopher
of the modern age who redefined the limits and possibilities
Renaissance Notion of Woman: A Study in Fortunes of Scholasticism and Medical Science in European Intellectual Life, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
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of the imagination and the ways of using this faculty as an instrument through which transform reality, but more importantly as a healing method, in conformity to Ficinus’ motto about
the priest-doctor: “ancient priests – from Caldea, Egypt, Persia
– were also doctors and astronomers, and in this way they exercised sympathy and compassion. The first act of compassion is
indeed to keep a healthy mind inside a healthy body in a man.”54
Stefano Daniele
A Sun within Man. The Ontological and Epistemological Theory
of Imagination in Paracelsus and Its Sources
This work will treat the theory of active imagination in the writings of the
philosopher and doctor Paracelsus who reorganized this notion in conformity
with the corpus of his doctrine. This reform follows three main steps: 1. a redefinition of the vocabulary about imagination; 2. a definition of the ontological
and epistemological status of the imagination in conformity with his own doctrine of cosmology and anthropology; 3. applying imagination to the field of
medicine, as nobody ever did.
Moreover it will investigate his possible sources of inspiration during the
development of said theory: Marsilius Ficinus is one of the most important sources for him as the many quotations, the common theoretical contents and his
praise for Ficinus’ work may suggest.

54

M. Ficinus, Apologia, pp. 252–253.
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EXPLORATIONS OF THE ESOTERIC DREAMS
OF THE HIMALAYAS1
Introduction:
Sacred Topography and Orientational Metaphors
The study of the relations between physical aspects of the
environment, such as landscape, and religious beliefs or concrete forms of mythology, have a long history in ethnology,
cultural anthropology and religious studies. Both in the great
monotheistic religions and in the local belief-systems of small
tribes we can find many examples of a connection between the
mountains and the sphere of sacrum. These can be seen in the
area of the experience of sacrum (for instance, in the story of
the origins of the Decalogue2) as well as in the material realm
(sacred mountains, temples built on high peaks). Furthermore,
mountains provided a fascination for various traditions of mysThis research was carried out within the framework
of the Minister of Science and Higher Education’s
programme entitled “National Programme for the Development of Humanities” in the years 2016–2019: Polish Culture in Relations to the Western Esoteric Philosophy in the Years 1890–1939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016).
2
See Book of Exodus, the 2nd book of the Torah and of the Old Testament, chap.
19–24.
1
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tery, and mountain expeditions were not infrequently parts
of initiation rituals.3 The very experience of climbing and ascending was often employed as a metaphor of the road to
enlightenment.
The concrete realizations of these motifs, embedded in particular historical and socio-cultural contexts, have been analyzed in the perspective of sacred topography.4 In the early stages of the development of modern religious studies (especially
within the Eranos group5 whose history, incidentally, was also
connected to a mountain6), at a time dominated by myth and
collective consciousness,7 the role of mountains in religious visions was seen most often as that of a vertical axis mundi, and
the point of contact between heaven and earth.8 For C.G. Jung
(1875–1961), objects like sacred mountains were to be found in
the collective or objective consciousness, defined as a sphere of
unconscious mythology whose primordial images are the common heritage of mankind.9
When in 1980, George Lakoff and Marc Johnson published their famous book Metaphors we live by,10 a work which
Cf. initiation rituals in Xhosa and Sotho cultures in South Africa among others.
See e.g. chapter Sacred Topography [in:] J.W. Meri, The Cult of Saints among
Muslims and Jews in Medieval Syria, Oxford University Press, Oxford 2002;
Choreographies of Shared Sacred Sites: Religion, Politics, and Conflict Resolution, eds. E. Barkan, K. Barkey, Columbia University Press, New York 2014;
Ch. Zutshi, Kashmir’s Contested Pasts: Narratives, Sacred Geographies, and
the Historical Imagination, Oxford University Press, Oxford 2014.
5
H.T. Hakl, Eranos: An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century, Routledge, London–New York 2014.
6
M. Green, Mountain of Truth: The Counterculture Begins. Ascona, 1900–
1920, University Press of New England, London 1986.
7
See C.G. Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious, Princeton
University Press, London 1991.
8
M. Eliade, Images and Symbols: Studies in Religious Symbolism, Princeton
University Press, Princeton 1991, pp. 37–54.
9
Psychological Insight into the Bible: Texts and Readings, eds. W.G. Rollins,
D.A. Kille, Grand Rapids 2007, p. 44; cf. C.G. Jung, The Collected Works of
C.G. Jung, Princeton 1953–1978, Vol. 20, par. 125, 135. The motif of a sacred mountain was extensively explored in the Eranos, and mentioned in works
by many of its other members, e.g. H. Corbin, see P. Davies, Romanticism
& Esoteric Tradition: Studies in Imagination, Lindisfarne Books, Hudson,
NY 1998, p. 138.
10
G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors we live by, Chicago 2003 (1st ed. 1980).
3
4
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transformed the discipline of linguistics (giving impulse to various later theories of metaphor), it also had – and still has –
a large influence on the study of religions. It also offers a new
perspective on the motif of “sacred mountain”, on which we
are focusing here. The system of concepts, which we normally use in our thought and action, is in its essence metaphorical.
The source of these metaphors lies very often in the experience
of embodiment and everything that follows from it. When talking about the sacralization of mountains, we are interested in
metaphors of a structural11 or ontological12 character, but most
importantly with metaphors related to spatial orientation:13 updown, front-back. An example from Lakoff and Johnson’s book
is the association “happy is up”. Such metaphorical connections
are not arbitrary, but based in our physical and cultural experiences. The direction up and above is associated with concepts
such as happiness, awareness, health and life, domination, high
status, righteousness, goodness and rationality.14 It is clear that
even in very different cultures, the realms of the divine are most
often associated with what is above – mountains, stars, heavens.
As we suggested above, referring to various methodological approaches, it is difficult to imagine an entity which has
inspired spiritual imagination more than the highest mountains of the world – the Himalayas, the mountains of Himavat. In the present paper we will discuss specific esoteric images connected to the Himalayas, but we will also show how in
some instances imagination led to action. The esoteric powers
of the Himalayas, often explored indirectly (e.g. as an object of
meditation, vision or astral journey), also inspired actual travels
in search of superhuman powers, miraculous places or the answers to metaphysical questions. The tremendous Himalayas,
like everything sacred, are simultaneously fascinating, mysterious and frightening at times.
The first part of the paper focuses on the different esoteric discourses connected to visions of the mountains – from the
See ibidem, pp. 62–69.
Ibidem, pp. 26–33.
13
Ibidem, p. 15.
14
Ibidem, pp. 15–22.
11

12
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perspective of the studies on Western esotericism.15 This part
shows examples of how the Himalayas were seen and how they
were imagined, as well as discussing some of its hidden attributes and qualities. The second part deals with the physical explorations of the Himalayas which were undertaken (sometimes
covertly) for esoteric reasons. As the sources related to those
issues are very rich and diverse, we have selected a few ideas
and their realizations to focus on. Several groups of images can
be distinguished based on the sources. One relates to persons
(wise men, spiritual guides) to be found there, another to powers which can be drawn from the mountains, and a third to miraculous places hidden in the mountains. Esoteric imagination
was most excited by ideas which connected those three areas,
such as the many variants of the myth of Shambhala.

Part I: Religious and Esoteric Imaginary of the
Himalayas
Eastern Masters of Wisdom
One of the most popular and therefore influential currents
in Western esotericism, whose teachings and masters are connected to the realm of the Himalayas, is the Theosophical Society. Co-established in New York in 1875 by its charismatic
yet unofficial leader – Helena Petrovna Blavatsky (1831–1891)
– it drew its syncretic teachings from various cultures and religions. The core of the teaching, though, came from the Wisdom
Masters – whom Blavatsky was supposed to have met during
her visit in Tibet. Two of them (later known as Mahatmas) who
were first introduced to the West, were Masters M. and K.H.,
Cf. A. Faivre, Access to Western Esotericism, State University of New York
Press, Albany, NY 1994 and W.J. Hanegraaff, Esotericism and the academy. Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge University Press, Cambridge
2012. For a Polish perspective on the research in this field see K.M. Hess,
Zachodni ezoteryzm jako obszar badań akademickich – zakres, problematyka, perspektywa polska [in:] Światło i ciemność. t. 7: Polskie studia ezoteryczne, Konteksty, red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2015, pp. 11–38.
15
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that is Morya and Koot Hoomi. She mentioned them often, and
she attributed the teaching included in her books to the Adepts.
In her letter to Franz Hartmann (1838–1912), she wrote:
There is beyond the Himalayas a nucleus of Adepts,
of various nationalities; and the Teshu Lâma knows
Them, and They act together, and some of Them are
with Him and yet remain unknown in Their true character even to the average lamas – who are ignorant
fools mostly. My Master and K.H. and several others
I know personally are there, coming and going, and
They are all in communication with Adepts in Egypt
and Syria, and even Europe. I said and I proved that
They could perform marvelous phenomena; but I also
said that it was rarely They would condescend to do so
to satisfy enquirers…16

The teachings were believed to come from the Masters to
a small group of Theosophists in the form of letters and notes –
so called Mahatma Letters. They were received from 1870 until 1900, that is nine years after Blavatsky’s death.17 The last
letter was received by Annie Besant (1847–1933) and signed
by Master K.H. The Mahatmas were a very important element of the functioning of the Theosophical Society especially
in its first decade, even despite serious allegations that the letters were forged, and they are still an important part of modern
Theosophy. The Masters from the Far East played a great role
in the early Theosophical imagination. In “The Occult World”,
a Theosophical magazine, there is a passage written by its editors mentioning a great desire to be put into communication
H.P. Blavatsky, Letter to Dr. Hartmann, April 3rd 1886 (fragments)
[in:] Echoes from the past, „The Theosophist” 1907, Vol. 29, no.1, p. 77. More
on Mahatmas – see e.g. eadem, The Theosophical Mahatmas, “Path” 1886,
Vol. 1, No. 9, pp. 257–263. The paper is a response to some of the statements
from “The Occult World”, journal ed. by J. Cables (President of the TS in Rochester) and W.T. Brown. S. Cranston, who commented on a short part of the cited
fragment and added ‘[Panchen]’ before Lama, see S. Cranston, The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavatsky, Founder of the Modern Theosophical Movement, Path Pub. House, New York 1993, p. 83.
17
C. Jinarâjadâsa, The Story of Mahatma Letters, Adyar 1946, pp. 1–6.
16
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with the Theosophical Mahatmas, although the authors came
to the conclusion that it was useless to strain the psychical eyes
toward the Himalayas to do so. Blavatsky commented on this
negatively,18 praising the Mahatmas, and stating that after eleven years of the existence of the Theosophical Society, the progress of its adepts was very disappointing.
Among the Mahatmas, it was Master Morya in particular
who later played a great role in connecting the Wisdom teachings and the visions of the Himalayas. A pair of renowned Theosophists – Elena and Nikolai Roerich – claimed to be in contact with him.19 In a diary entry of one of their disciples, Sina
Fosdick (from October 27th, 1928) we learn that M.M. was
designated as the next Lord of Shambhala,20 the land believed
to be in the heart of the Himalayas, which we will discuss in
details below. Although it is worth noting that it was Helena
P. Blavatsky who was the reason for the popularity of the myth
of Shambhala in the West in late 19th century – she introduced it
in The Secret Doctrine and several other works.21
Besides Theosophy there were many currents and teachers who perceived the Himalayas as the place of origin or storage of ancient Wisdom. Among them an interesting example is
a German poet, painter, and spiritual teacher named Joseph Anton Schneiderfranken (1876–1943), widely known as Bô Yin
Râ. His small brochure entitled The Light from Himavat22 became very popular in many Esoteric milieus; Bô Yin Râ also
made a painting with the same title.
H.P. Blavatsky, The Theosophical Mahatmas…, pp. 257–263.
It is widely known that Elena was believed to have contacted M.M., but
from the diaries of Roerichs’ disciple, Sina Fosdick, we learn that both of them
claimed to talk to him, see S. Fosdick, My Teachers. Meetings with the Roerichs. Diary Leaves 1922–1934, Ashland 2015.
20
Ibidem, p. 297.
21
For the meaning of Shambhala in Theosophy (S’ambhala, Sambhala, Shambhala, Śambhala) and list of the Theosophical sources referring to it, see
H.P. Blavatsky, The Theosophical Glossary, London–New York–Adyar 1892,
p. 287 and Colloation of Theosophical Glossaries (S–Sam), http://www.theosophy-nw.org/theosnw/ctg/s-sam.htm [accessed: 13.03.2016].
22
See the chapter Światło Himavatu [in:] Bô Yin Râ, Księga Sztuki Królewskiej.
Podręcznik białej magii, Tow. Ignis, Łódź–Katowice–Warszawa 1923.
18
19
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Considering that both the Theosophical Society founders
and Bô Yin Râ were born in the 19th century, one might suppose
that the visions of the spiritual masters originating in the Himalayas are long gone beliefs that belong to a time, when the area
had not been as explored as it is today. This would be a mistake.
One contemporary example of a group whose beliefs include
this motif is the Federation of spiritual communities – Damanhur, whose roots date back to 1975. The founding of the group
was inspired by its leader, Falco Tarassaco (né Oberto Airaudi 1950–2013). The most recognizable feature of the group is
its worldwide-known subterranean cathedral – an extraordinary
complex of caves known as the Temples of Humankind that are
located in the foothills of the Alps in northern Italy. There is no
place here to elaborate on the beliefs of the Damanhurians, but
we may note that they believe that in the Himalayas dwell the
so-called “Lords of Karma” – spiritual entities able to change
Karma. Their powers are connected to the lines of energy that
can be found in the mountains, which shall be described below.
Places of Power
Beside the visions of the Himalayas as a place of residence
for spiritual teachers, there are also many examples of conceptualizing the mountains themselves as a mighty place of power. There is a huge variety among such visions so the focus here
will be on two examples. They were chosen because of the variety of discourses that they can be found in.
The first example comes from writings of George Arundale,
a prominent esotericist, and a member of the Theosophical Society. The text we are focusing on was published in the 1930s
and describes a journey to the Himalayas and to its highest
point – Mount Everest. The intriguing feature of this trip, however, is that it is a journey through meditation. Even though the
part devoted to the mountain is relatively short in comparison
to other writings published together with it, the whole volume’s
title is Mount Everest. Its Spiritual Attainment.23 As we pointed
G. Arundale, Mount Everest. Its Spiritual Attainment, Theosophical Press,
Wheaton 1933.

23
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out, the journey is not physical, and neither is its aim. The Himalayas are seen as a medium for the initiation where one can
reach the highest parts of the inner self. The text of Mount Everest is one of the Theosophical works that focuses on the places
of power that can be found around the world:24
There are international, world-wide places of spiritual magnificence which have tremendous meaning, and
they are used as great spiritual centers for spiritual activity. The greatest of these is Kailasa, Mount Everest.
There is no more splendid majesty than that highest
mountain in the world with its extraordinary wonderful attendant mountain ranges. […] Mt. Everest is used
for Transfiguration. It is used for semiphysical experiences as to the unity of all life […].25

During the journey that the reader embarks on with Arundale, he reaches the summit of the mountain. Powerful spiritual forces are at work there, running through both the mountain
and the man. What is interesting, the currents of the energy described come from two sources, in two ways:
All the while around you are moving the great forces
of nature in tremendous surgings. Right up through Mt.
Everest comes surging the great power of earth; right
down from our Father Sun Himself comes streaming the
great power of life; and both meet, as it were, in you.26

A very different narrative about the Himalayas as a place of
power comes from the above-mentioned Damanhur. The Damanhurians believe that the whole globe is full of a kind of
energy stream called synchronic lines. As we learn from the
publications of the founder, Falco Tarasacco, there are many varieties of such lines (major, minor, and others), and all their energy can be measured.
For other exmples see K. Chodkiewicz, The Cracow Occult Centre, London
1966, pp. 5–7, Ch.W. Leadbeater, The Hidden Side of Things, Theosophical
Publishing House, Adyar 1923, pp. 514–515, etc.
25
G. Arundale, Mount Everest..., pp. 166–167.
26
Ibidem, p. 172.
24
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Some mountains for example in India, Tibet, Nepal
(home of so many spiritual paths) are variable antennas and it is therefore interesting to note their influence on the surrounding area, especially when they
are touched by Major Lines. Since Minor Lines that
form in this area are […] really numerous (they value amounts to 799, that we know of), these are places
that are eminently suitable for many magic operations.
[…] Along the Himalayas, the two Major Red lines,
the Seventh and Eight, meet each other no less than
seven times creating as many Minor lines, value of
12 green. Also two Red and one Blue, forming a White
with a value of 48, plus two Blue and one Red forming a Golden 182, two Blue and two Red which give
a Shining value of 365 and also a Red and a Blue (at
least five times) constituting a purple 24.27

Places on the crossings of those lines are spots where magical tools (drawings, pentacles, magical spirals) can be produced
that can predetermine rebirths and influence the world over distances of centuries and millennia.28 The community has syncretic beliefs, but it is very significant that they use language
that sounds like scientific jargon, although from what it implies,
it is basically an occult science.
The two selected narratives about the Himalayas focusing
on power, also differ in the vision of the manner that the power
flows: one is horizontal, and the other one – vertical. After presenting the Himalayas as a place of residence of spiritual masters, and energy flow, let us move to their third spiritual dimension – the hidden realms of power.
A Hidden Spiritual Realm: the Myth of Shambhala
According to Hindu Mythology, Shambhala was a hidden domain of spiritual perfection, where Kalkin – the last Avatar of the
god Vishnu – is expected to be born at the end of Kali-Yuga, the
F. Tarassaco, The Synchronic Lines. The Energy streams of planet Earth, Devodama, Vidracco 2015, p. 101.
28
Ibidem, p. 102.
27
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Age of Vice.29 However, the myth of Shambhala became famous
through the Tibetan tradition of Kalachakra Vajrayana Buddhism
(the prophecy was mentioned in the 10th century for the first
time.)30 This legendary kingdom belongs to both the material and
spiritual world and is hidden among the ice-covered mountains
of the Himalayas. Only those who have developed a unique spiritual power in themselves are able to cross its gates.31
The territory of Shambhala is round and has a structure
similar to the Tibetan Mandala (according to the myth, the art of
making colourful sand diagrams reflecting the traditional cosmology originated there) – it consists of eight regions divided
into twelve principalities.32
According to ancient Tibetan tradition, the Himalayan
Kingdom takes the form of an eight-petal lotus. Rare wanderers
who reach it become overwhelmed by the beauty of its countless lakes, meadows and forests. Its magnificent capital of Kalapa, full of breathtaking palaces made of jewels, is located in the
middle of the legendary kingdom. Its inhabitants do not know
poverty, illness, hunger, or death. Shambhala is a domain of
harmony, beauty and wisdom; Buddhism exists here in its purest form, which enables everyone to achieve enlightenment.33
The journey to this Himalayan realm is a quest for spiritual
perfection. The road to the ancient domain leads through a mastery of the inner forces. An old Buddhist parable tells of a dialogue between a Tibetan monk and a young adventurer: “Where
are you going across the wastes of snow”, a lama hermit asked
a youth who embarked on a long journey to find a wondrous
Shambhala land. “To find Shambhala” answered the boy. “Ah,
well then, you need not travel far. The kingdom of Shambhala
is in your own heart.”34
Śambala [in:] Leksykon. Zaświaty i krainy mityczne, red. M. Sacha-Piekło,
Znak, Kraków 1999, pp. 215–216.
30
A. Znamenski, Red Shambhala. Magic, Prophecy, and Geopolitics in the Heart
of Asia, Theosophical Publishing House, Wheaton–Chennai 2011, pp. 1–3.
31
Ibidem, p. 3.
32
See Śambala, pp. 215–216.
33
See A. Znamenski, Red Shambhala..., pp. 1–2.
34
See Shambhala [in:] The Oxford Dictionary of World Religions, ed. J. Bowker, Oxford University Press, Oxford 1997, p. 885.
29
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Fig. 1. Kalachakra thangka painted in Sera Monastery, Tibet.
Photo by Kosi Gramatikoff
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However, the Shambhala myth also had its eschatological
aspect, connected with the resistance of Buddhist communities
against invaders. According to an ancient Tibetan prophecy, one
day an army of daemons from the outside will overrun Tibet,
wreaking havoc and bringing suffering. The world will enter
the Age of Darkness. Mankind will forget the message of Siddhartha Gautama completely. However, Buddhism will survive
in the Kingdom of Shambhala. King Rudra Chakrin (Ridgen
Djapo) will lead his mighty army against the demonic oppressors for the final battle between good and evil and liberate humanity. After the final battle, the evil forces will be vanquished
and true Buddhism shall rule the world.35
Shambhala in Agni Yoga Teachings
The Myth of the Shambhala – the hidden Himalayan Kingdom – is one of the most important themes of the esoteric philosophy of Agni Yoga created by Russian esoteric thinkers Elena and Nikolai Roerich. They perceived this Himalayan domain
as an apogee of spiritual perfection, a hidden jewel of the Universe, an emanation of the highest level of beauty, wisdom and
love. Shambhala became a central theme of Agni Yoga cosmology as a treasury of eternal wisdom and logos of cosmic
evolution.
An outstanding artist Nikolai Roerich heard about Shambhala for the first time, when he was involved in the construction
of St. Petersburg Buddhist temple under the guidance of Agvan
Dordzhiev. Elena and Nikolai Roerich were convinced that the
material and spiritual worlds are inextricably intertwined. Thus,
Shambhala is perceived as a symbol of Perfection, the spiritual realm, but in the same time, a place which exists in the material world, hidden in the Himalayas, accessible only to those
who possess remarkable willpower and wisdom. The mysterious realm was not only a symbol or metaphor for them – they
were convinced that Shambhala exists as a real place, and the
direct experience of its precious treasures is possible through
35

See A. Znamenski, Red Shambhala..., pp. 3–4.
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the wisdom of Tibetan Mahatmas.36 The Teachings of Shambhala expressed the all-embracing mystery of life and its multitude of cosmic energies. The legendary kingdom was a symbol of
the unity of diverse descriptions of the Universe and the oneness
of different aspects of the ultimate truth.37 The Era of Shambhala will bring the unity of spiritual, religious and scientific paradigms: “All our latest discoveries are regarded by the East as
signs of the era of Shambhala. Milliken’s cosmic ray, Einstein’s
relativity, Teremin’s music from the ether, are regarded in Asia as
signs of the evolution of human consciousness, confirmed by Vedic and Buddhist traditions and the teachings of Shambhala.”38
One of the short stories written by Nikolai Roerich, Shambhala, the Resplendent, describes a fictional dialogue between
two model characters: a traveller from the West, who dreams
about being initiated into the mysteries of Kalachakra, and a Tibetan lama, who represents oriental wisdom. In the beginning,
the Himalayan sage is skeptical and distrustful, but eventually
decides to reveal the mystery of Shambhala.
Lama, tell me of Shambhala!
But you Westerners know nothing of Shambhala – you
wish to know nothing. Probably you ask only out of
curiosity; and you pronounce the sacred word in vain.
Lama, I do not ask about Shambhala aimlessly. Everywhere, people know of this great symbol under different names. Our scientists seek each spark concerning
this remarkable realm […]. We sense how, under secret symbols, a great truth is concealed. Truly, the ardent scientist desires to know all about Kalachakra.39

The Tibetan Lama describes Shambhala as a realm which is
very remote and impossible to describe with words, but in the
same time accessible to those who open themselves to the light
of its teaching.
Those of Theosophical origin.
See Л.В. Сапошникова, Великое путешествие, т. 1: Мастер, Международный Центр Рерихов, Москва 1999, p. 432.
38
N. Roerich, Shambhala, Nicholas Roerich Museum, New York 1985, p. 297.
39
Ibidem, p. 1.
36
37
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Western Reception of the Shambhala Myth: Agharta and
Shangri-La
Two famous Western occult concepts strongly resemble the
myth of Shambhala and are ostensibly directly influenced by it.
The first of them is the subterranean realm of Agartha, described by Joseph-Alexandre Saint-Yves d’Alveydre (1842–
1910), occultist and philosopher who created the idea of the
model of governance called “Synarchy”, based on a parallel between the human body and society.
According to the French author, Agharta is a mysterious
underground kingdom and a vast storehouse of secret knowledge beneath the Himalayas and linked to other continents of
the world by a gigantic network of passages. The location of
these tunnels, and the gateways, are well-hidden and guarded, accessible only to those who have mastered the secret occult knowledge. The kingdom is inhabited by a wise race of supreme spiritual masters, who hid there at the beginning of Kali
Yuga. According to d’Alveydre’s book The Mission of India,
Agartha radiates its wisdom to the whole of the world, although
humanity often ignores its messages.40
Another example of the reception of Shambhala in Western
culture is the tranquil valley of Shangri-La, a Himalayan utopia of eternal happiness, described by James Hilton in his book
Lost Horizon published in 1933. The land of Shangri-La, isolated from the outside world, is inhabited by almost immortal people who possess the ancient wisdom. The resemblance of the
fictional land to the mythical Shambhala seems quite obvious.

Part II: Imagination in Action –
Journeys to Hidden Himalayan Domains
In early 20th century, the legend of Shambhala [and the complex esoteric dimensions of the spiritual centre hidden in the
Himalayas] was immensely popular among the political elites
A. Saint-Yves d’Alveydre, The Kingdom of Agartha: A Journey into the Hollow Earth, University of Rochester Press, New York 1995.
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of world power. This was not only the result of a widespread
mystic and spiritualist worldview, but there was also a geopolitical reason. The Himalayas were an important strategic point
– a powerful natural barrier between the crumbling Qing Chinese Empire and British-controlled India. The Himalayan kingdom of Tibet, which was only de iure controlled by Manchu
Chinese rulers and de facto independent, became crucial in the
Great Game of the world great powers for the domination over
Asia. Some rulers and their advisers thought that ancient Tibetan myth may be used instrumentally in the struggle for control
over the Himalaya, while some actually believed that it is possible to unleash the hidden power of the mythical domain.
The Great Game, in which Great Britain, Russia and Japan
were the most prominent players, was above all a clash of intelligence offices and secret services. The members of secret societies and different occult traditions played a major role in the
struggle for domination over Asia. In the first half of the 20th
century, travellers working for intelligence services of different
world powers embarked on a journey to find the hidden Himalayan lands.
Russia and the Soviet Union
Among the first proponents of the annexation of Tibet by the
Russian Empire were Buryat Petr Badmaev, the personal healer of tsar Alexander III,41 and Prince Esper Esperovich Ukhtomsky, diplomat, orientalist, Buddhist and close friend of Tsar
Nicholas II, whom he perceived as a potential liberator of Eastern nations from the yoke of West European powers. According to Ukhtomsky, the Russian tsar had to play the role of Rudra Chakrin, while Russia was an equivalent of the mythical
Shambhala.42
See П. Бадмаев, О задачах русской политики на азиатском востоке, Санкт-Петербург 1893; Б. Гусев, Доктор Бадмаев, Русская книга, Москва 1995.
42
See M. Osterrieder, From Synarchy to Shambhala: The Role of Political
Occultism and Social Messianism in the Activities of Nicholas Roerich [in:]
B. Mentzel, M. Hagemeister, B.G. Rosenthal, The New Age of Russia. Occult
and esoteric Dimensions, Sagner, München–Berlin 2011, p. 108.
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After the October Revolution, the newly-created Soviet state continued the Russian geopolitical mission of expansion in Asia. The leaders in the Kremlin perceived the Himalayas and Central Asia as territories with an immense geopolitical
role. What is more, contrary to widespread belief about the orthodox materialistic outlook of the Soviet elite, a large part of it
was deeply interested in occult science.43
One of the first Soviet adventurers who planned to search for
Shambhala in the Himalayas and unleash its hidden powers and
secret wisdom for the sake of Soviet science and defence capability was Aleksandr Barchenko, the occultist and researcher
of secret brain powers, telepathy, telekinesis, hypnosis and another paranormal phenomena, who worked for the OGPU secret service, supported by influential officer Gleb Bokii. He perceived finding Shambhala as a main goal in his life. Barchenko
tried to convince his protectors that ancient, forgotten civilizations possessed powerful knowledge, which could be useful for
the Soviet state. His idea of leading a scientific mission to the
Himalayas in search of Shambhala was supported by OGPU
chairman Feliks Dzierzynski, but was hindered by the enemies
of Gleb Bokii within the OGPU and the sceptical Soviet Foreign Commissar Georgii Chicherin.44
At that time, the notion of Soviet Russia as Red Shambhala started to gain popularity among Buddhists in Asia. The
ideas of a communist brotherhood of men corresponded to the
egalitarian doctrines of Buddhism. Nikolay Roerich was a great
supporter of the unification of Communism and Buddhism. An
émigré living in the United States at that time, during his visit to Moscow in 1926 he managed to convince some prominent
members of the Soviet leadership (including his former schoolmate and chairmen of the OGPU secret service Vyacheslav
Menzhinski, a high-ranking secret service officer and occultist Gleb Bokii, and People Commissar of Culture Anatolii Lunacharski) to financially support his great Himalayan journey.

43
44

See ibidem.
See A. Znamenski, Red Shambhala..., pp. 50–66.
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The great Asian expedition had many different objectives.
Some of them were purely scientific – they included the cultural and geographical research of the Himalayas. However, finding the hidden realm of Shambhala was the most important goal
of the expedition. The one who supposedly ordered it was the
spiritual teacher, Mahatma Morya, a spiritual entity who telepathically communicated with Elena Roerich. The Himalayan
journey of Nikolai Roerich was not only a spiritual quest and
a scientific expedition, but also a political and diplomatic mission – an attempt to deliver a secret message from the Soviet
government to Dalai Lama XIII.
Elena and Nikolai Roerich were arguably the most famous
Russian travellers, who embarked on a quest in order to find the
Kingdom of Shambhala among the Himalayas. They ultimately did not, however, achieve the main goal of this Central Asian
journey of 1925–1928. The expedition was halted by the Tibetan authorities, prevented from entering Lhasa and detained.
Since it was impossible to leave Tibet, the travellers were forced
to live in tents for five months in sub-zero conditions.
The person responsible for preventing the Russian expedition from entering Lhasa was an influential British intelligence
officer Frederick Bailey, who suspected Roerich of working for
Soviet intelligence (among the people who were consulted on
this issue by British MI6 was the famous British occultist Aleister Crowley). After five months of detention in conditions of extreme cold, the Russian expedition was allowed to leave Tibet
and enter British-controlled Sikkim.
Nikolai Roerich was active in public life. He often supported various peace initiatives. However, he never joined any political camp. He was a dedicated champion of peace, tolerance
and social justice, but it would be a mistake to connect him with
any particular ideology. Nevertheless, through his undertaking
of the quest for Shambhala, he became involved in the geopolitical struggle for the Himalayas.
Russian independent researcher Oleg Shishkin claims that
Nikolai Roerich was an OGPU/NKVD agent conducting secret
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missions in Asia.45 According to Vladimir Rosov and Andrei
Znamenski, his real goal was to bring the “Great Plan” into reality – fulfilling the prophecy of Shambhala and creating a PanAsiatic Empire, based on a synthesis of Buddhism and Communism, in Tibet, Mongolia, India and China.46
Nicolay Roerich is particularly famous for his advocacy of
culture and peace. The well-known international Roerich Peace
Pact of 1935, which obligated nations to protect artefacts and
institutions of culture, was also inspired by the Shambhala legend. As Nikolai Roerich said during a Congress of the Banner of Peace in 1933: “The East has said that when the Banner of Shambhala would encircle the world, verily the New
Dawn would follow. Borrowing the Legend of Asia, let us determine that the Banner of Peace shall encircle the world, carrying its word of Light, and presaging a New Morning of human brotherhood.”47
SS Expedition to Shambhala
The belief in the occult was widespread among the Nazi political elite, including prominent figures like Heinrich Himmler
and Rudolf Hess. Nazi occultists connected with secret societies like Thule and (allegedly existing) Vril Society were deeply interested in different mythical lands, like Hyperborea, Lemuria or Atlantis. Influenced by Edward Bulwer-Lytton’s novel
The Coming Race, some of them believed that different gates
leading into the centre of the hollow Earth, inhabited by the supernatural beings of Vril-ya, exist in different inhospitable parts
of the Earth. The mythical Shambhala was believed by them
to be one such entrance. The interest in Eastern myths was inspired by influential German geographer, general, orientalist
and occultist Karl Haushofer, who was the main proponent of
See О. Шишкин, Битва за Гималаи. НКВД, магия и спионаж, ОЛМАПРЕСС, Москва 1999.
46
See В. Росов, Русско-американские экспедиции Н.К. Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы), http://lebendige-ethik.net/Avtoreferat_
Rosov.pdf [accessed: 15.10.2016]; A. Znamenski, op. cit.
47
The Roerich Pact and Banner of Peace, Kessinger Publishing, New York 2006.
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the Nazi-Japanese alliance. He was also an ardent proponent
of the esoteric-motivated research of the Himalayas in order to
find and unleash the hidden power of the supernatural.
A Nazi-occultist institute Ahnenerbe (the Bureau of Study of
Ancestral Heritage) created in 1935 in order to research Germanic runes, the secret of the swastika and the power of Vril, with
Wolfram von Sievers as its head and incorporated in 1937 into
the SS by Heinrich Himmler, sent an expedition to the Himalayas between May 1938 and August 1939. The Nazi mission was
invited by the Tibetan government to participate in their New
Year (Losar) celebration. The leader of the five-people expedition was Ernst Schäfer, a famous German adventurer, explorer and biologist, who participated in two previous expeditions
to Tibet in 1931–1932 and 1934–1936.48 Another participant in
the expedition was an anthropologist Bruno Beger, a Nazi racescience (Rassekunde) scholar, whose goal was to measure the
physical features of the Tibetans and prove their supposedly
Aryan and Hyperborean roots; a geologist Karl Weinert, a proponent of Welteislehre (the theory, according to which the eternal ice was the source of all existence), and two other travellers,
a film operator and a technician. The main objective of the expedition was to create a complete scientific record of Tibet (including landforms, climate, and culture), but also to establish political and military ties with Tibet. The expedition also had goals
connected with gathering intelligence data.
Many goals of the expeditions were connected with the occult sphere or alternative science – research into the supposed
Hyperborean genesis of the Tibetan people, proving the theory
of eternal ice to be correct, mastering the ancient power of Vril,
investigation of funeral dances and the Tibetan death cult aspect
of the pre-Buddhist Bon religion.
Nazi scholars entered the Tibetan cities of Lhasa and Shigaste and gathered sacred Buddhist texts, Tibetan Swastikas,
pieces of Mandala art, and other artefacts and documents, which
were later kept in the Ahnenerbe archive. They also brought
48
A. Berzin, The Nazi Connection between Shambhala and Tibet, https://studybuddhism.com/en/advanced-studies/history-culture/shambhala/the-nazi-connection-with-shambhala-and-tibet [accessed: 10.10.2017].
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gifts from Tibet’s regent for Adolf Hitler and were allowed to
document their research on film.
After their return to Berlin, the members of the expedition
were greeted as national heroes. Ernst Schäfer was awarded
with highly prestigious Totenkopf-ring and a precious SS knife
by Himmler.
Japan and Shambhala
The Himalayas were a subject of interest for two far-right
occult secret societies, which influenced the politics of the militarist Empire of Japan: the Dark Ocean Society (Genyosha),
founded in 1881 by ex-samurai Hiraoka Kotaro, and the Black
Dragon Society (Kokuryukai), founded in 1901 by Uchida Ryohei, the ultimate goal of which was the creation of a Pan-Asian
empire ruled from Tokyo. Both organizations had a secretive,
initiatory character and strove towards removing Western and
Russian influences from Asia. Their ideologies were based on
eschatological interpretations of Shinto and Buddhist beliefs,
with imperial Japan perceived as fulfilling the sacred mission of
liberating Asia. The network created by both organizations existed in the whole of Asia and was used by Japanese militarist
circles for espionage, sabotage and assassination.49
The Shambhala myth was used by Pan-Asian secret societies as a weapon in propaganda warfare, in order to incite a proJapanese and anti-British revolt in Tibet from 1918 to 1922.
After the Japanese annexation of Chinese Manchuria in
1932 and the creation of the puppet state of Manchukuo, Imperial Japan started to use the Shambhala myth in its propaganda
of Pan-Asian ideas. Some Tibetans and Mongols from Chinese
Inner Mongolia (part of which was included within Manchukuo) perceived Japan as the promised Shambhala – the Empire
of the Rising Sun that would liberate the Buddhist nations from
the Chinese and Western yoke.
A. Berzin, The Role of Shambala Legend in Russian and Japanese Involvement in pre-Communist Tibet, https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla02.htm [accessed: 10.06.2017].

49

196

Karolina Maria Hess, Przemysław Sieradzan

After the outbreak of the full-scale Sino-Japanese war of
1937, Japanese intelligence activities in Himalayas intensified,
and occult societies were widely used by the imperial secret police Kempeitai. Japan collaborated with Mongol clergy in occupied Inner Mongolia, using the Shambhala legend to win the
support of the Mongols for their future planned invasion against
Outer Mongolia and Soviet Siberia.50
In May of 1939, a Japanese spy Jinzo Nomoto visited Tibet in the disguise of a Buddhist monk (at that time, the Tibetan
government was actively exploring the possibility of asking Japan for protection). He spent 18 months there and gathered intelligence not only about the political life of Tibet, but also the
ancient powerful legends of the Himalayas.
Japan returned to its plan of including Tibet into their sphere
of influence after the invasion of Burma in 1942, but failed to
implement their plans.51
Ossendowski’s Travel
One of the most controversial occult travels to Tibet was the
journey of Ferdynand Ossendowski, one of the most famous
Polish adventurers and writers of the early 20th century. After
the October Revolution, he claimed to have fled from Bolshevik-controlled Siberia to Mongolia and Tibet, where he supposedly met Buddhist lama Tushegoun who told him the legend of
the mysterious, subterranean Kingdom of Agharthi hidden in
the Himalayas, ruled by the most powerful king in the world.
He described it in his best-selling novel Beast, Men and Gods:
The kingdom is called Agharti. It extends throughout
all the subterranean passages of the whole world…
These subterranean peoples and spaces are governed by rulers owing allegiance to the ‘King of the
World’… You know that in the two greatest oceans
of the east and the west there were formerly two continents. They disappeared under the water but their
50
51

A. Berzin, The Nazi Connection between Shambhala and Tibet…
Ibidem.
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people went into the subterranean kingdom. In underground caves there exists a peculiar light which affords
growth to the grains and vegetables and long life without disease to the people.52

However, Ossendowski’s travel tales are hardly credible.
Swedish geographer and Tibetologist Sven Hedin pointed out
too many critical mistakes in Ossendowski’s most famous work
and dismissed his reports as completely unbelievable. He even
moved so far as to undermine the credibility of the fact that the
Polish traveller had ever visited Tibet at all (the description of
the Himalayas and Tibet from Men, Beasts, and Gods has nothing in common with reality). Probably that is why many perceive Ossendowski as a Polish version of Baron Münchhausen
– a talented and influential crook who, however, inspired many
of his readers.
Conclusion
In this paper we presented selected visions of the Himalayas
which had esoteric origins or elements. The highest mountains
in the world gave impulse to many religious and esoteric doctrines. Among them we can find visions that perceive the Himalayas as a realm of Ancient Wisdom, teachers, masters, and various spiritual beings. They are seen as a place where a strong
force flows, which may be used for spiritual works. It is also an
inaccessible place where the spiritual realms are hidden. The
Himalayas are believed to be possible to explore in both physical and non-physical ways to achieve spiritual perfection.
Beside this spiritual, self-improving aim – but based on the
same sources – the Himalayas became a target for explorations
whose aims, in most cases unofficial, were to gain actual occult power that could be used for political purposes. The expeditions for the search of Shambhala, believed to be a location in
the physical world, hiding powerful resources, were conducted
by the most powerful countries in the world.
A. Maclellan, The Lost World of Agharti, The Mystery of Vril Power, Corgi,
London 1982, p. 66.
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The examples discussed here show how strongly esoteric
ideas can influence the imagination and how, and on what scale,
the esoteric imagination can lead to action.
Karolina Maria Hess, Przemysław Sieradzan
Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas
The Himalayas – perceived as both a geographical and spiritual space – became a remarkable source of inspiration for many generations of esoteric thinkers, as well as a tempting travel destination for adventurous individuals searching for new dimensions of occult knowledge. The ancient Buddhist myth of
Shambhala was re-thought in the late 19th and early 20th century, influencing
esoteric doctrines and inspiring dreams about finding the (physical and spiritual) ways to this hidden domain. The paper presents chosen attempts to conceptualize the Himalayas as a mystic space as well as a place of esoterically-inspired excursions. Among many esoteric currents focused on Eastern myths,
Theosophy plays a crucial role in the transmission of the Himalayan dream to
Western culture as it appears in early writings of Helena Petrovna Blavatsky.
Russian artist and thinker Nikolai Roerich gained particular prominence as an
explorer of various dimensions of the Himalayan myth; the mountains were
also an important theme in his paintings. Shambhala legends inspired some notable political figures participating in the so-called “Great Game” of world powers for the control over Asia to support and organize expeditions to Tibet in
order to gain control over this mysterious land. The aim of the paper is to analyze various aspects of perception of the Himalayas through esoteric imagination.
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jogi w Polsce). Autorka między innymi książek: Joga – droga do transcendencji (Kraków 2009) oraz Guru. Między tradycją a nowoczesnością (Kraków
2013), artykułów: Ciało w jodze. Tradycja i współczesność („Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2015, nr 48); Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła
w poglądach polskiego jogina-ezoteryka (w: Studia ezoteryczne. Wątki polskie,
red. I. Trzcińska, A. Świerzowska, K. M. Hess. Kraków 2015); Esoteric Influences in Wincenty Lutosławski’s Programme of National Improvement. Prolegomena („The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, Vol. 13, No. 1:
Esoteric Studies. Polish Contributions).
Izabela Trzcińska – profesor AGH w Krakowie, religioznawca, historyk idei,
antropolog kultury. Zajmuje się mitami w kulturze popularnej, gnozą, ezoteryzmem w kulturze zachodniej, sztuką, a także antropologią komunikacji. Prowadzi seminaria magisterskie z wyobraźni kulturowej. Współpracowała z Telewizją
Ekumeniczną TVP 2, biorąc udział w realizacji kilkunastu filmów poświęconych tematyce prawosławnej tradycji i sztuce w reżyserii Jerzego Lubacha i przy
współudziale ks. Henryka Paprockiego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem. Członek Laboratorium Niedogmatycznej
Duchowości i Polish Bateson Research Group. Autorka książek Światło i obłok.
Z badań nad bizantyńską ikonografią Przemienienia, Logos, mit i ratio. Wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku, O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej. Redaktor i współredaktor naukowy monografii: Religia – system – ewolucja; Tajemnica czasu i religie;
Światło Czas Transcendencja; Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. VII serii Światło i ciemność; Studia ezoteryczne. Wątki polskie oraz dwóch tematycznych tomów „The Polish Journal of the Arts and Culture”: Esoteric Studies. Polish Contributions i Mythologies of popular culture. Autorka licznych artykułów.

202

O Autorach

Katarzyna Wodarska-Ogidel – kustosz, kurator zbiorów rysunku i grafiki
oraz zbioru pamiątek w Muzeum Teatralnym w Warszawie. Absolwentka Archeologii i Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorantka w Zakładzie Historii Teatru Instytutu Sztuki PAN. W ramach pracy w Muzeum przygotowywała wiele wystaw dotyczących teatru na przełomie XVIII i XIX wieku,
natomiast jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na teatrze w okresie drugiej wojny światowej.
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ŹRÓDŁA ILUSTRACJI INICJALNYCH
DE TRIPL. ANIM. IN CORP. VISION [w:] R. Fludd, Utriusque
cosmi maioris scilicet et minoris metaphysica, physica atqve
technica historia Cosmi, 1617–1624, domena publiczna:
https://archive.org/details/utriusquecosmima02flud ...................9
M. Maier, Symbola aureae mensae duodecim nationum,
Frankfurt 1617, s. 555 ................................................................43
Kapłan podlewający rośliny kiełkujące z mumii Ozyrysa
[w:] E.A. Wallis Budge, The Egyptian Religion
of the Resurrection, domena publiczna:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_p%C5%82odno%C5%9Bci#/media/File:Osiris_Philae.jpg............................67
Z. Krasiński, Nie-boska komedyja, Paryż 1837, s. 4
[autor ilustracji nieznany], domena publiczna:
https://polona.pl/item/2580448/9/ ..............................................76
Symbol Towarzystwa Teozoficznego, domena publiczna:
http://www.theosophyqld.org.au/ts_seal.htm .............................88
Duch Bernadetty Soubirous (b.a.), domena publiczna:
http://www.67notout.com/2011/06/ghost-of-st-bernadette-and-her.html ....................................................................112
J.A.S., Droga w światy nadzmysłowe. Radża-Joga nowoczesna,
Kraków 1936, okładka, domena publiczna: https://polona.pl/
item/13712209/2/ .....................................................................129
Belfegor [w:] J. Collin de Plancy, Dictionnaire infernal:
répertoire universel des êtres, des personnages,
des livres... qui tiennent aux esprits, aux demons...,
Paris, Henri Plon 1863, s. 89....................................................151
Paracelsus [w:] Gottfried Arnold’s History of the Church
and of Heresy (1701), domena publiczna:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Aureolus_Theophrastus_Bombastus_von_Hohenheim_%28Paracelsus%29._Wellcome_V0004461.jpg ......162
Symbol Kalaczakry, domena publiczna: https://www.imbf.org/
interesnye-stati/ehnciklopedija-simvolov-obrazy-vremeni.html ...175
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DOTYCHCZAS
W SERII ŚWIATŁO I CIEMNOŚĆ UKAZAŁY SIĘ:
Światło i ciemność.
Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, t. 1,
pod red. Elżbiety Biernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2001, ISBN 83-88816-01-2, ss. 172
E. Biernat, W kręgu modernistycznego ezoteryzmu, s. 7–16; M. Rzeczycka,
Sofiologia Władimira Sołowjowa i jej dziedzictwo, s. 17–54; M. Rzeczycka, Mit
solarny w „Srebrnym gołębiu” Andrieja Biełego, s. 55–78; K. Arciszewska,
Diabelskie Bestiarium. Motywy zwierząt piekielnych w prozie powieściowej
rosyjskich symbolistów, s. 79–96; K. Arciszewska, Motyw upadłego anioła
w rosyjskich powieściach symbolistycznych, s. 97–110; K. Arciszewska,
M. Rzeczycka, Alchemia „Tworzonej legendy” Fiodora Sołoguba, s. 111–123;
I. Fijałkowska-Janiak, Максимилиан Волошин как масонский писатель,
s. 124–150; E. Biernat, Wielki Mag. Motywy wolnomularskie w twórczości
Michaiła Kuzmina, s. 151–172.

Światło i ciemność.
Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 2,
pod red. Elżbiety Biernat i Moniki Rzeczyckiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006,
ISBN 83-7326-388-8, ss. 184
E. Biernat, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7; T. Kopats, Музыка начала
XX века в поисках духовного обновления. Александр Скрябин, s. 9–35;
Z. Krasnopolska-Wesner, Ezoteryzm w malarstwie rosyjskim początku
XX wieku, s. 36–49; E. Biernat, Symboliści rosyjscy i Rudolf Steiner,
s. 50–69; D. Oboleńska, Посланник космоса. Мотив Архангела Михаила
в романе Андрея Белого „Крещеный Китаец”, s. 70–88; J. Ormińska,
Михаил Чехов – антропософ. Письма Виктору Громову, s. 89–112;
M. Rzeczycka, Okultysta Piotr Uspienski i jego opowieść „Кинемодрама (не
для кинематографа”, s. 113–135; K. Arciszewska, Niebo i piekło w dramacie
„Три зари” Pimiena Karpowa, s. 136–150; I. Fijałkowska-Janiak, Literackie
wizje wolnomularskich przestrzeni, s. 152–184.

Światło i ciemność.
Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3,
pod red. Diany Oboleńskiej i Moniki Rzeczyckiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009,
ISBN 987-83-7326-683-4, ss. 305
D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7; J. Prokopiuk, Towiański
– na nowo, s. 10–25; E. Biernat, Ezoteryczna misja Borisa Lemana,
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s. 26–37; M. Rzeczycka, Оккультистки Серебряного века. (Теософия
и окрестности), s. 38–57; J. Greń-Kulesza, Ezoteryzm w życiu Margarity
Sabasznikowej. „Zielona żmija, czyli historia jednego życia”, s. 58–70,
Z. Krasnopolska-Wesner, Antropozoficzne obrazy Margarity Sabasznikowej,
s. 72–89; D. Oboleńska, Фиолетовый в желтом. Сценические композиции
В. Кандинского и антропософия Р. Штейнера. Часть первая:
Визуализация, s. 90–110; G. Bobilewicz, Духовное в искусстве. Ангелы
Микалоюса Чюрлениса, s. 111–139; I. Malej, Anioły Mchaiła Wrubla,
s. 140–156; M. Федоров, Юргис Балтрушайтис и духовные традиции
исихазма и испанских мистиков, s. 157–169; A. Ćwiklińska, Ezoteryczny
kontekst motywu Słońca w liryce Konstantina Balmonta, s. 170–182;
M. Matecka, Muzyczne wizje światła i ciemności w twórczości Aleksandra
Skriabina, s. 183–194; T. Kopac, Мистика звука в критической прозе
Андрея Белого, s. 195–215; A. Chudzińska-Parkosadze, Отражение идей
философии Владимира Соловьева в романе Андрея Белого „Петербург”,
s. 216–228; I. Fijałkowska-Janiak, Эзотерические мотивы в творчестве
русских реалистов перелома XIX и XX веков. Символика ночи, s. 229–255;
A. Dudek, O demonologicznych ujęciach w twórczości Dmitrija
Mierieżkowskiego, s. 257–273; K. Arciszewska, Okultystyczny wymiar
wampiryzmu w trylogii Wiery Kryżanowskiej (Rochester) „В царстве тьмы”,
s. 274–289; E. Komisaruk, Motywy ezoteryczne w prozie Jewdokii Nagrodskiej,
s. 290–304.

Światło i ciemność.
Ezoteryzm w kulturze XX i XXI wieku, t. 4,
pod red. K. Ruteckiej i M. Rzeczyckiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012,
ISBN 978-83-7865-023-2, ss. 172
K. Rutecka, M. Reczycka, Słowo wstępne, s. 7–9; I. Fijałkowska-Janiak,
Współczesna powieść okultystyczna, s. 10–48; K. Arciszewska, Ezoteryczny
aspekt metamorfozy wampira i wilkołaka w wybranych utworach najnowszej
rosyjskiej literatury popularnej, s. 50–67; A. Chudzińska-Parkosadze, Михаил
Булгаков как мистический писатель, s. 68–90; K. Rutecka, Motywy ezoteryczne w „Notatkach z Podróży” Andrieja Biełego, s. 91–111; M. Rzeczycka,
Rosyjska Atlantyda, s. 112–131; Z. Krasnopolska-Wesner, W poszukiwaniu praźródeł. Antyk w twórczości Lwa Baksta, s. 132–153; D. Oboleńska, Maya Deren. Wszystko jest wtajemniczeniem, czyli rzecz oglądana przez pryzmat nawiedzenia, s. 154–170.
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Światło i ciemność.
Podróż inicjacyjna. Podróż metafizyczna. Podróż ezoteryczna, t. 5,
pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014,
ISBN 978-83-7865-218-2, ss. 290
D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Słowo wstępne, s. 7–8; DROGA: J. Prokopiuk,
Drogi ziemskie i niebiańskie: podróże bogów i ludzi, s. 11–27; I. Fijałkowska-Janiak, Księga/książka w podróżach ezoterycznych, 28–56; M. Dobkowski,
„Szukałam, znalazłam”. Podróż duszy według manichejskiego hymnu „Wzlot
ku eonom”, (PSB 167,23–168,19) z koptyjskiej „Księgi psalmów”, s. 57–79;
A. Chudzińska-Parkosadze, Концепция мистического путешествия в трагедии
Иоганна Вольфганга Гете „Фауст”, s. 80–104; K. Rutecka, „Dziennik
afrykański” Andrieja Biełego, s. 105–132; Н. Шарапенкова, Путешествие
в страну „памяти о памяти” (повесть „Котик Летаев” Андрея Белого),
s. 133–146; D. Oboleńska, Путь Парсифаля в сценических композициях
Василия Кандинского, s. 147–169; P.J. Sieradzan, W poszukiwaniach
wielkiej syntezy – ezoteryczne i geopolityczne aspekty azjatyckich ekspedycji
Nikołaja Roericha, s. 170–190; A. Kamiński, Przeniesienie i jego metafizyczne
konsekwencje, a także coś więcej w „Kołysance Dorszowego Przylądka” Josifa
Brodskiego, s. 191–202; B. Popławski, Apołłon Biezobrazow (fragment powieści).
Komentarz i przekład Moniki Rzeczyckiej, s. 203–223; INNE ŚCIEŻKI:
M. Wilczyński, Psychoanaliza ognia. „Księga ognia” Stefana Grabińskiego,
s. 227–246; I. Betko: Три степени свободы: искушение инопланетянки
в „Нефантастической повести” Оксаны Забужко, s. 247–267;
K. Arciszewska, Gnostyczny kod opowiadania „I odjechał rycerz mój…” Mariny
i Siergieja Diaczenków, s. 268–287.

Ciemność i światło,
t. 6,
pod red. K. Ruteckiej i K. Arciszewskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014,
ISBN 978-83-7865-288-5, ss. 352
Zamiast wstępu, s. 7; J. Prokopiuk, Ciemność okrywa ziemię – ale człowiek
może ją rozjaśnić, s. 11–38; I. Trzcińska, Opowieść w ciemności. Przestrzeń
inicjacji w literaturze fantastycznej, s. 39–53; I. Malej, Dusza zbłąkana
w odmętach nieświadomości. O psychologicznym zjawisku alienacji w sztuce
Michaiła Wrubla, s. 54–76; A. Chudzińska-Parkosadze, Тень черного монаха.
Феномен трансгрессии мистического концепта в литературу, s. 77–102;
M. Ljunggren, The Great Liar, s. 103–109; T. R. Beyer, Jr., The Black Line in
the Life of Andrei Bely: The Significance of Andrei Bely’s Letters to Natalia
Pozzo-Turgeneva, s. 110–124; K. Rutecka, „Królestwo Cieni” Andrieja Biełego,
s. 125–146; D. Oboleńska, О том, как мохнатый цилиндр превратился
в серого кота, испугавшегося банки из-под молотого черного перца
(А. Скалдин, „Рассказ о господине Просто”), s. 147–165; M. Rzeczycka,
Walka światła i ciemności według Gurdżijewa, s. 166–172; G. Gurdżijew,
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Bitwa Magów. Scenariusz baletu w przekładzie Moniki Rzeczyckiej, s. 173–196;
N. Kortus, Тень демиурга или несостоявшийся rite de passage Владимира
Набокова (на примере незавершенного романа „Solus rex”), s. 197–210;
J. Nowakowska, Демоническое начало в поэме Дуггур Даниила Андреева,
s. 211–222; A. Kamiński, Kaftan i całun. Próba konfekcyjnej interpretacji
„Wielkiej elegii dla Johna Donne’a” Josifa Brodskiego (w przekładzie Stanisława
Barańczaka) w kontekście ciemności, s. 223–234; M. Wilczyński, Shades of the
Dark. History, Race and the Supernatural in H.P. Lovecraft’s Fiction, s. 235–282;
I. Fijałkowska-Janiak, Księgi i książki „Kwartetu aleksandryjskiego” Lawrence’a
Durrella, s. 249–282; K. Arciszewska, „Moskwa Noir” – mroki miasta i duszy
rosyjskiej, s. 283–301; I. Betko, Тёмная ночь души: конфронтация личности
с тенью в украинской постмодернистской прозе, s. 302–323; M. Dobkowski,
„Błogosławiony ten, który poznał tę tajemnicę i rozróżnił te dwie substancje,
Światła i Ciemności”. Substancja Światła według koptyjskiego traktatu
manichejskiego „Kephalaia”, s. 324–346.

Światło i ciemność,
Polskie studia ezoteryczne. Konteksty, t. 7,
pod red. M. Rzeczyckiej i I. Trzcińskiej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015,
ISBN 978-83-7865-320-2, ss. 266
Słowo wstępne, s. 9; K.M. Hess, Zachodni ezoteryzm jako obszar badań akademickich – zakres, problematyka, perspektywa polska, s. 15–42; D. Nowakowski, Przemiany relacji inicjacji i wiedzy tajemnej od XV do XVII wieku. Prolegomena do badań, s. 43–55; K. Banek, Aleksandria hellenistyczna
– źródło i inspiracja ezoteryki zachodniej, s. 59–75; A. Tylak, Miejsce i rola
dajmonów w „Corpus Hermeticum” na tle wcześniejszej greckiej tradycji
„demonologicznej”, s. 76–89; T. Dekert, Ostracyzm w stosunku do heretyków
jako metoda budowania granic wspólnoty w „Adversus haereses” Ireneusza
z Lyonu, s. 90–109; M. Spurgiasz, Zosimos z Panapolis, życie i twórczość
w recepcji arabskiej i bizantyjskiej, s. 110–122; W. Kosior, Demony Psalmu 91 według midraszu Bamidbar rabba 12:3. Tłumaczenie i komentarz,
s. 123–131; E. Olechnowicz, Thomas Browne – między racjonalnym a hermetycznym, s. 132–141; T. Cegielski, Legendy założycielskie jako źródło wolnomularskiej ezoteryki. Pierwsza połowa XVIII wieku, s. 142–160; T. Szymański, Pojęcia pierwotnego Objawienia i jego tradycji u francuskich iluministów
przełomu XVIII i XIX wieku, s. 162–172; M. Piróg, Synchroniczność. Jungowska próba reaktywacji i renesansowej wizji przyrody, s. 173–183; A. Bebel,
Motywy egipskie w Świątyni Seta, s. 184–191; A. Chudzińska-Parkosadze,
Problemy interpretacji utworu mistycznego na przykładzie tragedii „Faust”
J. W. Goethego, s. 195–210; Ł. Czepułkowski, Kilka uwag na temat literackich recepcji tak zwanych opętań z Loudun (1632–1634), s. 211–219; D. Oboleńska, Wokół poszukiwań alchemicznych motywów i tematów na polskim i rosyjskim rynku wydawniczym w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku,
s. 220–233; J. Prokopiuk, Ezoteryka i nauka. I znów ezoteryka. Metodologia
implicite, metodologia sensu stricto i metodozofia, s. 237–264.
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