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XI

Wprowadzenie

Jak podaje Atenajos (Deip. V 217a–b)1, za archonta Eufemosa, w Lenaje – czy-
li na początku 416 roku p.n.e. według naszej rachuby czasu2 – młody poeta 
Agaton3 odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w agonie tragedii odbywającym 
się w Atenach. Uczcił to, zapraszając grupę przyjaciół na symposion, co wiele 
lat później (między 384 a 379 rokiem4) posłużyło za kanwę słynnego Platoń-
skiego dialogu, którego głównym tematem, zgodnie z założeniem uczestników 
(Sym. 177d), miała być pochwała (gr. ἔπαινος) Erosa. Jeden z biorących udział 
w owym spotkaniu, Pauzaniasz, długoletni partner Agatona, zaczynając swoje 
wystąpienie, zapytał obecnych, którego właściwie Erosa ma sławić (180d–e)5:

Bo wszyscy wiemy, że nie masz bez Erosa Afrodyty. Gdyby ona była jed-
na, i Eros byłby jeden. Ale ponieważ Afrodyty są przecież dwie, dwa muszą 

1 Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV, recensuit G. Kaibel, vol. I–III, Teub-
ner, Lipsiae 1887–1890; przekł. pol.: Atenajos, Uczta mędrców, przekł. i oprac. K. Bartol, 
J. Danielewicz, Poznań 2012, ss. 440–441. 

2 Eufemos był archontem eponymicznym w 417/416 roku p.n.e., Lenaje zaś świętowa-
no w miesiącu gamelion, przypadającym na styczeń/luty. 

3 Zob. A. Lesky, Tragedia grecka, przekł. M. Weiner, Kraków 2006, ss. 610–611 (tu li-
teratura). 

4 Zob. K. Dover, [w:] Plato, Symposium, ed. by K. Dover, „Cambridge Greek and Latin 
Classics”, Cambridge 1995 (1st ed. 1980), s. 10. 

5 Wyd. Symposionu – zob. przypis wyżej; przekł. pol.: Platon, Uczta, przekł. i  oprac. 
W.  Witwicki, [w:] idem, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Fedon, Warszawa 1984, 
ss. 5–164. Jest też nowsze tłumaczenie: Platon, Uczta, przekł. A. Serafin, oprac. P. Nowak, 
Warszawa 2012. W interesujących nas miejscach Witwicki lepiej jednak – naszym skrom-
nym zdaniem – oddaje znaczenie pewnych ważnych terminów. Będziemy zatem przytaczać 
przekład Witwickiego, co ma i tak tylko znaczenie „techniczne”, bo studium interesujących 
nas kwestii opiera na tekście oryginalnym w języku greckim.
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być też i Erosy. A jakoż nie dwie boginie? Toż jedna, starsza, nie miała matki, 
córka Nieba (ἀμήτωρ Οὐρανοῦ θυγάτηρ), i dlatego ją niebiańską nazywamy 
(Οὐρανίαν ἐπονομάζομεν); druga, młodsza, córka Zeusa i  Diony, którą też 
wszeteczną zwiemy (Πάνδημον καλοῦμεν). Więc i Eros, który tej drugiej po-
maga (συνεργόν), musi się słusznie wszetecznym (Πάνδημον) nazywać, a inny 
Eros niebiańskim (Οὐράνιον). 

W ten sposób w przestrzeni literackiej pojawiła się koncepcja dwóch bogiń6: 
Afrodyty Uranii, córki samego tylko Uranosa7, oraz Afrodyty Pandemos8, 
zrodzonej ze związku Zeusa i  Dione9. Pierwsza jest uosobieniem wyższej, 
„niebiańskiej” miłości, druga zaś powszechnego (gr. przymiotnik: πᾶς, πᾶσα, 
πᾶν) wśród ludzi (gr. δῆμος) pociągu seksualnego (stąd przydomek Pande-
mos). 

Inny z  uczestników owego słynnego symposionu, lekarz Eryksimachos, 
zgadzając się generalnie z  Pauzaniaszem (Sym. 186a), dowodził dalej, że 
dwojaki Eros, „niebiański” i  „pospolity”, istnieje i  przejawia się nie tylko 

6 Zob. Dover, [w:] Plato, Symposium, ss.  96–97, który doszukuje się genezy dwóch 
Afrodyt w  próbie pogodzenia dwóch fundamentalnych dla Greka – choć sprzecznych – 
przekazów. W Iliadzie (V 370–430) bogini to córka Zeusa i Dione, w Teogonii Hezjoda 
(188–200) przeczytamy zaś, że zrodziła się z piany powstałej w morzu wokół odciętych ją-
der Uranosa.

7 Zob. przyp. wyżej. Do tej kluczowej dla nas koncepcji wielokrotnie będziemy się od-
woływać. Jedno jednak zastrzeżenie warto już teraz uczynić: Dover, [w:] Plato, Symposium, 
s. 97, pokazuje, że epitet οὐρανία nie musi zawsze oznaczać „córka Uranosa”. Np. w przypad-
ku Artemidy Uranii odnosi się on do „Dzeusa niebiańskiej córy” (Eurypides, Hyppol. 59). 
Zresztą, nawet Afrodyta Urania pojawia się jako córka Zeusa (Eurypides, fr. 781,15–17 
Nauck; przekł. pol.: Eurypides, Tragedie, t. V, Fragmenty, przekł i oprac. M. Borowska, Wro-
cław 2015, 40. Faeton, fr. 14, s. 380). 

8 Zob. LSJ, s.v. πάνδημος; w tłumaczeniu Witwickiego „wszeteczna”, w przekładzie Se-
rafina – Urania „Pandemos” (Sym. 180d), ale Eros „pospolity” (Sym. 180a oraz 187e). Zob. 
Dover, [w:] Plato, Symposium, s. 97 z wyjaśnieniem, że przydomek ten pierwotnie oznaczał 
bóstwo „worshipped by all the people of the land”, czyli nie tylko lokalne. 

9 Dione (żeńska forma imienia „Zeus” ), córka Uranosa i Gai lub Okeanosa i Thetis – 
w każdym razie bóstwo należące do najstarszych generacji nieśmiertelnych. Uważana też za 
boginię jasnego nieba, ale również wód i w szczególności źródeł. Zob. P. Grimal, Słownik 
mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław etc. 1990, s.v. Dione; K. Kerényi, Mitologia Greków, 
przekł. R. Reszke, Warszawa 2002, ss. 40, 60, 98; Mayer, „Urania 1–4”, [w:] Ausführliches 
Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, hrsg. von W.H. Roscher, Bd. I–VI, Sup-
plement, Leipzig 1884–1902, Bd. VI, coll. 98–105.
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w miłości, ale i we wszystkim, nawet w pogodzie czy różnych zajęciach (np. 
w sztuce lekarskiej, rolnictwie, gimnastyce, muzyce itd.). Zdaniem Eryksi-
machosa (Sym. 187d–e), „niebiański” Eros jest synem10 muzy Niebios, czyli 
Uranii (ὁ οὐράνιος, ὁ τῆς Οὐρανίας μούσης Ἔρως), „pospolity” zaś – synem 
muzy Polymnii (ὁ δὲ Πολυμνίας, ὁ πάνδημος)11. Tym samym mamy tu nieco 
inną koncepcję, w której za rozróżnienie obu Erosów odpowiadają nie dwie 
Afrodyty, lecz dwie muzy, Urania i Polymnia. Zamiast więc Afrodyty Uranii 
pojawia się sama Urania12.

Po kilku jeszcze wystąpieniach zabrał w końcu głos Sokrates, który za-
powiedział (Sym. 199a), że przedstawi nie pochwałę (οὐ γὰρ ἔτι ἐγκωμιάζω), 
ale prawdę (ἀλλὰ τά γε ἀληθῆ) o Erosie. Przytaczając – rzekomo – słowa 
wieszczki Diotimy z  Mantinei, zaprezentował obecnym dłuższy wywód 
(Sym.  210a–212a) o  poszukiwaniu piękna, najpierw w  ludzkich cia-
łach, potem w  duszach (ἐν ταῖς ψυχαῖς κάλλος), następnie w  „czynach” 
(„dążeniach”)13 i prawach (τὸ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι καὶ νόμοις καλόν), dalej, 
w różnych dziedzinach wiedzy (ἐπιστημῶν κάλλος), aby na koniec napisać, 
że człowiek (210c–d)14: 

kiedy na takie skarby piękna spojrzy, nie będzie już niewolniczo wisiał u jed-
nostkowej formy jego, nie będzie ślepo kochał piękności jednego tylko chło-
paka albo człowieka jednego, albo dążenia; nie, on na pełne morze piękna 

10 W tłumaczeniu Witwickiego relacje Afrodyty – Erosi oraz muzy Urania i Polymnia 
– Erosi opisane są w kategoriach matki – synowie (Eros jest „synem” którejś z bogiń czy 
muz). W przekładzie Serafina czytamy zaś, że Eros „jest związany” z którąś z bogiń, ewentu-
alnie „odpowiada” którejś z nich. W grece nie pojawia się słowo „syn” (υἱός), ale konstruk-
cja z genetiwem (np. ὁ [ Ἔρως – P.J.] … τῆς Πανδήμου Ἀφροδίτης; ὁ δὲ τῆς Οὐρανίας; ὁ τῆς 
οὐρανίας θεοῦ ἔρως), która najczęściej w onomastyce oznacza filiację. Raz też Platon pisze 
(Sym. 180e) o współdziałaniu (συνεργόν) Erosów z obiema Afrodytami. Rzecz nie jest więc 
jednoznaczna. Innymi słowy nie jest tak, że w opowieści Pauzaniasza Erosi są na pewno „sy-
nami” Afrodyt, zaś w opowieści Eryksimachosa „synami” muz. Obie koncepcje nie muszą 
się więc wykluczać, ale mogą uzupełniać. 

11 Zob. Dover, [w:] Plato, Symposium, s. 109.
12 Mayer, „Urania 2”, [w:] Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mytho-

logie, Bd. VI, coll. 102–105.
13 Gr. ἐπιτήδευμα – zob. LSJ, s.v.: pursuit, business, custom; też everyday habits; habit of 

life; pl. ways of living. Czyli generalnie albo jakieś „zajęcie” (w sensie jednej z τέχνη), albo 
pewien „zwyczaj”, utarty sposób postępowania. 

14 Wyróżnienia pogrubionym pismem tu i dalej – P. Janiszewski.
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już wypłynął (ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος τοῦ καλοῦ) i kiedy się na nim 
rozglądnie, płodzić zacznie słowa i myśli wielkie i wspaniałe, gnany nienasy-
conym dążeniem do prawdy; aż kiedy sił w tej pracy nabierze i hartu, jedna 
mu się wiedza ukaże, która naprawdę mówi o tym, co piękne. 

I to jednak nie jest koniec owej „drogi piękna”, w tekście czytamy bowiem 
dalej (Sym. 210e–211b): 

Ten, kto aż dotąd zaszedł w szkole Erosa, kolejne stopnie piękna prawdzi-
wie oglądając, ten już do końca drogi miłości dobiega. I nagle mu się cud odsła-
nia: piękno samo w sobie, ono samo w swojej istocie. Otwiera się przed nim to, 
do czego szły wszystkie jego trudy poprzednie; on ogląda piękno wieczne, któ-
re nie powstaje i nie ginie, i nie rozwija się ani nie więdnie, ani nie jest z jednej 
strony piękne, a z drugiej szpetne, ani raz tylko takie, a drugi raz odmienne, ani 
takie w porównaniu z czymkolwiek, a z czym innym inne, ani też dla jednego 
piękne, a dla drugiego szpetne. I nie ukaże mu się piękno niby twarz albo ręce 
jakie, ni wiedza jakakolwiek, ani jaka cecha jakiegoś, powiedzmy, stworzenia, 
ni ziemi, ni nieba, ani czegokolwiek innego, tylko piękno samo w sobie nie-
zmienne i wieczne, a wszystkie inne przedmioty piękne uczestniczą w nim ja-
koś w ten sposób, że podczas gdy same powstają i giną, ono ani się pełniejszym 
nie staje, ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka. 

Taka jest według słów Sokratesa prosta droga wiodąca do osiągnięcia celu 
(211b: σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους) i jednocześnie (211b–c):

naturalna droga miłości, czy ktoś sam po niej idzie, czy go kto drugi prowa-
dzi: od takich pięknych ciał z początku ciągle się człowiek ku temu pięknu 
wznosi, jakby po szczeblach wstępował: od jednego do dwóch, a od dwóch do 
wszystkich pięknych ciał, a od ciał pięknych do pięknych postępków, od po-
stępków do nauk pięknych (ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὰ καλὰ μαθήματα)15, 
od nauk aż do tej nauki na końcu, która już nie o innym pięknie mówi, ale 
człowiekowi daje owo piękno samo w sobie; tak że człowiek dopiero przy 
końcu istotę piękna poznaje.  

Choć nie ma prostego połączenia pomiędzy Afrodytą Uranią z mowy Pau-
zaniasza i dążeniem do Piękna Samego w Sobie z relacji Sokratesa – a nawet 
koncept Niebiańskiej Bogini mieści się w „pochwale” Erosa, drugi zaś przekaz 

15 Na określenie owych „nauk” Platon używa tu słowa μάθημα, wcześniej zaś (Sym. 210c) 
– ἐπιστήμη. 
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jest „prawdą” o  nim – to w  obu przywołanych opowieściach tkwią korze-
nie pewnej koncepcji, którą chcemy odtworzyć z rozproszonych wzmianek 
w późnoantycznych (głównie, choć nie wyłącznie) tekstach. 

Punktem wyjścia naszego studium jest zatem platońska wizja Niebiańskiej 
Afrodyty i przynależnego jej Niebiańskiego Erosa jako opozycji do „pospo-
litej” (Pandemos) Afrodyty – ziemskiej i „pospolitego” Erosa oraz wspaniała 
metafora „wypłynięcia”, jak ujmuje to Platon, „na pełne morze piękna” (Sym. 
210d: ἐπὶ τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος τοῦ καλοῦ). W tym kontekście chcemy 
umieścić trzy relacje pochodzące ze znacznie późniejszych źródeł. Pierwszą 
– o Afrodycie Uranii, która podczas specjalnych świąt, w odpowiedzi na ta-
jemne rytualne zabiegi, pod postacią cudownej gwiazdy zstępowała ze szczy-
tów gór Libanu w Afaka w Fenicji i spadała do rzeki Adonis wypływającej ze 
świętej groty16 znajdującej się w pobliżu przybytku prastarego wielopostacio-
wego żeńskiego bóstwa, znanego również jako Afrodyta Afakijska17. Druga 
relacja to opowieść o  gwieździe Uranii, która objawiła się neoplatonikowi 
Olympiodorosowi z Teb na morzu, podczas burzy, opadając na maszt miota-
nego żywiołami okrętu18. Trzeci zaś przekaz dotyczy teurgicznych zabiegów 
przeprowadzanych przy pomocy specjalnie skonstruowanych instrumen-
tów czy też machin19, których celem było sztuczne wytworzenie cudownej 

16 Od razu zaznaczmy, że piszemy wymiennie „grota” i  „jaskinia”, w  grece pojawiają 
się tu różne terminy, np.: σπέος – „pieczara, jaskinia, grota” w Odysei (ale tu też ἄντρον); 
σπήλαιον – u Justyna i Orygenesa; ἄντρον – u Porfyriosa w Grocie nimf (co do ἄντρον zob. 
G.K. Giannakis, „On Greek ἄντρον”, Glotta, 76, 2000, ss. 192–198, tu też wyjaśnienie, że 
słowo to znaczy: „the place of crossing to the opposite side”).

17 Piszą o tym: Sozomenos, HE II 5 oraz Zosimos I 58,1–3. 
18 Olympiodoros, fr. 48, wyd.: Olympiodoro Tebano, Fragmmenti storici, introduzione, 

traduzione e note con in appendice il testo greco a cura di R. Maisano, Napoli 1979. 
19 Warto wytłumaczyć, że Witruwiusz (X 1,3) rozróżnia „machiny” (łac. machina, 

gr. μηχανή) i „instrumenty” (łac. organum, gr. ὄργανον), pisząc: „machiny wprawia się w ruch 
za pomocą wielu czynności albo też większej siły, jak np. balisty i prasy w tłoczniach, nato-
miast instrumenty spełniają postawione im zadanie przy umiejętnym wykonywaniu jednej 
czynności, jak np. nakręcanie skorpiona lub anisocyklów (anisocyclorum)” (przekł.: Witru-
wiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, wstęp A. Sadurska, Warszawa 
1999). Różnica pomiędzy tymi pojęciami jest jednak płynna i wyznacza ją stopień skompli-
kowania urządzenia. W przypadku interesujących nas przedmiotów nie da się jej łatwo prze-
prowadzić. Stąd będziemy używać obu określeń wymiennie i niekonsekwentnie. Warto przy 
okazji zwrócić uwagę na słowo anisocycla, czyli greckie zaprzeczenie (ἀν-)ἰσόκυκλος oznacza-
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gwiazdy emitującej szafirowe, mistyczne światło20. Naszym zdaniem są to 
trzy odsłony tej samej koncepcji, kluczowej dla zrozumienia metafizycznych 
dążeń czasów schyłku antyku. Postaramy się odtworzyć ową koncepcję, zło-
żyć ją z rozproszonych strzępów przekazów zawartych w licznych źródłach. 
Stałym punktem odniesienia naszego studium będą przywołane wyżej pla-
tońskie idee zawarte w Symposionie, stąd też od przywołania tegoż właśnie 
słynnego tekstu zaczęliśmy. 

Ów z lekka tylko zakreślony obszar badawczy dotyczy zagadnienia, które 
jest niezwykle trudne ze względu na swą materię, czyli mistyczne przeżycie 
relacjonowane przez autorów w zdawkowy, niejasny, mglisty sposób. Z jednej 
bowiem strony źródła wspominają o teofaniach Uranii na marginesie zupełnie 
innych kwestii. To znaczy, że kluczowe dla nas koncepcje pojawiają się w tek-
stach, które dotyczą innych zagadnień, na przykład rzekomej walki cesarza 
Konstantyna z  kultami pogańskimi czy opowieści o  morskich przygodach 
pewnego neoplatońskiego poety, historyka i dyplomaty w jednej osobie. Na-
wet wzmianki o  interesujących nas machinach czy też instrumentach nie są 
systematycznym, technicznym opisem ich budowy i działania. A zatem żadne 
ze źródeł nie dotyczy wprost fundamentalnej dla nas kwestii. Mamy tylko mar-
ginalne nawiązania do jakiejś większej, znanej autorom koncepcji, której nie 
referują oni w sposób systematyczny. Z drugiej strony nawet gdyby było inaczej 
i postanowiliby oni tak uczynić, trudności nie znikają, przeżycia mistyczne ze 
swej natury nie podlegają bowiem prostej werbalizacji21. Nawet wielcy mistycy 
pokroju Plotyna mają istotny problem z opisaniem własnych doznań22. Stąd 

jące „urządzenie o nierównych kołach”, czyli jakiś system przekładni kołowych. O podob-
nych nieco urządzeniach będziemy pisali w trzeciej części naszej książki. 

20 Opis ten zamieszcza Michał Psellos w swoim komentarzu do Wyroczni chaldejskich 
(fr. 206, wyd.: Oracles chaldaïques, texte établi et traduit par É. des Places, BL, Paris 2003 
(1ère éd. 1971) oraz Nikeforos Gregoras w komentarzu do traktatu O snach autorstwa Syne-
siosa z Kyrene (Explicatio in librum Synesii De insomniis / Scholia in Synesium De insomniis, 
PG 149, coll. 540–541).

21 Choć warto sięgnąć do: K. Albert, Wprowadzenie do filozofii mistyki, przekł. J. Ma-
rzęcki, Kęty 2002, ss. 6–10, gdzie znajdziemy taką tezę (s. 10): „Mistyka wcale nie jest nie-
wyrażalnym odczuciem”. Z tym że jest to raczej wniosek wynikający ze studium Nietzschego 
nad zdaniem Talesa: „Woda jest początkiem rzeczy”. Ważniejsze jest więc dla nas inne stwier-
dzenie Alberta (s. 10), że: „Mistyczna intuicja jest ze swej istoty przed-językowa, pozajęzy-
kowa, lub lepiej: ponadjęzykowa”. 

22 Np. Enn. I 6,9, IV 8,1, V 4,17, VI 7,32–42, VI 9; zob. też: A. Louth, Początki misty-
ki chrześcijańskiej (od Platona do Pseudo-Dionizego Areopagity), przekł. H. Bednarek, Kra-
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też wspomniany filozof, po różnych próbach sprostania temu wyzwaniu przy 
pomocy alegorii czy też – rzadziej i z gorszym efektem – opisu dyskursywnego, 
z rozbrajającą szczerością powiada (Enn. VI 9,9): „i kto ujrzał, ten wie, o czym 
mówię” (ὅστις δὲ εἶδεν, οἶδεν ὃ λέγω)23. Pytanie: a co z tymi, którzy nie ujrzeli? 
Dlatego warto pamiętać, że współczesny badacz fenomenu przeżyć mistycz-
nych nie jest zazwyczaj (czy zgoła nigdy) mistykiem, studiuje więc „coś”, czego 
sam nie doświadczył. 

Mamy zatem zjawisko relacjonowane zdawkowo w  przekazach źródło-
wych, trudne do opisania dla tych, którzy go doświadczyli, i niedoświadczo-
ne przez współczesnego badacza. Jak zatem w ogóle je studiować?

Słynny holenderski teolog i historyk Gilles Quispel (1916–2006) w 1951 
roku wygłosił w Instytucie Carla Gustava Junga w Zurychu cykl wykładów 
na temat gnozy. Zostały one opublikowane jeszcze w  tym samym roku 
w  książce Gnosis als Weltreligion: die Bedeutung der Gnosis in der Antike24 
(angielski przekład pt. Gnosis as a World Religion ukazał się w 1972 roku). 
Drugie wydanie tej pracy ujrzało światło dzienne w  1972 roku. W  owym 
klasycznym już dziś dziele, tłumacząc, jak trudno współczesnemu człowieko-
wi zrozumieć gnostyckie – zawiłe i pełen sprzeczności – systemy, w których 
na przykład Helena (towarzyszka Szymona Maga) jest „zarazem ladacznicą, 
księżycem, boginią i  Kobietą-Ideą”25, Quispel pisał, że jest to „pseudopro-
blem, który wprawdzie zrodził się w toku naukowych prac badawczych, ale 
w  ogóle nie istniał dla ówczesnych ludzi, gdyż ich sposób myślenia różnił 

ków 1997, ss. 68–72 i P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, przekł. P. Bobowska, oprac. 
Z. Nerczuk, Kęty 2004, ss. 38–57. Zob. też dalej: ss. 341–355. (o Plotynie w interesującym 
nas kontekście instrumentów teurgicznych).

23 Zob. Plotinus, Ennead VI. 6–9, with an English translation by A.H. Armstrong, Loeb, 
Cambridge, Mass.–London 1988 (repr. 2003), s. 338, przyp. 1, gdzie znajdziemy sugestię wy-
dawcy, że ta fraza była dość pospolita, używana np. w języku misteriów, aby nie ujawniać ich 
tajemnic (zob. Pauzaniasz I 37,4, który stwierdza, że nie Demeter nauczyła ludzi uprawy bobu, 
bo: „Ten, kto już miał szczęście oglądać święte obrzędy w Eleuzys lub czytał tzw. Księgi orfickie, 
ten wie, o czym mówię”, przekł.: W świątyni i w micie. Z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie 
księgi I, II, III i VIII, przekł. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 2005); użył jej też Plo-
tyn w innym miejscu – Enn. I 6,7: „Trzeba więc znowu wspinać się do dobra, którego pragnie 
każda dusza. Kto je ujrzał, ten wie, o czym mówię, wie, jak jest piękne (Εἴ τις οὖν εἶδεν αὐτό, 
οἶδεν ὃ λέγω, ὅπως καλόν)” – traktat O pięknie, nr 1 (= Enn. I 6), przekł. pol.: Plotyn, Enneady, 
przekł. i oprac. A. Krokiewicz, t. I–III, Warszawa 2000–2003. 

24 Przekł. pol.: G. Quispel, Gnoza, przekł. B. Kita, Warszawa 1988.
25 Ibidem, s. 120.
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się od naszego, przynajmniej od tego, jaki charakteryzuje pracę naukową”26. 
I  w  tym miejscu czyni pewną, dość zaskakującą dygresję, której obecność 
w tekście jego książki tłumaczy fakt, że jest ona zbiorem wykładów. Oto ba-
dacz powiada tak27:

Wielkim brakiem kształcenia akademickiego jest m.in. to, że nie rozwija 
ono właśnie tej sfery duszy, dzięki której można by nawiązać pewien kontakt 
z  tekstami synkretycznymi, a  nawet pozwala jej skarleć. Uniwersytety nie 
bez racji dążą do uczynienia z aparatu myślowego studenta czegoś w rodzaju 
aparatu telefonicznego, który bezbłędnie ustala właściwe połączenia. Mózg 
człowieka okresu synkretyzmu należy natomiast sobie wyobrazić raczej 
w postaci alchemicznej retorty, w której między najbardziej różnym mate-
riałem nawiązuje się ukryte współodczuwanie, w której wyobrażenia z róż-
nych warstw świadomości oraz elementy najbardziej różnorodnych prądów 
duchowych łączą się ze sobą według pewnej wewnętrznej zasady, właśnie 
nie logicznej, lecz asocjacyjnej. 

Pisząc o „tekstach synkretycznych” czy o „okresie synkretycznym”, Quispel 
ma na myśli nagromadzenie w relacjach autorów antycznych najprzeróżniej-
szych myśli, koncepcji, skojarzeń, często niespójnych, pełnych sprzeczności, 
nawet nie do końca uświadomionych, które tworzą niezmiernie skompliko-
waną konstrukcję. Poszczególne jej elementy łączą się nie według logicznych 
prawideł, ale poprzez luźne skojarzenia – asocjacje. Aby poznać ich struk-
turę, nie wystarczy zatem prosta analiza pokazująca zależność tekstu A od 
tekstu B, ale – jak dalej pisze Quispel – konieczne są „«chemiczne zaślubi-
ny» wszystkiego ze wszystkim”, jak w  świecie „czarnoksiężnika”. Choć dla 
akademickiego badacza może brzmieć to – delikatnie rzecz ujmując – nieco 
niepokojąco, Quispel dalej wyjaśnia28: 

Jeśli potrafimy w pewnym stopniu wczuć się w ten asocjacyjny sposób 
myślenia, dostrzeżemy może systemy, które zwykli tworzyć paranoicy. Snują 
oni najwspanialsze fantazje, ale często odczuwają potrzebę wtłoczenia tych 
obrazów w pewien system; maszerują więc fantazje w zwartym szyku, wyprę-
żone i zdyscyplinowane: raz–dwa, raz–dwa. Badacz gnozy, który jest przy-

26 Ibidem.
27 Ibidem. 
28 Ibidem, ss. 120–121. 
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zwyczajony do rozrzedzonej atmosfery książki i któremu ta strona rzeczywi-
stości nie jest dobrze znana, czuje się niemile poruszony taką lekturą, aż nagle 
odkrywa, że obrazy i dążenia do systemu, i asocjacyjny sposób myślenia nie 
są także zupełnie obce jego ukochanym gnostykom. 

Aby jeszcze bardziej przybliżyć odbiorcom to, o co mu chodzi, Quispel 
przywołuje29 w  roli porównania kliniczny przypadek pewnego paranoika, 
który sam powiadał o sobie: „ja, Paul Seemann […] bóg sabaoth, odkupiciel 
wszystkich ludzi i światów w mojej ukochanej Ewie, ukochanym bogu, mej 
gorąco i szczerze umiłowanej małżonce, dziewce, tej, która nigdy jeszcze nie 
została pohańbiona, królowej niebieskiej, cesarzowej w  niebiesiech, w  nie-
bieskich boskościach sięgających po najwyższe potęgi […] mojej dobrej wróż-
ce, Contessie de Valorbes, Alicji Negro […], Annie Euler”. Zawarte w przy-
toczonych słowach paranoika skojarzenia Quispel odnosi do Szymona Maga 
i  jego Heleny, którzy byli ukazywani w  źródłach w  uderzająco podobny 
sposób. Dzięki temu odwołaniu do klinicznego przypadku lepiej możemy 
zrozumieć, co badacz ma na myśli, gdy przywołuje „«chemiczne zaślubiny» 
wszystkiego ze wszystkim” w świecie „czarnoksiężnika”. 

Powracając jednak na poziom ogólnych uwag Quispela, kluczowe dla nas 
jest użyte przez niego określenie „asocjacyjny sposób myślenia”, to znaczy 
taki, w którym postrzegamy tekst jako produkt zaskakującego amalgamatu 
bardzo różnych myśli i skojarzeń. Autor przekazu źródłowego (w tym przy-
padku gnostyckiego) porównany został do paranoika, który strumień luź-
nych fantazji wtłoczył, czy raczej usiłował wtłoczyć, w ciasne ramy pewnego 
systemu, ale skojarzenia te i tak tu i ówdzie wyzierają z jego relacji30. Nasza 
książka będzie zatem w  części „marszem fantazji”, starającym się uchwycić 
wcześniejszą od „sztywnej”, „twardej” relacji nieskrępowaną falę myśli i skoja-
rzeń, za którymi stoi idea teofanii Afrodyty Uranii – cudownej gwiazdy, która 
w specyficznych okolicznościach zstępuje z niebios albo którą można sztucz-
nie wytworzyć przy pomocy specjalnie skonstruowanych instrumentów czy 

29 Ibidem, s. 121.
30 Trzeba pamiętać, że wygłaszając swoje wykłady w  Instytucie Carla Gustava Junga, 

Quispel (op. cit., ss. 56–57) nie ukrywał , że interpretuje gnozę psychologicznie i postrze-
ga ją jako proces budzenia w  człowieku jego nieuświadomionego „ja” (Selbst). W  tekście 
Quispela można zatem odnaleźć bliższe i dalsze echa koncepcji Junga, z  jego ideami nie-
świadomości, synchroniczności (powszechnego związku zdarzeń, nie zaś tylko prostej relacji 
przyczynowo-skutkowej), archetypu itd. 
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też machiny. Poza partiami analitycznymi poświęconymi tekstom i autorom, 
którzy pisali o tym zaskakującym fenomenie, znaczną część książki stanowią 
zatem różne asocjacje31: obrazy i  skojarzenia, które z  mniejszym lub więk-
szym prawdopodobieństwem stoją za przekazami naszych źródeł. Kluczowe 
są skojarzenia i odniesienia, jakie musiały tkwić w głowach różnych autorów 
piszących o cudownej gwieździe Afrodyty Uranii. 

Co do sposobu pracy, jest jeszcze jedno – poza przywołaną wyżej „alche-
miczną” metodą Quispela – źródło inspiracji, coś, co w myśli Carla Gustava 
Junga32 nazywa się circumambulatio, czyli dosłownie „chodzeniem wokoło 
czegoś”33. To interpretacja poprzez opis prowadzony z wielu stron, jakby „po 
okręgu”, nie zaś „prostolinijnie”. W sumie jednak Quispel i Jung sugerują po-
dobną metodę. Pierwszy z nich odrzuca linearny model skojarzeń, porów-
nany do połączeń telefonicznych, na rzecz czegoś, co przywodzi na myśl „al-
chemiczną retortę” czarnoksiężnika. Drugi z kolei odwołuje się do praktyki 
znanej z obszaru różnych kultur, polegającej na rytualnym okrążaniu święte-
go miejsca czy przedmiotu celem poznania poprzez mistyczne zbliżenie się 
do niego (zresztą w przypadku Junga inspirujące są również inne jego meto-
dy interpretacyjne: przede wszystkim amplifikacja34, czyli gromadzenie serii 
skojarzeń pochodzących z różnych źródeł, oraz kojarzenie35 poprzez luźny 
strumień myśli i obrazów dotyczących badanej idei). W ten też sposób chce-
my postąpić z przekazami na temat teofanii Niebiańskiej Gwiazdy. Nie tylko 
poddamy je gruntownej analizie, ale również będziemy „krążyć” wokół nich, 
przedstawiając bliższe i dalsze asocjacje, aby dzięki circumambulatio poznać 
i odtworzyć jedną z najważniejszych mistycznych koncepcji antyku.

31 Termin ten w psychologii ma dość ścisłe, techniczne znaczenie, my jednak używamy 
go w znaczeniu pospolitym (zgodnie z sensem łac. associo – „połączyć”) jako ciąg związków, 
powiązań, skojarzeń. 

32 Zob. D. Sharp, Leksykon pojęć i idei C.G. Junga, przekł. J. Prokopiuk, Wrocław 1998, 
s.v. cyrkumambulacja, s. 46 i wstęp do tego leksykonu, autorstwa J. Prokopiuka, ss. 13–14. 

33 Ox. Lat. Dict., s.v. circumambulo. 
34 Sharp, op. cit., s.v. amplifikacja, s. 25. 
35 Ibidem, s.v. kojarzenie, s. 85. Co do praktycznego zastosowania Jungowskich metod 

zob. np.: C.G. Jung, „Duch Merkuriusza”, [w:] idem, Rebis, czyli kamień filozoficzny, przekł. 
i oprac. J. Prokopiuk, Warszawa 1989, ss. 289–351. Niżej przywołujemy też (zob. s. XXIII.) 
studia Junga nad apokryficznymi Dziejami Jana. 
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