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Wprowadzenie

Zebrane w tym tomie teksty s¹ pok³osiem konferencji zatytu³owanej Odcienie gnozy, zorganizowanej przez Ko³o Naukowe
WolnoMISHlicieli dzia³aj¹ce przy Miêdzywydzia³owych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu l¹skiego. Odby³a siê ona w dniu 16.11.2005, a jej uczestnicy, w wiêkszoci
studenci i m³odzi pracownicy naukowi, zebrali siê w sali Rady
Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu l¹skiego, by przedstawiæ
swoje badania dotycz¹ce szeroko pojêtej gnozy. Zamiarem organizatorów by³o zaprezentowanie gnozy nie tylko jako przedmiotu badañ filozofów, historyków, literaturoznawców czy religioznawców, ale tak¿e jako istotnego, ¿ywego nurtu wspó³czesnej
kultury. Ró¿norodnoæ stanowisk autorów i podejmowanej przez
nich problematyki odzwierciedla rozmaitoæ odcieni, które przybiera³a gnoza w trakcie stuleci swego istnienia. Pozostawiaj¹c zatem poszczególnym autorom samo zadanie bli¿szego okrelenia
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tego, czym jest dla nich gnoza, chcia³bym w tym miejscu jedynie
zwróciæ uwagê czytelnika na fakt, ¿e obok wewnêtrznego zró¿nicowania fenomenu gnozy mamy tak¿e do czynienia z jej jednoci¹. To dziêki tej wewnêtrznej jednoci gnoza zachowuje sw¹
wie¿oæ i wagê tak¿e dla ludzi wspó³czesnych  by wyraziæ to
s³owami jednego z uczestników konferencji, dr Jacka Sieradzana:
gnoza przenika wiat jak sól wodê morsk¹. Ten wiat to z³o¿one uniwersum kultury europejskiej, która bez wspó³tworz¹cego j¹ gnostyckiego faktora by³aby bez w¹tpienia ubo¿sza.
Od kiedy gnoza  która pojawi³a siê w II w. n.e. pod postaci¹
gnostycyzmu  zaistnia³a w uniwersum duchowym cz³owieka
Zachodu, mia³a ju¿ go nigdy nie opuciæ. Gnoza stanowi odt¹d
samodzielny i niesprowadzalny do niczego innego fenomen duchowy, a tym co charakteryzuje gnozê jako transhistoryczny fenomen kulturowy jest nieredukowalna do niczego innego postawa
egzystencjalna. Tê swoistoæ podkrela G. Quispel, uwa¿aj¹c, ¿e
gnoza nie jest ani religi¹, ani filozofi¹; wykazuje natomiast wiele
punktów zbie¿nych z tymi sferami kultury. Z filozofi¹ ³¹czy gnozê
odwo³anie siê do poznawczych funkcji cz³owieka, do koniecznoci przyjêcia zbawczej wiedzy; z religi¹ ³¹czy j¹ natomiast wskazanie na transcendentne wobec cz³owieka ród³o tej wiedzy.
Samo okrelenie gnoza, pochodz¹ce od greckiego gnosis, wskazuje na prymat wiedzy w tym nurcie duchowym. Wiedza ta ma
swoj¹ treæ i formê. Treæ odnosi siê do przedmiotu wiedzy, a jest
nim absolutnie niepoznawalne i transcendentne bóstwo. Form¹
wiedzy jest opowieæ mityczna. Mit jest najbardziej efektywn¹
form¹ przekazu wiedzy gnostyckiej, która nie jest neutraln¹, intelektualn¹ wiedz¹ o, ró¿n¹ od swego przedmiotu, lecz wiedz¹
transformuj¹c¹. Specyfik¹ tej wiedzy jest to, ¿e jej forma jest
wszystkim, natomiast treæ w³aciwie niczym. Jest ona wiedz¹ paradoksaln¹ - dotycz¹c bowiem niepoznawalnego bóstwa zarazem
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wskazuje, ¿e cz¹stka tego bóstwa znajduje siê w cz³owieku
i jej odkrycie jest esencj¹ zbawienia. Nazywana by³a ona iskr¹
albo wiat³em. H. Jonas pisze, ¿e odkrycie w cz³owieku tej transcendentnej zasady i najg³êbsza troska o jej los stanowi prawdziwe
centrum religii gnostyckiej.1 Natomiast G. Quispel nazywa gnozê mitycznym wyrazem dowiadczenia samego siebie.2 Tak wiêc
istot¹ gnozy jest wybór samego siebie, zachodz¹cy dziêki poznaniu samego siebie. Tak o tym mówi dokument gnozy hermetycznej, traktat Poimandres: Kto pozna³ samego siebie doszed³ do istotnego dobra, kto za z powodu b³êdu mi³oci ukocha³ cia³o, ten
pozostaje w ciemnoci, b³¹dzi i doznaje w sposób zmys³owy cierpieñ mierci.3 Prawdziwe Ja gnostyka, konsubstancjalne
z transcendentnym, dobrym bogiem, jest jedynym celem jego d¹¿eñ poznawczych  dlatego, jak pisze H. Jonas, wybawienie staje
siê indywidualn¹ spraw¹ ka¿dego cz³owieka.4
Rozpoczynaj¹ce tom teksty wprowadzaj¹ Czytelnika w wiat
gnozy niejako z dwu stron. Najpierw widzimy gnozê oczami
wybitnego znawcy gnozy W. Blakea  prof. T. S³awka, by z kolei
przejæ do spojrzenia od wewn¹trz, w tekcie J. Prokopiuka
zapoznaj¹c siê z duchowymi peregrynacjami wspó³czesnego cz³owieka5 , traktuj¹cego gnozê jako koordynuj¹ce centrum swego
¿ycia.
H. Jonas, Religa gnozy, t³um. M. Klimowicz, Kraków 1994, s. 140.
G. Quispel, Gnoza, t³um. B. Kita, Warszawa 1988, s. 74.
3
Poimandres (CH, 1, 19) t³um. W. Myszor w: G. Quispel, Gnoza, dz. cyt.,
s. 159.
4
H. Jonas, Religa gnozy, dz. cyt., s. 281.
5
U¿ywam tego terminu nie w sensie potoczny lecz w sensie zdefiniowanym
przez C.G. Junga, który o bezporednio wspó³czesnym cz³owieku napisa³, ¿e
jest to ten, który jest najbardziej wiadomy teraniejszoci. Zob. C. G. Jung,
Problem psychiki wspó³czesnego cz³owieka w: C. G. Jung, Psychologia a religia,
t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1970, s. 70.
1
2
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Tropi¹c pocz¹tki gnozy musimy siêgn¹æ g³êboko do róde³
kultury europejskiej, byæ mo¿e a¿ do orfizmu, jak twierdzi
A. Puszków. W ka¿dym razie nie nale¿y zapominaæ o wa¿nym
okresie pierwszych wieków naszej ery, by odczytaæ w kontekcie
gnostycznym postaæ za³o¿yciela chrzecijañstwa (J. Sieradzan) lub
spojrzeæ na relacje miêdzy gnoz¹ a neoplatonizmem (A. Woszczyk, A. Gierliñska).
Kolejne teksty pokazuj¹ obecnoæ motywów gnostyckich
w kulturze redniowiecza (M. Dobkowski, Z. Zieliñska) i w epoce nowo¿ytnej (A. Jag³owska, B. Czardybon). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tekst M. Drzazgi, w którym autorka przedstawia
inspiracje gnostyczne w muzyce od czasów Pitagorasa, przez Mozarta a¿ po Schönberga.
Wkraczaj¹c w wiek XIX mamy okazjê zapoznaæ siê z ponownym odkryciem gnostyckiego sposobu prze¿ywania rzeczywistoæ
w twórczoci Ch. Baudelairea (L. Hess) i w refleksji religijnej
W. So³owiowa (M. Zuber). Wiek XX to obecnoæ gnozy nie tylko
w jej najnowszych metamorfozach, takich jak antropozofia
R. Steinera (P. Piwowarczyk) czy eseistyka E. Ciorana (M. Piróg),
ale tak¿e w refleksji politycznej (P. Tomczok), w filmie (M. Kempna), czy wreszcie w muzyce rockowej (P. Bogalecki).
Na zakoñczenie chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Piotrowi
Bogaleckiemu, bez którego wspó³pracy i pomocy nie powsta³by
niniejszy tom.
Miros³aw Piróg
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