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Szaleństwo i twórczość

Zarówno potoczna intuicja, jak i wyrafinowana refleksja niemal
od zawsze ³¹czy³y ze sob¹ szaleñstwo i twórczoæ.
Spróbujmy przyjrzeæ siê tej parze zjawisk i pojêæ  jeszcze raz.
Gdzie szukaæ prawzoru szaleñstwa i twórczoci, ich archetypu,
w którym siê ³¹cz¹ en arche, od pocz¹tku? Oczywicie, w Bogu
 w Demiurgu, Stwórcy naszego Kosmosu, w którym ¿yjemy.
Bóg nasz jest bowiem zarówno Szaleñcem, jak i (S)twórc¹.
Szaleñstwo naszego Boga przejawia siê  i o sobie wiadczy
 w jego Mi³oci i jego Gniewie, dziêki Wolnoci. O jego jednoci
w podwójnoci  coincidentia i unio opositorum  wiadczy
zarówno Stary Testament (w Ksiêdze Izajasza 45,7) i jak Miko³aj
z Kuzy, Kalwin czy Boehme, by wymieniæ ród³a najbardziej
reprezentatywne. W judaizmie, judeochrzecijañstwie, chrzecijañstwie trzech Kocio³ów czy wreszcie w islamie  w których
najdobitniej siê przedstawi³  Bóg jest Mi³oci¹, która umi³owa³a
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Cz³owieka  byæ mo¿e jest Cz³owiekiem (Kadmon kaba³y i Chrystus Jezus jako Bogocz³owiek)  i wiat jako pole eksperymentu przemiany Cz³owieka w Anio³a stworzone z premedytacj¹ jako
niedoskona³e (zapewne w tym celu Bóg dopuci³ do Upadku
Cz³owieka). Jakiej¿e bowiem trzeba szalonej Mi³oci, by ukochaæ
i Cz³owieka, i wiat w nêdzy ich grzesznoci? Ale z drugiej strony
Bóg potrafi wpadaæ w icie szalony Gniew (w akcie swej Wolnoci): czy¿ nie wiadczy o tym istnienie Piek³a? (Ile¿ to przyk³adów Gniewu i Wolnoci dostarcza nam Stary Testament!)
Zarazem jednak Demiurg naszego wiata jest (S)twórc¹, Kreatorem. Stworzy³ nasz wiat i tworzy go nieustannie (creatio
continua). Zauwa¿my jednak: stworzy³ go i stwarza w³anie
z Mi³oci i w Gniewie (Wolnoci). Stwarzanie i tworzenie bowiem
wymaga zarówno mi³oci  mi³oæ buduje  jak i gniewu, czyli
wolnoci, pojêtej jako negacja i destrukcja. wiat naszego Boga,
jak wiemy, opiera siê na fundamencie zasady ¿ycia  mierci
 odrodzenia. Mi³oæ daje w nim ¿ycie, Gniew, czyli wolnoæ,
przynosi mieræ (po to  jak powiada Goethe  by by³o wiêcej
¿ycia), gdy¿ tylko ona  znów w Mi³oci  umo¿liwia odrodzenie. (W parentezie: Jeli za Gniew, czyli wolnoæ, Bo¿y jest «tylko» narzêdziem Mi³oci jako odrodzenia, to Piek³o nie jest wieczne.) W uk³adzie tym Mi³oæ jest moc¹ naczeln¹, ale równie¿ Gniew
(w swej negatywnoci) odgrywa rolê pozytywn¹, prowadz¹c do
chaosu albo stagnacji wyznacza granice i wskazuje zagro¿enia
przemiany. A zasada ¿ycia  mierci  odrodzenia s³u¿y w³anie
najwy¿szemu Prawu Bycia: Prawu Przemiany. (W tym sensie
zarówno Bóg Najwy¿szy  Sigé [Milczenie], jak i Bóg naszego
Kosmosu jest Drog¹).
Demiurg da³ Cz³owiekowi wzór drogi przemiany i rozwoju
i kerykeion (syntezê) stabilnoci i dynamicznoci miêdzy dwoma
bezdro¿ami  chaosu i stagnacji. (W antropozofii przedstawia go
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Chrystus jako Reprezentant Ludzkoci miêdzy Lucyferem i Arymanem).
Jak wzór drogi przemiany i rozwoju dany nam przez Boga
 Demiurga przedstawia siê w swym odbiciu w wiecie ludzkim?
Jak¹ rolê odgrywa w nim szaleñstwo i twórczoæ?
Równie¿ Cz³owiek (jako jednostka i jako ludzkoæ) w rozwoju
swym kroczy drog¹ syntezy stabilnoci i dynamicznoci miêdzy
bezdro¿ami chaosu i stagnacji.
Zapytajmy jednak, czy na drodze tej jest szaleñstwo i czym jest
twórczoæ?
Szaleñstwu Boga  jego Mi³oci i Gniewowi (Wolnoci)  odpowiada mikrokosmicznie  mi³oæ i gniew (wolnoæ) ludzka.
Cz³owiek w akcie mi³oci wyci¹ga rêce do Boga, do wiata i do
innych ludzi, w gniewie za dowiadcza swej wolnoci wzglêdem Boga, wiata i innych ludzi. To jest bosko-ludzkie szaleñstwo.
Czym jest twórczoæ cz³owiecza? (Pomijam tu twórczoæ Natury
jako twórczoci Boga). Przede wszystkim projekcj¹ swej egzystencji w czasie  w przysz³oæ; zawsze wiêc jest czym
n o w y m. Bóg stwarza  przenosi swe bycie ze strefy Pleromy
(archetypów) i idei do wiata dusz i cia³. Natomiast cz³owiek
tworzy w rozb³yskach swych intuicji, z inspiracji, w imaginacjach,
którym nadaje ziemskie kszta³ty. Równie¿ ludzka twórczoæ
wspiera siê na dwóch kolumnach: mi³oci i gniewu (wolnoci).
Tak¿e ona rz¹dzi siê zasad¹ ¿ycia  mierci  odrodzenia:
w ka¿dym twórczym akcie jest ¿ycie, metamorfoza mierci i postaci ludzkiej twórczoci: inicjacyjnej, religijnej, filozoficznej, artystycznej, naukowej, spo³ecznej i gospodarczej.) Ka¿dy akt czy
formê twórczoci, przenika mi³oæ i gniew, czyli wolnoæ cz³owieka. Równie¿ tu zatem realizuje siê nadrzêdne prawo Przemiany, droga ludzkiego ¿ycia i rozwoju. (Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e
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ludzka twórczoæ  jako zaporedniczenie miêdzy wiecznoci¹
a czasowoci¹  ma dwa aspekty czy wymiary: wertykalny  «intuicja, inspiracja, imaginacja» i horyzontalny  «wkraczanie i rozwój wiecznoci w czasie i przestrzeni»).
Tak oto szaleñstwo i twórczoæ jawi¹ siê jako para fenomenów
i pojêæ ³¹cz¹cych Boga  Demiurga i Cz³owieka  Cz³owieka jako
szaleñca Bo¿ego i wspó³kreatora Bo¿ego wiata.
My i On  jedno jestemy.
Tekst niniejszy dedykujê Andrzejowi Bartnikowskiemu
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Coda do
„Szaleństwa i twórczości”

Oto kilka uwag (myli) powsta³ych na marginesie odczytu prof.
Wies³awa Juszczaka (na seminarium prof. Krzysztofa Maurina
z dnia 23 lutego 2005 roku) powiêconego Mitowi Heleny trojañskiej:
G³ównym problemem odczytu by³o: Jeli Helena porwana przez
Parysa do Troi by³a eidolon (takiego terminu u¿ywano), to co
okrelenie to znaczy³o? Otó¿ eidolon ma wiele znaczeñ, takich
jak: widmo, odbicie, emanacja, wyobra¿enie, wizerunek  ale
³¹czy siê z terminem idea (ponadto termin ten znaczy³: z³udê,
naladownictwo, podobiznê, kopiê, sobowtóra). Do jego konotacji nale¿a³o m.in. udawanie, ci¹ganie, ma³powanie, odgrywanie,
wyg³upianie siê, groteska, farsa.
W moim przekonaniu oznacza³o to odwzorowywanie  jak
czyni³ to Demiurg tworz¹cy wiat na wzór idei czy jak czyni¹ to
boskie hierarchie  odwzorowuj¹c wiat duchowy w wiecie
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astralnym, astralny w eterycznym i eteryczny w fizycznym.
(W kategoriach muzycznych moglibymy mówiæ o rezonansie).
A co czyni cz³owiek jako twórca (ezoteryk, homo religiosus,
filozof, artysta, uczony czy technik). Dok³adnie to samo: naladuje Demiurga, bogów (lub demony). Czy twórczoæ ludzka jest
naladowaniem Mocy Boskich czy te¿ opart¹ na hybris pokus¹
demoniczn¹, transgresj¹? Je¿eli w procesie twórczym cz³owiek
pozwala siê inspirowaæ Mocom Boskim, to w istocie realizuje
projekt bogocz³owieczeñstwa, pod¹¿a drog¹ wzorcow¹, s³uszn¹
i w³aciw¹. Jeli jednak idzie cie¿k¹ demoniczn¹ (lucyferyczn¹ lub arymaniczn¹), to sw¹ twórczoci¹ dokonuje aktu  nie
transcendencji, wyjcia ku bogocz³owieczeñstwu  lecz transgresji, tzn. wybiera szaleñstwo pojête jako autodestrukcja. (Twórczoæ mo¿e wiêc prowadziæ do zbawienia albo samopotêpienia.)
Tak wiêc twórczoæ  zarówno jako proces kreacji, jak i jego
rezultat  jest zjawiskiem podwójnie dwuznacznym: mo¿e nie
tylko przynosiæ co nowego i lepszego (przede wszystkim w sensie estetycznym), lecz tak¿e, eo ipso, co niszczyæ (co starego
i gorszego), lecz równie¿  jako z³oty rodek  mo¿e ³¹czyæ
cz³owieka z Bogiem i tym samym go rozwijaæ, ale te¿ mo¿e byæ
twórczoci¹ z³¹ (prowadz¹c¹ do chaosu lub stagnacji); eidolon
mo¿e wiêc byæ odwzorowaniem ducha Boskiego lub ducha
Lucyfera czy Arymana.
A dotyczy to nie tylko twórców.
Ka¿dy cz³owiek bowiem mo¿e  i powinien  stworzyæ swym
¿yciem sw¹ wiêt¹ ksiêgê (to myl Novalisa), ale tylko od niego
zale¿y, czy bêdzie to Ewangelia czy grimoire...
Czy¿ jednak najwspanialszym dzie³em cz³owieka nie powinien
byæ  on sam? Czy¿ to nie on powinien byæ t¹ ewangeli¹
 dobr¹ nowin¹  któr¹ (na wzór Bogocz³owieka) powinien
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swym ¿yciem i sw¹ przemian¹ przynieæ Bogu jako Jego Wspó³pracownik? (Oto boskoludzkie szaleñstwo prawdziwej, najprawdziwszej twórczoci...).
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Hermes, gnoza
i sztuka przekładu

Przemówienie z okazji otrzymania nagrody Fundacji im.
Roberta Boscha i Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadcie:
Szanowny Panie Nadburmistrzu!
Szanowny Panie Ambasadorze!
Szanowny Panie Doktorze Dedecius!
Moi drodzy niemieccy i polscy przyjaciele!
Moi drodzy przyjaciele antropozoficzni!
Z prawdziwym wzruszeniem przysz³o mi dzi wys³uchaæ
wielu przyjaznych i serdecznych s³ów z okazji przyznania
mi nagrody koronuj¹cej niejako mój 33-letni dorobek pracy
powiêconej przede wszystkim przek³adom literatury humanistycznej z niemieckiego obszaru jêzykowego  Niemiec, Austrii
i Szwajcarii.
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Te przyjazne i serdeczne s³owa ukaza³y efekty mojej pracy
przek³adowej, bêd¹ce podstaw¹ przyznania mi tak cennej i cenionej nagrody Fundacji im. Roberta Boscha i Instytutu Niemiecko-Polskiego.
Przyjmuj¹c tê nagrodê z wielk¹ radoci¹ i wdziêcznoci¹  jako
wyraz uznania dla dzia³alnoci jednego z wielu honorowych konsulów kultury niemieckiej w Polsce  pragnê skorzystaæ z tej
okazji i w kilku s³owach pokazaæ szanownym zebranym duchowe t³o mojej pracy jako t³umacza oraz przedstawiæ moje credo
jako reprezentanta tego powo³ania i tego zawodu.
Powo³anie mnie do uprawiania sztuki i profesji przek³adowej
zawdziêczam jednemu Bogu i trzem wielkim ludziom; i to, co
powiem, niech bêdzie pe³nym mi³oci laudatio na ich czeæ.
Jednostronny jahwistyczny monoteizm pierwszej fazy dziejów
chrzecijañstwa uczy³ i uczy nas wiary w jednego wy³¹cznie i zawistnego Boga. Natomiast prawdê o jednoci Najwy¿szego Boga i nieprzeliczonych zastêpów boskich, o jednoci
monoteizmu i politeizmu g³osi od staro¿ytnoci po dzi dzieñ
chrzecijañstwo ezoteryczne  gnostyczny nurt jego rozwoju.
W naszych czasach to w³anie gnostycy tej miary, co twórca
antropozofii Rudolf Steiner i twórca psychologii analitycznej Carl
Gustav Jung, pokazali nam, ¿e Bogowie jako duchowe moce
dzia³aj¹ wiecznie (a zatem i dzi) w duszy i ¿yciu spo³ecznym
cz³owieka, powo³uj¹c go do pe³nienia misji, które wyznacza mu
jego los.
Bogiem, który pewnych ludzi powo³uje do pe³nienia misji
t³umacza (niezale¿nie od tego, czy zdaj¹ sobie z tego sprawê),
a który powo³a³ do niej tak¿e mnie, jest Hermes Trismegistos,
ewig gûnstiger Dämon, jak nazywa go Goethe, piêkny,
promienny, m³odzieñczy, radosny, bystry, silny, jasny i pogodny
Bóg, zwany tak¿e: Hermes Logios.
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Grecki Hermes, w staro¿ytnym Egipcie objawiony jako Toth,
nazywany by³ wrêcz prophétés  t³umaczem  i jako taki jest
odwiecznym patronem i wzorem wszystkich t³umaczy.
Co z Hermesa, co Hermesowego ¿yje w ka¿dym t³umaczu?
Hermes jest przede wszystkim Bogiem-archetypem dynamiki,
przemiany bytu i niebytu, szczêcia (zysku i straty, st¹d tak¿e
kupców i z³odziei), gry i zabawy. A czym¿e innym jest powo³anie
i wysi³ek t³umacza, jak nie nieustann¹ dynamiczn¹ przemian¹
myli i s³ów, wielobarwn¹ zmiennoci¹ przekazu uczuæ, gr¹ pamiêci i fantazji, powa¿na zabaw¹ w przesy³anie pragnieñ i chceñ?
Hermes jest tak¿e Bogiem jednoci przeciwieñstw i jednoci
dwuznacznoci (czy wieloznacznoci), wynika to z poprzedniej
jego cechy. Któ¿ za lepiej od t³umacza zna jednoæ i ró¿noæ
znaczeñ cz³owieczeñstwa i wiata przejawiaj¹cych siê w s³owach,
które tworzy cz³owiek i natura?
Hermes jest towarzyszem, pasterzem, przewodnikiem, w³adc¹
dróg i przejæ, przywódc¹ i zbawc¹. W tej roli jest opiekunem
ka¿dego cz³owieka id¹cego drog¹ ¿ycia, przede wszystkim jednak ka¿dego, kto w procesie samorealizacji bierze wspó³odpowiedzialnoæ za swój rozwój. (Jako duch Merkuriusz by³ w tym
sensie Bogiem ezoteryków i alchemików: to on bowiem prowadzi nas do ukrytych skarbów ¿ycia duchowego.) Ale jest on
tak¿e towarzyszem t³umacza: jego przewodnikiem w d¿ungli
znaczeñ i s³ów (któr¹ ten ma zmieniæ w rajski ogród przek³adu);
jest tym, który prowadzi go przez drogi i bezdro¿a natchnienia
i rozumienia, przeprowadza lub przenosi przez trudne, zgo³a
niebezpieczne, progi t³umaczonych tekstów.
Hermes jest opiekunem wszelkiej wynalazczoci (zawsze potrzebnej tak¿e t³umaczowi), nosicielem s³owa, tego tworzywa
pracy tak¿e t³umacza, inspiratorem sztuki (by³ przecie¿ wynalazc¹ dwóch prainstrumentów muzycznych  liry i fletu)
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i inspiratorem literatury. A któ¿ nie zgodzi siê z twierdzeniem,
¿e prawdziwe dzie³o przek³adowe musi byæ zawsze dzie³em artystycznym, czêsto literackim, nierzadko muzycznym?
Wreszcie Hermes jest opiekunem magii i  w najwy¿szej swej
funkcji  uskrzydlonym ³¹cznikiem i porednikiem (angelos)
miêdzy wiatem Bogów a wiatem ludzi oraz miêdzy wiatem
ludzi a wiatem snów i wiatem ¿ycia po ¿yciu, jako psychopompos. W sztuce przek³adowej symbol ten przyjmuje postaæ nieuchwytnej magii przek³adu, zw³aszcza poetyckiego. Dla t³umacza
za Hermes jest nie tylko dawc¹ natchnienia, ale równie¿ tym,
który pe³ni rolê mostu miêdzy ¿yciem znaczenia i s³owa jednego jêzyka a jego mierci¹ i zmartwychwstaniem w znaczeniu
i s³owie jêzyka, na który s¹ one t³umaczone. (W tym sensie w³anie Hermes jest najwiêkszym przek³adowc¹: tym, który przenosi nas z jednego wiata ducha w inny).
Dla mnie osobicie Hermes jest nie tylko  by u¿yæ okrelenia
astrologicznego  moim Bogiem planetarnym (jako dla urodzonego w znaku Blini¹t), patronem w ramach mojego powo³ania
jako t³umacza w ogóle, ale tak¿e opiekunem na drodze rozwoju
wiatopogl¹dowego i wynikaj¹cej z niej indywidualnej dzia³alnoci przek³adowej.
Ju¿ od wczesnej m³odoci jestem mianowicie cz³owiekiem id¹cym drog¹ boskiej gnozy  europejskiej ezoteryki Kocio³a Ducha
wiêtego, chrzecijañstwa w. Jana  której dzieje siêgaj¹ od staro¿ytnego gnostycyzmu, manicheizmu i hermetyzmu oraz alchemii,
poprzez redniowiecze, poszukiwania wiêtego Graala, kataryzm
i ezoterykê templariuszy, a¿ po renesansowe i barokowe ró¿okrzy¿ostwo oraz antropozofiê i psychologiê analityczn¹ w wieku XX.
Tymi ludmi, którzy przede wszystkimi uformowali mój wiatopogl¹d, s¹ trzej pionierzy przysz³ej wiedzy, kultury i cywilizacji
planetarnej:
15

Piękno jest tylko gnozy początkiem...

 Johann Wolfgang Goethe, najwiêkszy z Niemców, nie tylko
wielki liryk, autor Fausta i Wilhelma Meistra, lecz tak¿e czciciel
Ducha w Naturze, uczony przysz³oci, uprawiaj¹cy naukê tak¿e
jako sztukê i religiê;
 Carl Gustav Jung, wielki szwajcarski psycholog g³êbi, niezrównany badacz Ducha w duszy cz³owieka, pionier paradygmatu wyobrani jako nowej wizji ludzkiej psyché;
 Austriak Rudolf Steiner, najwiêkszy z nich, twórca pe³nej wiedzy przysz³oci, antropozofii, czyli wiedzy prowadz¹cej Ducha
ludzkiego do Ducha kosmosu, poznania wiata duchowego samego w sobie.
Otó¿ w³anie ¿ycie gnoz¹ i dla gnozy sta³o siê dla mnie si³¹
napêdow¹ mojego powo³ania jako t³umacza. Z inspiracji Hermesa ono to wyznaczy³o mi mój los i powo³anie jako jednego
z pontifeksów: budowniczych mostów miêdzy wiatem Ducha
jednej kultury, obejmuj¹cym Niemcy, Szwajcariê i Austriê, a wiatem Ducha mojej ojczystej kultury polskiej. W³anie ¿ycie gnoz¹
kaza³o mi powiêciæ siê przekazowi najwartociowszych dzie³
Ducha kultury niemieckiego obszaru jêzykowego: tych, które
pokazuj¹ ¿arliwy wysi³ek cz³owieka zmierzaj¹cy do poznania
i ogl¹du wiata duchowego, tj. dzie³ zarówno Mistrza Eckharta
i Anio³a l¹zaka, Goethego, Schillera i Novalisa, jak Rudolfa
Steinera i C.G. Junga.
Raz jeszcze wyra¿aj¹c moj¹ serdeczn¹ wdziêcznoæ przedstawicielom kultury niemieckiej za przyznan¹ mi nagrodê, na
zakoñczenie mojego przemówienia chcia³bym jeszcze wobec
moich wspó³rodaków wyraziæ radoæ, któr¹ musi budziæ ich nieustannie otwarta gotowoæ do przyjêcia tych darów Ducha kultury niemieckiej, których cz¹stkê dane jest mi im przekazywaæ.
Gotowoæ ta bowiem przetrwa³a nie tylko tragiczne dzieje lat
19391945, ale tak¿e wszystkie polityczne meandry lat powojen16
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nych, po dramatyczne wydarzenia z lat 19801981. I w tej w³anie chwili gotowoci mo¿emy widzieæ nadziejê, ¿e wzburzone
niekiedy fale ró¿nic politycznych, które dziel¹ narody, nie musz¹
zrywaæ mostów kulturalnych, które narody te ³¹cz¹.
Darmstadt, 27 maja 1987 r.
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Trubadurzy – kryptokatarzy?

Ksi¹¿ka dwóch pañ: Claudie Duhamel-Amado i Genévieve Brunel-Lebrichon ¯ycie codzienne w czasach trubadurów (bardzo
³adnie prze³o¿ona przez pani¹ trzeci¹, Annê Lobê  dodajmy, ¿e
Loba w Okcytanii by³a imieniem oznaczaj¹cym wilczycê
 podczas gdy poezjê przynajmniej bardzo ³adnie prze³o¿y³ Jacek
Kowalski) jest czym wiêcej, ni¿ obiecuje jej tytu³. Jest on
bowiem obszern¹ monografi¹ tego jedynego w swoim rodzaju
wspania³ego zjawiska ezoterycznego, religijnego, moralnego i poetyckiego, jakim by³ ruch trobar (szukania  i  znajdywania),
którego nosicielami byli trubadurzy i  byæ mo¿e  ich dalsi naladowcy: francuscy truwerzy i niemieccy minezengerzy czy
(w sposób bardziej utajniony) w³oscy fedeli damore.
W omawianej pracy zwi¹zki trubadurów z koegzystuj¹cymi
z nimi w Okcytanii katarami  kataryzm by³ ezoteryk¹ i religi¹
neomanichejsk¹, przyby³¹ zarówno ze Wschodu (fala: maniche18
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izm IIIVI wieku, paulikianizm VIX wieku, bogomilizm XXI
wieku, patarenizm XIIXV wieku  kolejno, odpowiednio, w ródziemnomorzu, Azji Zachodniej, rodkowej i w Chinach, w Armenii, w Bu³garii, w Boni i Italii), jak z Nadrenii i Francji oraz
Hiszpanii (pryscylianizm z IV wieku). Kataryzm by³ religi¹ dualistyczn¹, w której Bóg i Troisty Demon (Lucybel, Szatan i Nihil)
walczyli o duszê cz³owieka; mia³ dwie wersje  radykaln¹ i umiarkowan¹. Zniszczony zosta³ przez papiesk¹ i królewsk¹ (francusk¹)
krucjatê z lat 12091255. Wraz z nim zniszczona zosta³a tak¿e
wspania³a ireniczna i liryczna kultura i cywilizacja okcytañska
 ofiar¹ zniszczenia padli tak¿e trubadurzy.
Chcia³bym tu sformu³owaæ, czy raczej odnowiæ (bo formu³owano j¹ ju¿ w XIX wieku  np. robi³ to Napoleon Peyrat) mocn¹
tezê: kataryzm by³ ezoteryczno-religijnym ród³em inspiracji ruchu trubadurów.
A oto uzasadnienie tej tezy w formie analizy podstawowych
kategorii pojêciowych ruchu trubadurów:
Najwy¿szym  i jednym  przedmiotem kultu trubadurów by³a
Dama, czyli wcielenie Bogini Wielkiej Matki, której imiê pozostawa³o tajemnic¹ (zasada ezoteryki podyktowana zarówno sam¹
czci¹ dla Niej, jak i zwyczajem arcanum  ochrony tej tajemnicy
przed niepowo³anymi)  st¹d pos³ugiwanie siê senhal, tj. s³owem
skrywaj¹cym imiê ukochanej. (W praktyce kultu trobar spotykamy ca³e spektrum odniesieñ: od najbardziej wznios³ych porywów
gnostyczno-mistycznych (z odwo³aniem do Sofii czy jej nosicielki
Marii z Nazaretu) po expressis verbis erotyczne czy wrêcz seksualne zwi¹zki, byæ mo¿e pokrewne hinduskiej tantrze).
Trubadur by³ mê¿czyzn¹  wyznawc¹ kultu Bogini  d¹¿¹cym
do poznania Damy przez mi³oæ (por. biblijne podwójne rozumienie s³owa poznanie  duchowe i umys³owe oraz erotyczne
i seksualne). St¹d najwy¿sz¹ form¹ jego gnostyczno-mistycznego
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d¹¿enia  i twórczoci poetyckiej bêd¹cej jego wyrazem  by³o
trobar clus, tj. poezja hermetyczna i kunsztowna, oraz trobar leu,
egzoteryczna poezja jasna i przejrzysta. W ka¿dym wypadku poezja ta by³a wyrazem i zapisem jego mi³oci.
Trubadur d¹¿¹cy do poznania swej Damy  adept zatem
 nosi³ przydomek faidit, oznaczaj¹cy banitê ¿yj¹cego z dala od
przedmiotu swej mi³oci (zarazem wiêc oznacza³o to ka¿dego
cz³owieka ¿yj¹cego na wygnaniu z Nieba i wrzuconego w wiat
materii). Dopiero w okresie krucjaty zaczê³o ono oznaczaæ partyzanta walcz¹cego z najedcami.
Mi³oæ trubadura têskni¹cego do swej Damy nazywano amor
de lonh  mi³oci¹ do nieosi¹galnej, stopniowo uzupe³niaj¹c
j¹ finamor  doskonaleniem tej mi³oci. (By³y to impulsy inicjacyjne).
Trubadur jako mi³onik musia³ odznaczaæ siê czterema nastêpuj¹cymi cechami: parage, czyli szlachetnoci¹ serca, pratz, tj.
moralnoci¹, której fundamentem by³a mezura, umiarkowanie,
joven, czyli m³odoci¹, pojêt¹ jako m³odzieñczoæ duchowa, oraz
joi, tj. radoci¹, jak¹ rodzi mi³oæ.
Tym dwunastu podstawowym jasnym kategoriom trobar przeciwstawia³a siê trzynasta, ciemna  inkarnowana w postaci
la uzengier  wroga czy oszczercy  mi³oci (w analogii do Dwunastu Aposto³ów i trzynastego, zdrajcy). Katarskie przekonanie,
¿e ¿yjemy w wiecie stworzonym ju¿ to przez nieudolnego i okrutnego Demiurga, ju¿ to przez Troistego Demona, znalaz³a swe
gorzkie i tragiczne potwierdzenie w zniszczeniu uduchowionej
i opartej na mi³oci religii g³oszonej przez bons hommes i przez
trubadurów  przez ciemnych lauzengiers  siepaczy  krzy¿owców Kocio³a rzymskiego i francuskiego pañstwa. Nie wolno przecie¿ zapomnieæ, ¿e to w³anie na okolicznoæ zd³awienia kataryzmu powsta³a tzw. wiêta inkwizycja.
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Gdzie jednak szukaæ bezporedniego zwi¹zku miêdzy religi¹
katarów a religi¹ trubadurów? S¹dzê, ¿e by³y to dwa aspekty tej
samej ezoteryki i religii: pierwszy z nich g³osi³ transcendentny
mit, którego postaci¹ centraln¹ by³ Zbawiciel Chrystus, drugi kultywowa³ immanentny mit, którego przedmiotem by³a Sofia. (Oba
te mity znajdujemy ju¿ w staro¿ytnym gnostycyzmie.) £¹cz¹ca je
relacja zawiera w¹tki zarówno im pokrewne, jak i je ró¿nicuj¹ce.
Pierwszy mêski mit by³ wyrazem gnozy wskazuj¹cej drogê do
zbawienia  wyzwolenia przez odrzucenie wiata, drugi za
wyrazem gnozy zbawienie i wyzwolenie widz¹cej na drodze
poprzez wiat (pokrewnej drodze alchemii, kaba³y i tantry).
W staro¿ytnoci pierwsz¹ postaæ gnozy nazywano ascetyczn¹,
drug¹ natomiast libertyñsk¹. Istota ich jednak pozostawa³a i do
dzi pozostaje  jedn¹.
Tekst niniejszy dedykujê
Stanis³awowi Dobkowskiemu
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„L(o)ki”: tajemniczy tekst
runiczny z biblioteki Zamku
w Pszczynie

Komunikat wstępny
W bibliotece Zamku w Pszczynie (Muzeum Wnêtrz Zabytkowych) znajduje siê osobliwa ksi¹¿eczka formatu 4 na 10 cm
o drewnianych ok³adkach i cienkich, równie¿ drewnianych,
stroniczkach (jest ich zapisanych 74) u³o¿onych w harmonijkê.
Pochodzenie ksi¹¿eczki jest nieznane (w rêkach autora niniejszego komunikatu znalaz³a siê ona w 1983 r., kiedy to na zaproszenie dyrektora Muzeum w Pszczynie, p. Janusza Ziembiñskiego, t³umaczy³em Autobiografiê G.Ph. Telemanna).
Tajemnicza ksi¹¿eczka napisana jest starogermañskimi runami.
(Na jej stronie tytu³owej widniej¹ trzy runy: L K I; wstêpnie
zatem odczytujê je jako wyraz Loki: jest to imiê germañskiego
boga z³a, a cilej tzw. boga szelmy  trickstera  z poduszczenia którego zabity zosta³ ulubieniec bogów solarny Baldur
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[Balder]. Tentatywnie wiêc przedstawianemu tekstowi nadajê
roboczy tytu³: Loki).
Runiczny tekst  czy raczej teksty  Lokiego podzielone s¹ na
sui generis czêci; jest ich w zasadzie 50 lub 52 (jeli wzi¹æ pod
uwagê nie podzielone normalnie koñcowe stroniczki ca³ego tekstu na których  ss. 5962  znajduje siê (równie¿ tajemniczy)
rysunek. Powiedzmy od razu, ¿e tak¿e sam tekst jest w kilkunastu miejscach przetykany plamami, które robi¹ wra¿enie rysunków o kszta³cie najczêciej zbli¿onym do karcianych kar, niekiedy kojarz¹cych siê z postaci¹ w redniowiecznych szatach
(zakonnikiem?), ptakiem lub ostrzem w³óczni. Wspomniany
tajemniczy rysunek ci¹gnie siê przez kilka stron (w/w): w swej
pierwszej, jakby górnej, czêci przedstawia wyranie postaæ ludzk¹
w ruchu, z równie¿ wyranie zaznaczonymi oczami i podniesion¹ praw¹ nog¹, tudzie¿  dwoma czu³kami czy antenami wyrastaj¹cymi z jej g³owy; czu³ki te zreszt¹ czy anteny  oprzyjmy
siê chwilowo pokusie dänikenowszczyzny  nie musz¹ z postaci tej czyniæ astronauty, lecz zwyczajnie mog¹ byæ dwoma liniami
oddzielaj¹cymi od siebie dwie grupy run znajduj¹ce siê na tej
stroniczce. Pozosta³¹ czêæ rysunku stanowi piêæ kar po³¹czonych miêdzy sob¹. Na ostatniej z tych stroniczek (62) znajduje siê
wizerunek dwóch ni to ryb (za tym domys³em wiadczy³by ich
kszta³t i co w rodzaju tylnych p³etw), ni to owadów (maj¹ one
odnó¿a wyrastaj¹ce z tu³owia).
Runy tekstów Lokiego zapisane s¹ w pionowych rzêdach
(przeciêtnie od 10 do 15 w jednym rzêdzie) z góry na dó³  ma³o
prawdopodobna wydaje siê mo¿liwoæ czytania ich w porz¹dku
odwrotnym. Od razu  przy próbie wstêpnej ich lektury  rzuca
siê w oczy to, ¿e wiele z nich ma charakter nietypowy (w konfrontacji z runami znanymi z dostêpnych mi ksi¹¿ek runoznawczych: patrz bibliografia), a co wiêcej równie¿ wiele pisanych
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jest tzw. znakami demonicznymi (zapisywanymi odwrotnie ni¿
normalne).
Tak wiêc pierwsz¹  oczywicie przedwczesn¹  koncepcj¹
interpretacyjn¹, jaka nasuwa siê w obliczu przedstawionego tekstu runicznego, jest koncepcja demonologiczna: w pewnym
stopniu upowa¿nia do jej wysuniêcia zarówno tytu³ ksi¹¿eczki
z jej pierwszej strony, jak i du¿a iloæ zawartych w niej znaków
demonicznych.
Niestety, pierwsze próby odczytania tak zdawa³oby siê fascynuj¹cego i obiecuj¹cego tekstu skoñczy³y siê niepowodzeniem.
I¿by nie byæ go³os³ownym, zacznê od przedstawienia transliteracji pisma runicznego z pierwszej stroniczki Lokiego:
io/ng/th
r?
t/z
k?
io/ng ?
o/ng
il
s
o/ng
io/ng/th
z/k ?
o?
i
o/ng
g
u
io/ng
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o/ng
k
io/ng/th
s
o/ng
n/d
il
i
g/e ?
ig/in/d ?
g
o/ng ?
?
o/ng
s
a
n/d
ig ?

ig/d
g
o/ng
r
r/b ?
n/d ?
?
ig/d
o/ng
o/ng
a
a
n/d
?
a
o/ng
o/ng
g
io/ng/th ? t/z
o/ng ?
o/ng
1
g?
a
a
n/d
o/ng
k
io/ng

?
g?
g

o/ng
i
g
1/a ?
n/d
ig/d
o/ng
a
s
o/ng
z/k ?
io/ng
g
g

1
g
g?
k
s
il
g
o/ng
g
I?
a
o/ng ?
n/d
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ii ?
ig/d
z?
g
il
o/ng
i?
s
d/o/ng
g
il

o/ng
a
a
?
???
g
k
?
s

n/d
t/z
io/ng
n/d
t/Z
g
il
d/o/ng ?
g

n/d
i
o/ng
io/ng
S
o/ng
?
il
s

Tytu³em objanienia:
1. Zrazu nie prezentujê oryginalnych run: nie wiem, czy drukarnia mia³aby odpowiednie czcionki.
2. Znaki zapytania dotycz¹ ju¿ to znaków runicznych nieczytelnych, ju¿ to niewyranych.
3. Transliteracje przedzielone kresk¹ / oznaczaj¹ dwu- lub wieloznacznoæ interpretacji (w ró¿nych systemach runicznych bywa
ró¿nie).
Generalnie wiêc  jak s¹dzê, dlatego, ¿e mamy tu do czynienia
z wystêpuj¹cym niekiedy prywatnym kodem czy szyfrem runicznym  tekst Lokiego jest w obecnej fazie wstêpnych studiów
nad nim  niezrozumia³y. Z pewnoci¹, jakkolwiek by go czytaæ,
nie uk³ada siê w zrozumia³e s³owa ani zdania. Nie sposób na
razie powiedzieæ, w jakim jêzyku zosta³ napisany  jeli w ogóle
mamy tu do czynienia z jakim jêzykiem.
Jeli za przyj¹æ jego demonologiczn¹ interpretacjê (w ramach bardzo ostro¿nej hipotezy), to mo¿na by przypuciæ, ¿e
Loki jako tekst stanowi zbiór zapisów jakich praktyk magicznych, np. wró¿ebnych. Nie jest wszak¿e wykluczone, ¿e dotycz¹
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one zjawisk klimatycznych czy pracy na roli  na co móg³by
wskazywaæ jego podzia³ na 50 czy 52 czêci (iloæ tygodni
w roku).
W tej sytuacji  jeli nie chcemy wyrzec siê zrozumienia
Lokiego  nale¿a³oby zaanga¿owaæ do jego odcyfrowania jakiego wybitnego niemieckiego lub skandynawskiego znawcê run,
który  w porównaniu z autorem niniejszego komunikatu jako
Atanazym Kircherem  móg³by staæ siê jego Champollionem.
P.S. Ale nawet znawcy run z uniwersytetu w Lundzie, którym
wys³a³em ten ksero tego tekstu  og³osili sw¹ kapitulacjê!
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