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nie nie mia³ racji i ¿e nasze wyniki s¹
lepsze  to wówczas nie wystêpujemy,
w myl jego w³asnej postawy, przeciw
niemu, lecz idziemy wraz z nim, rozwijaj¹c lepiej jego teoriê. Potem za
przyjd¹ inni, którzy znowu poprawi¹
to, co zrobilimy my i co jest w tym
ewentualnie b³êdne. To jest bowiem
w³anie prawdziwe uzasadnianie, wyjanianie, pog³êbianie teorii. Jeli za dochodzi przy tym do konfliktów z twierdzeniami Husserla, to jest to czym
zupe³nie naturalnym. Nie mo¿na wiedzieæ wszystkiego od razu, lecz trzeba
powoli posuwaæ naprzód analizy
i ewentualnie siebie samego wielokrotnie poprawiaæ itd. «Poznanie ejdetyczne» i «a priori» itd.  to piêkny idea³,
do którego dochodzimy, którego jednak
nie osi¹gamy natychmiast, tam równie¿
mo¿na pope³niaæ b³êdy, poprzez te b³êdy za dochodzi siê do czego lepszego.
Takie perspektywy otwieraj¹ siê zatem, gdy  z jednej strony  nauczylimy siê i otrzymalimy wiele od Husserla, i z drugiej za strony, gdy
uwiadomimy sobie, ¿e nie mo¿emy
podpisaæ siê pod wszystkim, co on
twierdzi³; jeli zdecydujemy siê walczyæ w obronie Husserla przeciw jego
w³asnym twierdzeniom (s. 237).
S¹dzê, ¿e gdyby Zahavi wiedzia³,
kim jest  wród uczniów Husserla
i wród fenomenologów  Roman Ingarden i gdyby zna³ jego Wstêp do
fenomenologii Husserla, inaczej napisa³by ca³e swoje studium o fenomenologii Husserla.
ANTONI SIEMIANOWSKI

Maria Dzielska, Hypatia, Universitas, Kraków 2010, ss. 242.
Ksi¹¿ka Marii Dzielskiej Hypatia
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Mylê,
¿e jej krótkie omówienie zainteresuje
nie tylko historyków staro¿ytnej filozofii, ale tak¿e szerokie grono humanistów. Jest to bowiem rzetelne, oparte na
solidnym materiale ród³owym studium,
w którym autorka prezentuje  tak jak
zdo³a³a j¹ zrekonstruowaæ  piêkn¹ staro¿ytn¹ postaæ kobiety-filozofa, ¿yj¹cej
w Aleksandrii na prze³omie IV i V wieku. Hypatia, kobieta legendarna nauczycielka filozofii neoplatoñskiej,
zamordowana zosta³a przez t³uszczê
aleksandryjsk¹, wród której spor¹ czêæ
stanowili prymitywni mnisi chrzecijañscy. Jest to najwa¿niejszy powód,
dla którego w wieku XVIII Hypatia
wzbudzi³a ¿ywe zainteresowanie ludzi
krytycznie oceniaj¹cych chrzecijañstwo.
„Po raz pierwszy – pisze autorka –
pojawi³a siê Hypatia na europejskiej
scenie literackiej w XVIII wieku.
W wieku sceptycyzmu, zwanym w dziejach «Wiekiem wiat³a», znaleli siê
autorzy, którzy dostrzegli, ¿e mo¿na tê
postaæ wykorzystaæ jako instrument
w walce idei religijnych i filozoficznych” (s. 30). Ten sposób pisania o Hypatii i interpretacji jej ¿ycia, a zw³aszcza mierci, pierwszy zaprezentowa³
John Tolant, w m³odoci ¿arliwy protestant, a póniej równie ¿arliwy libertyn.
W eseju opublikowanym w 1720 roku
stworzy³ legendê o Hypatii, „funkcjonuj¹c¹ póniej w mieszaj¹cych fa³sz
z prawd¹, ró¿norodnych tropach literackich. Bohaterka legendy bêdzie ju¿
od tej chwili zawsze wyra¿aæ pogl¹dy
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i mniemania ró¿nych pisarzy i filozofów, s³u¿yæ tendencjom epoki lub nurtom literackim” (s. 33).
Po Tolandzie Hypati¹ zainteresowa³
siê Wolter. Ukazywa³ j¹ jako kobietê
zachwycaj¹c¹ piêknoci¹ cia³a i zaletami umys³u i jako ofiarê mêskiej opresji; jako wyznawczyniê bogów Hellady,
wierz¹c¹ w prawa rozumnej Natury
i w zdolnoci ludzkiego umys³u do odkrywania tych praw w sposób niezale¿ny od narzucanych dogmatów; w koñcu jako „ofiarê zabobonu i ciemnoty”
oraz fanatyzmu religijnego. Dziêki tym
dwom pisarzom Hypatia, ze sw¹ tragiczn¹ powinnoci¹ mierci, wesz³a na
sta³e w rejony literatury angielskiej
i francuskiej. Interesowa³o siê ni¹ wielu pisarzy i poetów; w tym duchu zajmowa³a siê ni¹ tak¿e Maria Konopnicka. Te „mitologizacje literackie mia³y
na celu uzasadnienie przy pomocy Hypatii ró¿nych sposobów mylenia
o wiecie, o historii, religii, o greckim
antyku”. Jednak obecnie: „Takie ujêcia musz¹ budziæ zdziwienie historyka i wywo³aæ ¿al, ¿e legenda Hypatii
przybra³a w niektórych jej wspó³czesnych wydaniach tak odleg³e od faktów
historycznych formy. Nale¿y przy tym
dodaæ, ¿e tak pojmowana Hypatia zosta³a równie¿ «upamiêtniona» w sztuce
feministycznej” (s. 62).
Jak przestawia siê rzeczywista Hypatia? Ma³o mamy danych ród³owych
o jej ¿yciu. Dlatego autorka za podstawê do uzyskania mo¿liwie ród³owych
wiadomoci o ¿yciu Hypatii i jej nauczaniu, o rodowisku, w którym ¿y³a,
oraz o pozycji spo³ecznej, jak¹ zajmowa³a w Aleksandrii, wykorzysta³a 
jako najcenniejsze – liczne listy jej
uczniów. Obok wielu innych pos³u¿y³y
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jej do tego zw³aszcza listy bezporedniego ucznia mylicielki, Synezjusza
z Cyreny, filozofa i literata, póniejszego biskupa Ptolemaidy. Analiza tej korespondencji pozwoli³a autorce odtworzyæ fakty z ¿ycia Hypatii, atmosferê
i zainteresowania ca³ego krêgu intelektualnego, w jakim ¿y³a i naucza³a.
Hypatia by³a córk¹ Teona, matematyka i filozofa, osoby wp³ywowej
w Aleksandrii. Urodzi³a siê ok. 355
roku w Aleksandrii, gdzie spêdzi³a ca³e
¿ycie, a¿ do tragicznej mierci w marcu 415 roku. Dziêki spo³ecznej pozycji
ojca, a przede wszystkim dziêki w³asnym zdolnociom, odegra³a wa¿n¹ rolê
w Aleksandrii, zarówno wród elit politycznych, jak i intelektualnych. Nauczaj¹c filozofii, zgromadzi³a wokó³
siebie licznych uczniów, i to zw³aszcza
z wy¿szych sfer spo³ecznych. By³a dla
nich „dostojn¹ nauczycielk¹. Oczywicie do grona tych uczniów  paradoksalne to, ale zgodne z kultur¹ greck¹ –
nie nale¿a³y kobiety, lecz jedynie dobrze urodzeni m³odzieñcy, synowie elit
intelektualnych i politycznych.
Wraz ze swymi uczniami Hypatia
tworzy³a wspólnotê filozoficzn¹. Nie
szko³ê i nie zwyczajne grono ¿yj¹cych
we wzajemnej sympatii i za¿y³oci, ale
co wiêcej, wspólnotê serdecznej wzajemnej przyjañ, u której podstaw le¿a³o poszanowanie boskich praw. Oto
tekst Synezjusza: „Nam, którzy jestemy zjednoczeni ze sob¹ za pomoc¹
rozumu, najlepszej cz¹stki naszej osoby,
boskie prawa stawiaj¹ pewne ¿¹dania:
mamy siê wzajemnie kochaæ i szanowaæ” (s. 117). Hypatia wtajemnicza³a
swych uczniów w „filozoficzne misteria”, prowadzi³a z nimi co w rodzaju
teurgicznej obrzêdowoci. Na podsta-
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wie listów Synezjusza wiemy, ¿e nie
ogranicza³a siê do suchego wyk³adu
prawd i pogl¹dów filozoficznych, lecz
dokonuj¹c egzegezy tekstów filozoficznych, prowadzi³a z uczniami jakby
wiête rozmowy na tematy etyczno-religijne i kosmologiczne, wraz z nimi
prze¿ywa³a boskie wizje, sama oddawa³a siê kontemplacji boskich zasad.
Dla osi¹gniêcia stanu wewnêtrznej doskona³oci i zbawczego zjednoczenia
duszy z boskimi bytami pos³ugiwa³a
siê odmawianiem modlitw, hymnów,
kompozycji muzycznych, sakralnych
zaklêæ i mistycznych wezwañ. Wszystko to nie tylko stwarza³o pobo¿ny nastrój, ale umacnia³o z uczniami serdeczn¹ pe³n¹ religijnej powagi wiê.
Synezjusz zapewnia³, ¿e nawet w Hadesie bêdzie pamiêta³ o swojej ukochanej Hypatii.
Czego uczy³a? Komentowa³a teksty, wyjania³a pogl¹dy filozofów, ale
przede wszystkim wtajemnicza³a w tajniki filozoficznego mylenia wed³ug Platona i Plotyna, którego by³a wiern¹
wyznawczyni¹. Ukazywa³a uczniom
sens walki o cnoty i d¹¿enia do zjednoczenia z boskoci¹. Synezjusz, opisuj¹c
sylwetkê i typ nauczania Hypatii, odwo³ywa³ siê do ¿ywotów znanych filozofów neoplatoñskich  m.in. ¯ywotów
Pitagorasa i do ¯ywotu Plotyna Porfiriusza. Zawarte w tych utworach idea³y
filozoficzne pónego platonizmu i neoplatonizmu oraz wzory modelowych
boskich mê¿ów, wspania³oæ ich cnót
i religijnych dowiadczeñ dzia³a³y na
wyobraniê i w du¿ym stopniu wp³ynê³y na ukszta³towanie obrazu ich mistrzyni i sposobu wyra¿ania idei, które
g³osi³a. Tworzy³a duchowy nastrój cnotliwego ¿ycia i religijnej powagi.

Nic przeto dziwnego, ¿e nauczycielka o tak piêknej osobowoci przyci¹ga³a do siebie m³odych ludzi ze szlachetnych rodów, zarówno pogañskich, jak
i chrzecijañskich, albo te¿ ludzi bliskich chrzecijañstwu czy nawracaj¹cych siê na chrzecijañstwo, jak to
w³anie mia³o miejsce w wypadku Synezjusza. Hypatia akceptowa³a bez ró¿nicy wszystkich, którzy kochali m¹droæ
i chcieli prowadziæ ¿ycie cnotliwe. Mieli wzór w osobowoci tak wspania³ej nauczycielki, która ucielenia³a w sobie
stoickie i neoplatoñskie idea³y moralne.
W spo³ecznoci aleksandryjskiej cieszy³a siê niezale¿noci¹ umys³ow¹ i tolerancj¹ w³adzy kocielnej.
Hypatia unika³a popularnoci; nie
chcia³a byæ publicznym nauczycielem,
g³osz¹cym prawdy wiêtej filozofii
wród s³uchaczy z ni¿szych warstw, jak
czyni³ to Olimpiusz, popularny trybun
filozoficzny i wojuj¹cy poganin. „Arystokratyczna dama aleksandryjskiej filozofii nie kierowa³a swych nauk do
tych, do których przemawia³ Olimpiusz. To nie w tych krêgach chcia³a
budziæ mi³oæ do boga i uczyæ filozoficznego olnienia, Jej uczniowie
byli wiadomi tego, ¿e wynoszenie na
zewn¹trz tajemnic filozofii mo¿e obudziæ jedynie pogardê dla rzeczy boskich” (s. 150). W miecie – w ogromnym i bardzo zró¿nicowanym etnicznie
i kulturowo  by³a popularna, nie
chcia³a jednak wchodziæ w t³um, natomiast utrzymywa³a kontakty z rzymskim prefektem Orestesem.
I chyba to by³ jeden z powodów jej
mierci; nie wy³¹cznie nienawiæ
chrzecijañskich mnichów do pogañskiej filozofki, nie zazdroæ biskupa
Cyryla o popularnoæ wród ludu.
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G³ówny powód to nabrzmia³y konflikt
polityczny i walka o wp³ywy miêdzy
biskupem Cyrylem a prefektem Orestesem. W tym konflikcie Hypatia popar³a
Orestesa. W latach 414-415 pomog³a
mu uformowaæ stronnictwo; podobnie
uczynili wp³ywowi ¯ydzi. Gdy rozpoczê³y siê rozruchy na tle religijnym
i etnicznym, do g³osu doszed³ rozgor¹czkowany t³um – ci, których Damascjusz (poganin) nazywa „ludmi zdzicza³ymi i zwyrodnia³ymi do tego
stopnia, ¿e ani zemsta bogów, ani kara
ze strony ludzi nie budzi³y ich obaw”
(s. 168). T³um ten, podniecony pog³osk¹ z ludu chrzecijañskiego, która
oskar¿a³a Hypatiê o to, ¿e stoi na drodze do pogodzenia siê biskupa i prefekta  pokaza³ Hypatii krwio¿ercze oblicze. Wprawdzie ca³e miasto j¹ ceni³o
i wielbi³o, ale ona nie mia³a ¿adnego
wp³ywu na podniecone fanatyzmem
zbiorowisko ludzi, którzy zreszt¹ nie
mieli „pojêcia, czego dotyczy³o nauczanie Hypatii, nie rozumieli zasad,
które ni¹ kierowa³y, i wartoci, którym
s³u¿y³a. Dra¿ni³a ich swoj¹ odrêbnoci¹
i tajemniczoci¹, dystansem i filozoficzn¹ wynios³oci¹. Ten mot³och, owo
«zwierzê wielkie i mo¿ne» Platona, od
którego, ladem Mistrza, zwyk³a siê
odwracaæ, pokaza³ jej swoje têpe
i krwio¿ercze oblicze” (s. 167). Ten
t³um  choæ ju¿ w du¿ym stopniu
chrzecijañski  ³atwo by³o podburzyæ
do nienawistnych dzia³añ; zamordowa³
Hypatiê i aby j¹ tym bardziej pognêbiæ,
porozrywa³ jej cia³o na czêci.
Kto by³ winien tej potwornej zbrodni? Oskar¿ano patriarchê Cyryla i jego
ludzi. Czy s³usznie? Dzi: „Nale¿y siê
zgodziæ z opiniami tych badaczy, których ostatnio reprezentuje Rougé, ¿e
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Cyryl nie mo¿e byæ w sposób prawomocny i jednoznaczny oskar¿ony
o przygotowanie morderstwa” – pisze
autorka. Czy jednak mo¿e byæ ca³kowicie rozgrzeszony z odpowiedzialnoci
za ten postêpek? Nie, poniewa¿ uczyni³
co, co mo¿na by dzisiaj okreliæ naruszeniem zasad chrzecijañskiego porz¹dku moralnego; byæ mo¿e te¿ sam
nie potrafi³ siê pogodziæ z przegran¹
o przywództwo, które zajê³a Hypatia,
oskar¿ano go bowiem o zawiæ (s. 168-169).
Sokrates Scholastyk, autor Historii
Kocio³a, ¿yj¹cy na prze³omie IV/V
wieku, a wiêc stosunkowo bliski tamtym czasom – morderstwo dokonane na
Hypatii oceni³ doæ jednoznacznie:
„Zbrodnia ta ci¹gnê³a na Cyryla i na
Koció³ w Aleksandrii niema³o hañbi¹cych zarzutów” (s. 170). Ludziom bliskim tamtym czasom trudno by³o tê
zbrodniê zrozumieæ, aczkolwiek „nie
by³a to pierwsza tego rodzaju zbrodnia
ludu Aleksandrii. Zamordowano tu
równie¿ dwóch biskupów w sposób
podobny do mordu dokonanego na Hypatii. Ten typ morderstwa odpowiada³
bowiem stosowanemu w Aleksandrii
rytua³owi pozbywania siê przestêpców,
wywrotowców czy nawet pogañskich
idoli, zagra¿aj¹cych, w przekonaniu
mieszkañców, samej egzystencji miasta. Wleczenie zlinczowanego cia³a
Hypatii symbolizowa³o oczyszczenie
miasta od zbrodniczego elementu…
Tego rodzaju praktyki, stosowane
w Aleksandrii od wieków, by³y tutaj
domen¹ i pogan, i chrzecijan. Z tego
punktu widzenia nie mo¿na uznaæ cierpieñ i mierci Hypatii za zdarzenie wyj¹tkowe i jednorazowe, a tak¿e zwi¹zane tylko z pogañstwem” (s. 170-171).
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Zbrodnia rzuci³a jednak ogromny
cieñ na ¿ycie Kocio³a w Aleksandrii.
„Nie dziwi nas ju¿ teraz fakt  podsumowuje autorka  ¿e przekazy ród³owe na temat Hypatii s¹ tak nieliczne,
wstrzemiêliwe i ogólnikowe. Przys³u¿y³a siê temu po czêci ezoterycznoæ
jej nauczania… Ale najwa¿niejsza przyczyna le¿a³a gdzie indziej. Pisarze
chrzecijañscy, w których rêkach znajdowa³o siê ju¿ wtedy opisywanie przesz³oci, wstydzili siê zapewne pisaæ
o jej losie; nieliczni ju¿ autorzy pogañscy, jak Damascjusz, opowiadali ze
zgroz¹ o jej ostatnich chwilach. Historiografowie nie mieli ochoty informowaæ potomnoci o tym odra¿aj¹cym
i bolenie absurdalnym w historii Aleksandrii i w dziejach Kocio³a aleksandryjskiego zdarzeniu. Specjalnemu wyciszeniu uleg³a kwestia sprawców tego
czynu, szczególnie ¿e bêd¹c zwi¹zani
z Kocio³em, post¹pili haniebnie wobec
osoby ¿yczliwej chrzecijanom. Ofiar¹
ich przemilczeñ padamy równie¿
i my, gdy podejmujemy trud rekonstrukcji z ocala³ych fragmentów dokonañ
i przypadków ¿ycia Hypatii” (s. 173).
ANTONI SIEMIANOWSKI

Charles Taylor, Wspó³czesne imaginaria spo³eczne, t³um. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Znak,
Kraków 2010, ss. 262.
W³aciwie od pocz¹tku dziejów myli ludzkiej toczy siê dyskurs dotycz¹cy kszta³tu ¿ycia spo³ecznego i politycznego. Szczególnie ¿ywotny staje
siê on w czasach kryzysu ró¿nych form
¿ycia wspólnego. Jednym z wa¿niej-

szych mylicieli wspó³czesnych, a zarazem aktywnym uczestnikiem wspomnianego dyskursu jest kanadyjski
filozof Charles Taylor (ur. 1931)  emerytowany profesor uniwersytetu McGill
w Montrealu. Znany jest on polskim
czytelnikom jako jeden z przedstawicieli komunitaryzmu, a tak¿e autor nastêpuj¹cych pozycji: ród³a podmiotowoci, Etyka autentycznoci oraz Oblicza
religii dzisiaj. Prezentowana poni¿ej
ksi¹¿ka stanowi rozwiniêcie pewnych
fragmentów wydanego w 2007 roku innego wa¿nego dzie³a Taylora pt. A Secular Age.
Wspó³czesne imaginaria spo³eczne
to licz¹ca 262 strony ksi¹¿ka sk³adaj¹ca siê z podziêkowania, wprowadzenia
oraz 14 rozdzia³ów. Jej celem jest krytyczna analiza i prezentacja wyobra¿eñ
le¿¹cych u podstaw nie tylko zachodnioeuropejskiej, ale te¿ amerykañskiej
wizji spo³eczeñstwa nowo¿ytnego.
Ju¿ we wprowadzeniu (ss. 9-10)
Charles Taylor zauwa¿a, ¿e nowo¿ytnoæ nie jest jakim jednorodnym procesem zjawisk, ale raczej zbiorem ró¿nych praktyk, instytucji i sposobów
¿ycia. Jej fundament stanowi nowa
koncepcja spo³ecznego porz¹dku moralnego.
Od omówienia w³anie tej koncepcji
rozpoczyna swoje analizy Taylor (ss.
11-35). Zdaniem kanadyjskiego filozofa,
najlepszym wyrazem nowego porz¹dku
moralnego s¹ siedemnastowieczne teorie prawa naturalnego (zw³aszcza Grocjusza i Lockea). Ich fundamentem
jest idea spo³eczeñstwa jako zbioru
równych jednostek istniej¹cych dla
wzajemnych korzyci i obrony swoich
praw. Idea ta jest swoist¹ korekt¹ koncepcji hierarchicznego porz¹dku nad-

