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Geneza ekstazy mistycznej w prologu dzie³a Parmenidesa
Genesis of the Mystical Ecstasy in the Prologue of the Parmenides Poem

WSTÊP
Przedmiotem analizy jest pojêcie ekstazy mistycznej w filozofii Parmenidesa z Elei (VI-V wiek przed Chr.) i jej ród³a. Prolog poematu Parmenidesa zawiera
jeden z najwa¿niejszych i najpe³niejszych opisów dowiadczenia mistycznego
w ca³ej historii filozofii greckiej1. W ekstazie parmenidejskiej dostrzegam zjawisko oryginalne, które dowiadczenie mistyczne wprowadza w obrêb filozofii.
Pojêcie ekstazy pochodzi od greckiego s³owa §êóôáóéò, które w omawianym
kontekcie oznacza przesuniêcie, ‘wyjcie z siebie, stanie na zewn¹trz’,
‘wzburzenie’, ‘podniecenie’ ‘sza³’2. W takim znaczeniu pojawia siê zw³aszcza
w filozofii Plotyna, nie wystêpuje natomiast w filozofii presokratejskiej. U Parmenidesa mamy okrelenia drogi, cie¿ki, przemierzania. Ekstatyczny sza³ jest
ujêty w symboliczny obraz pêdz¹cego zaprzêgu czy bramy nocy i dnia. W dalszej czêci bêdê u¿ywa³ porêcznego pojêcia ekstazy, które oznacza tu wyjcie
z siebie, porzucenie lub zawieszenie rzeczywistoci fizycznej i zmys³owej, wejcie w rzeczywistoæ metafizyczn¹ i duchow¹. W tej uwadze wstêpnej chcia³em
tylko podkreliæ, ¿e w filozofii greckiej jest to pojêcie póne, które nie wystêpuje w zachowanych mistycznych fragmentach dzie³ presokratyków.

Prolog poematu Parmenidesa zachowa³ siê w ca³oci dziêki Sekstusowi Empirykowi. W VI wieku po Chr. czêciowo prolog oraz obszerne fragmenty poematu w³¹czy³ do swego komentarza do
Fizyki oraz O niebie Arystotelesa neoplatoñski pisarz Simplikios, podkrelaj¹c jednoczenie trudnoæ dostêpu do tekstu.
2
Zob. Z. Abramowiczówna, S³ownik grecko-polski, t. 2, Warszawa 1960, s. 82.
1
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I. PROLOG
Przytoczê omawiany fragment – prolog dzie³a Parmenidesa:
Klacze, które mnie nios¹, tak daleko, jak serce dosiêga,
towarzyszy³y mi, gdy wprowadzi³y mnie na drogê pe³n¹ opowieci
boga, która przez wszystko niesie wiedz¹cego mê¿a.
Tam by³em niesiony. Tam bowiem mnie nios³y bardzo m¹dre klacze,
z ca³ych si³ ci¹gn¹c wóz, dziewice za przewodzi³y drodze.
A o w piastach wyda³a pisk fletu
rozpalaj¹c siê, gdy¿ ciska³y j¹ dwa obracaj¹ce siê
ko³a z obu stron, kiedy rzuci³y siê, by towarzyszyæ,
córki S³oñca, porzuciwszy dom Nocy,
ku wiat³u, zrzuciwszy z g³owy rêkoma welony.
Tam s¹ wrota cie¿ek Nocy i Dnia,
i trzyma je z obu stron nadpro¿e i kamienny próg,
w eterze tkwi¹ wielkie drzwi,
a Sprawiedliwoæ surowa trzyma podwójne klucze.
J¹ zatem przekona³y ³agodnymi s³owami
umiejêtnie, aby im odryglowa³a zasuwê
szybko z wrót. Powsta³ zatem ogromny otwór
w rozwartych wrotach, gdy obróci³y siê kolejno spi¿owe
zawiasy w oprawach mocowanych
gwodziami i æwiekami. Zatem tam, przez nie,
prosto drog¹ zaprzêgów pokierowa³y dziewice wóz oraz konie.
I bogini przyjê³a mnie ¿yczliwie, ujê³a sw¹ rêk¹ m¹ praw¹ d³oñ,
i takie s³owo wypowiedzia³a, zwróciwszy siê do mnie:
M³odzieñcze, towarzyszu niemiertelnych wonic,
klaczy, które nios¹ ciê, dosiêgasz naszego domu,
Witaj! Bo nie z³y los pos³a³ ciê, aby przeszed³
tê drogê, albowiem z dala jest od cie¿ki ludzi,
lecz zarówno prawo boskie, jak i sprawiedliwoæ. Konieczne jest, aby wszystko
pozna³,
zarówno Prawdy piêknie zaokr¹glonej niewzruszone serce,
jak i mniemania miertelnych, w których nie ma wiary prawdziwej.
Ale przecie¿ i te poznasz, w jaki sposób rzeczy ukazuj¹ce siê,
musia³y pozornie byæ, nieustannie wszystko przenikaj¹c3.
„Ëððïé ôáß ìå öÝñïõóéí, Ôóïí ô ¦ðÂ èõìÎò ÊêÜíïé, / ðÝìðïí, ¦ðåß ì¦ò ÒäÎí âóáí
ðïëýöçìïí ãïõóáé / äáßìïíïò, » êáô ðÜíô ô± öÝñåé åÆäüôá öäôá. / ô± öåñüìçí. ô± ãÜñ ìå
ðïëýöñáóôïé öÝñïí Ëððïé / ñìá ôéôáßíïõóáé, êïØñáé ä’ÒäÎí ºãåìüíåõïí. / îùí ä’¦í ÷íïß®óéí Ìåé
óýñéããïò õôÞí / áÆèüìåíïò, äïéïÃò ãñ ¦ðåßãåôï äéíùôïÃóéí / êýêëïéò ìöïôÝñùèåí, Óôå
óðåñ÷ïßáôï ðÝìðåéí / YëéÜäåò êïØñáé, ðñïëéðïØóáé äþìáôá Íõêôüò, / åÆò öÜïò, éóÜìåíáé êñÜôùí
ðï ÷åñóÂ êáëýðôñáò. / §íèá ðýëáé Íõêôüò ôå êáÂ }/ìáôüò åÆóé êåëåýèùí, / êáÂ óöáò ßðÝñèõñïí
ìöÂò §÷åé êáÂ ëÜéíïò ïÛäüò. / áÛôáÂ ä’áÆèÝñéáé ðëíôáé ìåãÜëïéóé èõñÝôñïéò. / ôäí ä¥ Äßêç
ðïëýðïéíïò §÷åé êëçÃäáò ìïé&ïýò. / ô¬í ä¬ ðáñöÜìåíáé êïØñáé ìáëáêïÃóé ëüãïéóéí. / ðåÃóáí
3
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II. RÓD£) MISTYKI P)RMENIDEJSKIEJ
Mistyczny rys prologu Parmenidesa jest zwi¹zany z jednej strony z wp³ywem
myli pitagorejskiej, która z kolei czerpa³a z naznaczonej mistyk¹ religii orfików,
a z drugiej – z kultur¹ Delf. Eleata zna³ filozofiê pitagorejsk¹, co powiadcza
Diogenes Laertios, autor ¯ywotów, podaj¹c, ¿e Parmenides by³ uczniem i zarazem przyjacielem ubogiego i szlachetnego pitagorejczyka Ameiniasa, który
to w³anie w pochodz¹cym z dobrego i majêtnego rodu obywatelu Elei roznieci³
iskrê mi³oci m¹droci4. Wp³yw ten uwidacznia siê ju¿ na samym pocz¹tku poematu, w pojêciu èõìüò (B 1, w. 1), czyli pragnieniu nakierowanym na poznanie
prawdy. Owo szlachetne ubóstwo pitagorejczyka charakteryzowa³o równie¿ Parmenidesa, co uwidoczni³o siê w jego poemacie, przenikniêtym duchem ascezy5.
W tym miejscu nale¿y równie¿ wspomnieæ o wp³ywie orfików. Wymieniê tu
jeden charakterystyczny zarówno dla orfików, jak i Parmenidesa motyw drogi.
Odwo³uj¹c siê do treci s³ów zapisanych na orfickich tzw. z³otych tabliczkach,
zawieraj¹cych opis wêdrówki duszy po krainie zmar³ych, Adam Krokiewicz pisze:
Dusza musi pilnie zwa¿aæ, by nie pope³niæ pomy³ki w krainie zmar³ych i nie pomieszaæ zdroju pamiêci z innym zdrojem, oczywicie zdrojem zapomnienia, i musi
wyg³osiæ has³o, zaczynaj¹ce siê od s³ów: jestem dzieckiem Ziemi oraz gwiadzistego Nieba, atoli ród mój niebiañski [ ], gdy¿ inaczej stra¿nicy zdroju pamiêci nie
pozwol¹ jej z niego ugasiæ drêcz¹cego j¹ pragnienia. Dusza zmar³ego przybywa nastêpnie przed oblicze Persefony tudzie¿ innych w³adców podziemnych i wyg³asza
drugie has³o, w którym stwierdza, ¿e nale¿y do jednego z nimi rodu i ¿e siê wydoby¦ðéöñáäÝùò, òò óöéí âáëáíùôÎí Ï÷á / ðôåñÝùò êóåéå ðõëÝùí ðï. ôáÂ ä¥ èõñÝôñùí / ÷Üóì’÷áí¥ò
ðïßçóáí íáðôÜìåíáé ðïëõ÷Üëêïõò / îïíáò ¦í óýñéãîéí ìïé&áäÎí åÆëßîáóáé / ãüìöïéò êáÂ
ðåñüí®óéí ñçñüôå. ô± Õá äé’áÛôÝùí / Æè×ò §÷ïí êïØñáé êáô’ìáîéôÎí ñìá êáÂ Ëððïõò. / êáÂ ìå
èå ðñüöñùí ßðåäÝîáôï, ÷åÃñá ä¥ ÷åéñß / äåîéôåñ¬í ªëåí, ôäå ä’§ðïò öÜôï êáÂ ìå ðñïóçýäá. /
ì êïØñ’èáíÜôïéóé óõíÜïñïò ºíéü÷ïéóéí, / Ëððïéò ôáß óå öÝñïõóéí ÊêÜíùí ºìÝôåñïí ää, / ÷áÃñ’,
¦ðåÂ ïÜôé óå ìïÃñá êáê¬ ðñïÜðåìðå íÝåóèáé / ôÞí ä’Òäüí, µ ãñ ð’íèñþðùí ¦êôÎò ðÜôïõ ¦óôßí,
/ ëë èÝìéò ôå äßêç ôå. ×ñåã äÝ óå ðÜíôá ðõèÝóèáé / ²ì¥í Uëçèåßçò åÛêõêëÝïò ôñåì¥ò µôïñ /
²ä¥ âñïôäí äüîáò, ôáÃò ïÛê §íé ðßóôéò ëçèÞò. / ëë’ §ìðçò êáÂ ôáØôá ìáèÞóåáé, ñò ô äïêïØíôá
/ ÷ñí äïêßìùò åÉíáé äé ðáíôÎò ðÜíôá ðåñäíôá”.
Wszystkie odniesienia do poematu Parmenidesa, przek³ad i oznaczenia czerpiê z: K. Mrówka,
Parmenides. cie¿ka Prawdy, Warszawa 2012. Dok³adne omówienie prologu i ca³ego poematu wraz
ze szczegó³ow¹ analiz¹ s³ownika mo¿na znaleæ w cytowanej pracy. Tu natomiast pomijam szczegó³ow¹ analizê filologiczn¹ i skupiam siê na samej idei mistyki Parmenidejskiej.
4
Zob. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, t³um. I. Kroñska, Warszawa
1982, IX, 21.
5
Szczególny wp³yw Ameiniasa na Parmenidesa, wiêkszy od innych filozofów wspó³czesnych
Eleacie, podkrela R.G. Geldard w monografii Parmenides and The Way of Truth, New York 2006,
s. 12-18. Z kolei K.F. Johansen pisze: Jak Pitagoras, Parmenides dowiadczy³ mistycyzmu myli
(mysticism of thought)” – K.F. Johansen, A History of Ancient Philosophy, London–New York 1998,
s. 48.
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³a z bolesnego ko³a ¿ywotów, po czym zmar³y s³yszy b³ogie s³owa: bêdziesz bogiem
miast miertelnika [ ] lub sta³e siê bogiem z cz³owieka [ ] i rozpoczyna ¿ywot
w pe³ni wiecznego szczêcia (frgm. Kern 32)6.

Jak s³usznie zauwa¿a Dariusz Kubok, dwie drogi orfickiej duszy mo¿na
zestawiæ z drog¹ prawdy i drog¹ mniemañ, o których mówi bogini w prologu
dzie³a Parmenidesa:
Droga Prawdy, zasadzaj¹c siê na pamiêci, by³aby efektem przejcia z porz¹dku ludzkiego do boskiego, którego zwieñczeniem jest stan szczêliwoci, dla eleaty to¿samy
z prawd¹. Droga mniemania z kolei, opieraj¹c siê na zapomnieniu (braku pamiêci),
ukazuje niespe³nione (nieograniczone) badanie miertelników, którzy nie s¹ w posiadaniu prawdy o boskim porz¹dku rzeczy. Takie odczytanie wzmacnia równie¿ fakt,
¿e typowym wyobra¿eniem orfików by³ wóz zaprzê¿ony w konie. Na sarkofagu
w Hagia Triada widaæ postaæ zmar³ego na wozie zaprzê¿onym w dwa skrzydlate gryfy, podobnie jak opisa³ to w prologu swego poematu Parmenides. G³ówne podobieñstwo w obu tych przekazach polega na przeciwstawieniu porz¹dku ludzkiego porz¹dkowi boskiemu, przy czym dla orfików sposobem zapewnienia sobie obcowania
z bogami jest przede wszystkim cnota, dla Parmenidesa za  rozum, skoro to on w³anie ma rolê os¹dzaj¹c¹ wypowiadane przez boginiê s³owa7.

Pod wp³ywem Hermana Dielsa8 niektórzy badacze filozofii Eleaty dostrzegli
w niej elementy szamanizmu albo wprost uznali Parmenidesa za szamana. William Keith Chambers Gutrie ³¹czy nawet trzy motywy w jednym: opisan¹ w prologu podró¿ m³odzieñca do bogini, podró¿ Odyseusza oraz ekstatyczne dowiadczenie szamana, i nazywa prolog duchow¹ odysej¹ szamana9. Szamanizm
wi¹¿e siê z dualizmem pierwiastka duchowego i cielesnego w cz³owieku, a tak¿e
z ekstatycznym dowiadczeniem duszy opuszczaj¹cej cia³o10. Wed³ug Mircei
6

-61.

A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, s. 60-

D. Kubok, Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004, s. 63.
Zob. H. Diels, Parmenides Lehrgedicht, Berlin 1897, s. 9nn.
9
W.K.Ch. Guthrie, A History of Greek Philosophy, t. 2: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, Cambridge 1965, s. 72.
10
Jest to  jak pisze E.R. Dodds  [ ] podstawowym elementem kultury szamañskiej, jaka
wci¹¿ istnieje na Syberii, a która w przesz³oci pozostawi³a lady swej egzystencji na niezwykle
rozleg³ym obszarze, rozpinaj¹c siê na kszta³t ³uku od Skandynawii, poprzez masy l¹dowe Eurazji
a¿ po Indonezjê; olbrzymi obszar, na którym siê rozci¹ga³a, jest dowodem jej staro¿ytnoci. Szamana mo¿na opisaæ jako cz³owieka niezrównowa¿onego psychicznie, który otrzyma³ powo³anie do
¿ycia religijnego. W wyniku powo³ania przechodzi on okres rygorystycznego szkolenia, w sk³ad
którego zwykle wchodz¹ odosobnienie i post, mo¿e ono równie¿ zawieraæ psychologiczn¹ zmianê
p³ci. Z tej «religijnej» ucieczki szaman powraca z rzeczywist¹ albo przypisywan¹ sobie umiejêtnoci¹ oddzielania na zawo³anie ducha od cia³a (psychiczna dysocjacja). W tym stanie nie znajduje siê
on, tak jak Pytia czy wspó³czesne media, pod w³adz¹ innego ducha, ale s¹dzi siê, ¿e jego dusza
opuszcza cia³o i podró¿uje na wielkie odleg³oci, najczêciej do wiata duchów. Szamana istotnie
mo¿na widzieæ jednoczenie w ró¿nych miejscach, posiada on bowiem moc bilokacji. Z tych do7
8
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Eliadego szaman jest mistrzem techniki ekstazy, jest specjalist¹ od transu,
w czasie którego jego dusza, jak siê uwa¿a, opuszcza cia³o, by udaæ siê do nieba
lub zst¹piæ do piekie³11. Wykorzystuj¹c odkrycia szwajcarskiego badacza Karla
Meulego12, Eric Robertson Dodds twierdzi, ¿e Grecy zetknêli siê z szamanami
w Scytii i prawdopodobnie w Tracji:
Rozs¹dn¹ wydaje siê konkluzja, ¿e otwarcie basenu Morza Czarnego na grecki handel i kolonizacjê w VII wieku przed Chrystusem, dziêki któremu Grecy po raz pierwszy zetknêli siê z kultur¹ opart¹ na szamanizmie, wzbogaci³o kilkoma nowymi, interesuj¹cymi cechami tradycyjny grecki wizerunek Mê¿a Bo¿ego13.

Duch szamanizmu trafi³ na podatny grunt, poniewa¿ charakteryzowa³ go indywidualizm, co – wed³ug Doddsa – odpowiada³o duchowi czasów odchodz¹cemu od wspólnotowego dowiadczenia sacrum i poszukuj¹cego dowiadczenia
indywidualnego. Religijne dowiadczenie typu szamañskiego  pisze Dodds 
by³o doznaniem indywidualnym, niekolektywnym, co odpowiada³o narastaj¹cemu indywidualizmowi wieku, któremu nie wystarcza³a ju¿ masowa ekstaza oferowana przez Dionizosa14.
Najbardziej znanym szamanem by³ Epimenides z Krety, ekspert w dziedzinie podró¿y psychicznej15 czy – wed³ug okrelenia Huberta Demoulina, autora
klasycznej monografii Epiménide de Recte – „puryfikator, cudotwórca, prorok
oraz reformator religijny”16. Legendê kreteñskiego kap³ana wzmacnia³ pr¹d mistycyzmu, rozwijaj¹cy siê w Grecji w VI wieku17. Epimenides przez jaki czas
wiadczeñ, zrelacjonowanych w stworzonej ex tempore pieni, wywodzi siê jego wiedza na temat
dywinacji, poezji religijnej i medycyny magicznej, które czyni¹ go wa¿nym cz³onkiem spo³ecznoci. Staje siê on nosicielem nadprzyrodzonej potêgi  E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, t³um.
J. Partyka, Bydgoszcz 2002, s. 117-118.
11
M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, t³um. K. Kocjan, Warszawa 1994, s. 16.
12
Zob. K. Meuli, Scythica, Hermes 70(1935), s. 121-176. Cytowany b³yskotliwy artyku³
szwajcarskiego badacza zainspirowa³ Doddsa do napisania rozdzia³u pt. Greccy szamani i narodziny purytanizmu, zawartego w: E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 117. Krytycznie do
tezy o wp³ywie szamanizmu na kulturê Greków, w szczególnoci pierwszych filozofów, pisz¹ autorzy Filozofii przedsokratejskiej: „Pitagorasa nazywa siê niekiedy szamanem. Nie wiadomo jednak, w jakiej mierze historyk o naukowym nastawieniu mo¿e mówiæ o wp³ywie szamanistycznych
kultur rodkowej Azji na kulturê archaicznej Grecji ani w jakim stopniu instytucja szamana, centralna w prymitywnej pod wzglêdem spo³ecznym kulturze ludów nomadycznych, mog³aby w jakikolwiek sposób rzuciæ wiat³o na poczynania greckiego mêdrca w du¿o bardziej rozwiniêtym spo³eczeñstwie bogatego i potê¿nego miasta-pañstwa  G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, Filozofia
przedsokratejska, t³um. J. Lang, Warszawa 1999, s. 230. Cytowana opinia dotyczy równie¿ zwi¹zku Parmenidesa z szamanizmem; zob. tam¿e, s. 242.
13
E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 121-122.
14
Tam¿e, s. 122.
15
Tam¿e, s. 121.
16
H. Demoulin, Epiménide de Crète, Bruxelles 1901, s. 1.
17
Tam¿e, s. 2.
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przebywa³ w grocie Zeusa, po³o¿onej na górze Ida, gdzie praktykowa³ post
i wpada³ w ekstazy. W tej samej grocie objawi³y mu siê boginie Aletheia (Prawda) i Dike (Sprawiedliwoæ), a wiêc  jak trafnie zauwa¿a Dariusz Kubok  te
same, które pe³ni¹ centraln¹ funkcjê w utworze Parmenidesa18. Polski hermeneuta precyzuje, ¿e Parmenides widzi tylko Dike, a nie Aletheiê19. Nie jest to jednak s³uszne, poniewa¿ prawdê objawia mu bogini, do której przybywa m³odzieniec. Podobieñstwo objawienia Epimenidesa oraz m³odzieñca z poematu
Parmenidesa jest wiêc zaskakuj¹ce. Dodds, który wi¹¿e szamanizm z orfizmem,
zwraca uwagê na pewien wa¿ny szczegó³. Po mierci Epimenidesa odkryto mianowicie tatua¿e na jego ciele, co mog³o sugerowaæ jego zwi¹zek z Tracj¹, gdzie
znany by³ zwyczaj tatuowania przedstawicieli elit oraz w³anie szamanów20. Ojczyzn¹ Orfeusza by³a w³anie Tracja. Wed³ug autora pracy Grecy i irracjonalnoæ wa¿niejszy od Epimenidesa z Krety, a tak¿e wszystkich innych szamanów,
by³ Pitagoras21. Za³o¿yciel bractwa pitagorejskiego  wed³ug badaczy – czerpa³
pogl¹dy religijne z tradycji orfickiej. Jednak¿e Dodds kwestionuje ten rozpowszechniony s¹d, pisz¹c, i¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e:
zarówno on jak i wczeniej Epimenides, s³yszeli o pochodz¹cym z pó³nocy wierzeniu, i¿ dusza albo duch opiekuñczy dawnego szamana mo¿e wejæ w cia³o ¿yj¹cego szamana, aby wzmocniæ jego moc i wiedzê. Nie musi siê to wi¹zaæ z ¿adn¹
o g ó l n ¹ doktryn¹ o transmigracji i warto zauwa¿yæ, ¿e Epimenides nie legitymizuje siê ¿adn¹ tego typu generaln¹ doktryn¹. Twierdzi jedynie, ¿e ¿y³ ju¿ wczeniej i ¿e
jest to¿samy z Eakiem, staro¿ytnym Bo¿ym Mê¿em. Podobnie Pitagoras przekonywa³, ¿e jest nowym wcieleniem dawnego szamana Hermotimosa22.

St¹d ju¿ prosta droga do panszamanizmu, w którym da siê umieciæ Orfeusza, Epimenidesa, Pitagorasa oraz interesuj¹cego nas tu w sposób szczególny
Parmenidesa23. Mimo i¿ Dodds w ogóle nie wspomina o filozofie z Elei, to u tego
D. Kubok, Prawda i mniemania , dz. cyt., s. 71.
Zob. tam¿e.
20
Zob. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalnoæ, dz. cyt., s. 121.
21
Tam¿e, s. 124.
22
Wed³ug Doddsa bractwo pitagorejskie mog³o mieæ swego poprzednika w zebranej przez
trackiego Zalmoxisa wspólnocie najlepszych sporód obywateli  tam¿e, s. 124. Wed³ug innej,
ale póniejszej tradycji, Pitagoras pozna³ Abariasa, który przyby³ z Pó³nocy: Posiada³ on [Abarias
 K.M.] zwyk³¹ dla szamanów moc wieszczenia, bilokacji i magicznego uzdrawiania. Sw¹ inicjacjê odby³ na Pierii, zwiedzi³ wiat duchów, w tajemniczy sposób by³ to¿samy z «hyperborejskim
Apollinem». Niektóre z tych podañ mog³y powstaæ póno, ale pocz¹tki legendy Pitagorasa siêgaj¹
co najmniej V wieku przed Chrystusem i sk³onny jestem przypuszczaæ, ¿e sam Pitagoras przyczyni³ siê w du¿ej mierze do jej powstania – tam¿e, s. 125.
23
W przypadku Orfeusza  pisze Dodds  mogê wysnuæ w³asne przypuszczenia  ryzykuj¹c,
¿e zostanê okrzykniêty panszamanist¹. Ojczyzn¹ Orfeusza jest Tracja i w Tracji jest on wyznawc¹,
czy te¿ towarzyszem boga, którego Grecy identyfikowali z Apollinem. £¹czy profesjê poety, czarodzieja, nauczyciela religijnego i wieszczka. Jak niektórzy legendarni szamani z Syberii, swoj¹
muzyk¹ mo¿e sobie podporz¹dkowaæ ptaki i dzikie zwierzêta. Podobnie jak szamani na ca³ym
18
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ostatniego mo¿na dostrzec pewien wp³yw szamanizmu, nawet jeli szamanizm
eleaty mia³by dotrzeæ do niego nie bezporednio, czyli przez zas³yszane opowieci o Epimenidesie lub o innych porednikach miêdzy wiatem boskim i ludzkim, maj¹cych zdolnoæ oddzielenia duszy od cia³a i swobodnego przemieszczania siê duszy miêdzy wiatem niebiañskim i podziemnym. Jeli Dodds nie myli
siê, to szamanizm móg³by wp³yn¹æ na eleatê porednio, to znaczy poprzez pitagoreizm i orfizm. Nie mo¿na przy tym zapominaæ o ró¿nicach miêdzy szamanizmem i Parmenidesem. Eleata nie by³ cudotwórc¹, ¿adne ród³o nie powiadcza,
¿e mia³ dar bilokacji. Poza tym filozof nie mówi wprost o duszy, chocia¿ akurat
w tym wypadku charakter opisanej w prologu podró¿y wskazuje na to, ¿e podró¿ m³odzieñca jest wêdrówk¹ duszy do bogini.
Przechodzê teraz do analizy zwi¹zku myli eleaty z kultur¹ Delf. Giorgio
Colli twierdzi, ¿e pocz¹tki m¹droci greckiej tkwi¹ w uniesieniach pytyjskich,
w dowiadczeniach mistycznych i misteryjnych24. W innym miejscu ten sam
autor pisze:
Delfy dowodz¹, ¿e Grecy uznawali zdobycie poznania za powo³anie cz³owieka: mêdrcem nie
by³ kto bogaty w dowiadczenia, kto odznaczaj¹cy siê praktyczn¹ zaradnoci¹, przebieg³oci¹ i skutecznoci¹ w dzia³aniu, jak to jeszcze s¹dzono w epoce Homera. Odyseusz nie uchodzi za mêdrca. Natomiast mêdrcem staje siê ten, kto rozwietla ciemnoæ, rozstrzyga zawi³oci, ujawnia nieznane, ucila niepewne. Ta archaiczna cywilizacja by³a przekonana, ¿e do
zadañ m¹droci nale¿y odgadywanie przysz³oci cz³owieka i wiata. Takie w³anie wnikliwe
wejrzenie w przysz³oæ symbolizuje Apollo, a jego kult oznacza, ¿e m¹droæ obdarzano
czci¹25. Skoro jednak obraz Delf jednoczy ca³¹ Grecjê, skoro stanowi syntezê jej ducha, to ten
fakt wskazuje na co wiêcej, a mianowicie na to, ¿e poznanie by³o dla Greków najwy¿sz¹ wartoci¹ ¿ycia26.

Kap³ank¹ boga Apollina w Delfach by³a Pytia. W trakcie przepowiadania
siedzia³a ona na trójnogu w adytonie, czyli najbardziej ukrytej czêci wi¹tyni;
wiecie odwiedza zawiaty  a motyw tych odwiedzin jest nadzwyczaj powszechny wród szamanów  by odzyskaæ skradzion¹ duszê. Ostatecznie, jako magiczne «ja», ¿yje nadal pod postaci¹
piewaj¹cej g³owy, która wiele lat po jego mierci wci¹¿ udziela wyroczni. Fakt ten a¿ zanadto
sugeruje podobieñstwo do tradycji z Pó³nocy: takie mantyczne g³owy pojawiaj¹ siê w mitologii
normañskiej i w tradycji irlandzkiej. Wnioskujê st¹d, ¿e Orfeusz jest track¹ postaci¹ tego samego
typu, co Zalmoxis  mistycznym szamanem b¹d prototypem szamana – tam¿e, s. 128-129.
24
G. Colli, Narodziny filozofii, t³um. S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 70.
25
Jedn¹ sporód wielu funkcji, jakimi Grecy obarczyli boga Apollina, by³o patronowanie wyroczniom. By³ bogiem nios¹cym wiat³o wiedzy. Pod jego opiek¹ pozostawa³y wieszczka delficka,
zwana Pyti¹, oraz Sybilla, a zw³aszcza s³ynna Sybilla Kumañska. Najstarsza wyrocznia staro¿ytnej
Grecji, za³o¿ona wed³ug legendy jeszcze przez Pelazgów, znajdowa³a siê w Dodonie, miecie Molossów w Epirze. Jej patronem nie by³ jednak Apollo, ale sam Zeus. Kap³ani wyroczni
w Dodonie odczytywali przysz³oæ z szelestu lici wiêtych dêbów, z lotu hodowanych przy wi¹tyni go³êbi, ze szmeru ródlanej wody czy z dwiêków wydawanych przez poruszane wiatrem misy
z br¹zu. Ten raczej spokojny sposób wieszczenia mocno siê ró¿ni od apoliñskiego sza³u Pytii czy
Sybilli. Z czasem wi¹tynia w Dodonie straci³a swój ogólnonarodowy presti¿ i sta³a siê wyroczni¹
lokaln¹. Jej miejsce zajê³a wyrocznia w Delfach.
26
G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 25.
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odurza³ j¹, wed³ug ró¿nych wersji, b¹d dym palonego kadzid³a w adytonie, b¹d
wyziewy dobywaj¹ce siê ze szczeliny pod trójnogiem. Pod wp³ywem dzia³ania
narkotyku Pytia wpada³a w ekstazê i wypowiada³a niezrozumia³e s³owa. Trudno
jest jednak jednoznacznie stwierdziæ, czy Pytia przepowiada³a przysz³oæ, czy
raczej poucza³a pielgrzymów w kwestiach m¹droci i sprawiedliwoci, podobnie
zreszt¹ jak czyni³o to w archaicznej Grecji siedmiu mêdrców. W Protagorasie
Platon opowiada o nich, ¿e kiedy zeszli siê razem i z pierwocin swojej m¹droci ofiarê z³o¿yli Apollinowi, wypisuj¹c w wi¹tyni delfickiej to, co przecie¿
wszyscy piewaj¹: «Poznaj siebie samego» i «Niczego nad miarê»”27. Apollo by³
bogiem wiat³a i m¹droci, który wyzwala³ cz³owieka z mroku niewiedzy.
W kulcie boga kry³a siê wiara, która z czasem zosta³a przetworzona w filozofiê
i naukê, ¿e wyzwolenie z mrocznych si³ ¿ycia, z jego przypadkowoci, niepewnoci, kruchoci, chaosu dokonuje siê przez boski rozum, przez to, co harmonijne, uniwersalne, absolutne. Tak wiêc przejcie od tego, co nierozumne, do rozumu dokonuje siê pod patronatem samego boga, który trwa, stanowi¹c ostateczne
i niewzruszone oparcie dla tego, co rozumne i prawdziwe.
W zachowanych fragmentach dzie³a Parmenidesa nie znajdujemy bezporednich odniesieñ do Delf czy innych wyroczni, ale jest pewne, ¿e w czasach, w których ¿y³ eleata, obecnoæ Pytii w Delfach by³a mocno zaznaczona28. Istnieje jedPlaton, Protagoras, w: ten¿e, Dialogi, t. 1, t³um. W. Witwicki, Kêty 1999, 343b. Staro¿ytni,
przynajmniej do czasów Empedoklesa, który jako pierwszy odró¿ni³ szaleñstwo pochodz¹ce ex
purgamento animae od szaleñstwa zwi¹zanego z zaburzeniami prawid³owego funkcjonowania cia³a, wiedzieli dwie rzeczy. Po pierwsze, to, ¿e w szale cz³owiek traci³ kontrolê nad sob¹, bo zosta³
opêtany przez si³ê wy¿sz¹. Odt¹d wszystko, co siê z nim dzia³o, jego gesty, czyny, s³owa, dzia³o
siê bez jego woli. Jednostka stawa³a siê medium, przez które dzia³a³a si³a wy¿sza. Po drugie, to, co
ludzkie, by³o ograniczone w swej mocy nieporównywalnej do owej zewnêtrznej si³y, np. namiêtna
si³a mi³oci nie mog³a byæ si³¹ ludzk¹, bo w tym wypadku by³aby zbyt s³aba, nieadekwatna do
potêgi namiêtnoci; dlatego zawrzeæ j¹ w sobie mo¿e jedynie imiê bóstwa  Erosa i Afrodyty. Skoro cz³owiek dzia³aj¹cy pod wp³ywem sza³u nie dzia³a³ z w³asnej woli i skoro si³a ta by³a tak potê¿na, to nic dziwnego, ¿e pojêcie sza³u wi¹zano z bóstwem. I tak, opieraj¹c siê na podziale Platona
dokonanym w Fajdrosie, mo¿na wymieniæ cztery rodzaje sza³u: profetyczny, któremu patronowa³
Apollo, rytualny (Dionizos), poetycki (Muzy), erotyczny (Eros i Afrodyta – zob. Platon, Fajdros,
t³um. L. Regner, Warszawa 1993, 244a-245b). Na samym pocz¹tku drugiej mowy zawartej w Fajdrosie Sokrates stara siê odeprzeæ niew³aciwy, jego zdaniem, pogl¹d Fajdrosa na sprawy mi³oci
 zob. tam¿e. Ten ostatni twierdzi, ¿e nale¿y okazywaæ przychylnoæ temu, kto nie kocha, bo taki
cz³owiek z lodu pozostaje przy zdrowych zmys³ach, podczas gdy tzw. wielbiciel jest niespe³na rozumu. Sokrates replikuje, twierdz¹c, ¿e najwiêksze z dóbr, jakie otrzymuj¹ ludzie, s¹ zwi¹zane ze
stanami odurzenia, ale tylko pod warunkiem, ¿e s¹ one darem bogów: Oto bowiem i wieszczka
w Delfach, i kap³anki w Dodonie w³anie w stanach odurzenia wywiadczy³y wiele znakomitych dobrodziejstw Helladzie tak w sprawach jednostek, jak i pañstw, na trzewo natomiast ma³o albo nic 
zob. tam¿e, 244ab. Dlatego te¿ starodawni, zdaniem Ateñczyka, za piêkniejszy uznawali sza³ ni¿
stan trzewoci, jako pochodz¹ce, ten pierwszy od bogów, ten drugi za od ludzi – tam¿e, 244d.
28
Inny filozofem, którego zwi¹zek z bogiem Apollinem jest bardzo bliski, by³ Pitagoras. Jak
ju¿ wspomnia³em, pogl¹dy pitagorejczyków mia³y wp³yw na filozofiê Parmenidesa. Samego Pitagorasa uznawano za syna boga Apollina, a nawet za samego Apollina Hyperborejskiego. Zreszt¹
27
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nak pewne podobieñstwo miêdzy wyroczni¹ a podró¿¹ m³odzieñca zawart¹ w prologu29. Zarówno podró¿ m³odzieñca, jak i wieszczenie Pytii ma charakter ekstatyczny. Sza³ Pytii ma na celu opuszczenie cia³a i wejcie w kontakt z bogiem.
Pytia by³a wiêc poredniczk¹ miêdzy bogiem i ludmi. W prologu dzie³a Parmenidesa m³odzieniec opuszcza dom Nocy, zamieszkany przez miertelników i wype³niony ich zwodniczymi mniemaniami, a nastêpnie, przekraczaj¹c kosmiczn¹
bramê, wchodzi na drogê Dnia, która doprowadza go do bogini. Celem ekstazy
m³odzieñca filozofa jest poznanie prawdy. W obu jednak wypadkach treæ wiedzy dotyczy czego innego. W Delfach Pytia objawia interesuj¹c¹ pielgrzymów
przysz³oæ, natomiast wiedza objawiona przez boginiê m³odzieñcowi jest sam¹
filozofi¹. Obejmuje ona nie tylko okrelony wycinek czy pewien aspekt, ale
wszystko. Trzeba, aby wszystko pozna³  mówi bogini do m³odzieñca. Chocia¿ jest to wiedza przekazana, czyli objawiona, to jednak do jej natury nale¿y
pewnoæ, któr¹ cz³owiek zdobywa, oceniaj¹c j¹ rozumem. Jest to wiedza prawdziwa nie tylko dlatego, ¿e jest wiedz¹ bosk¹ i objawiona zosta³a przez boginiê,
ale dlatego ¿e poddaje siê krytycznemu os¹dowi rozumu. Cytowany ju¿ wy¿ej
Giorgio Colli pisze: „U Parmenidesa rzuca siê w oczy wielka bieg³oæ dialektyczna w pos³ugiwaniu siê ideami jak najbardziej abstrakcyjnymi i kategoriami
jak najbardziej ogólnymi”30, co odró¿nia go mocno, i w ogóle ca³¹ filozofiê od
rozpowszechnionego w tamtym czasie ducha mistycyzmu, wyroczni i misteriów.
Jednak¿e, jak pisze autor Narodzin filozofii, „mistycyzm i racjonalizm nie by³y
w Grecji czym sobie przeciwstawnym, ale trzeba by je raczej uznaæ za dwie kolejne fazy tego samego podstawowego zjawiska”31. Nie chodzi tu o ekstazê typu
psychologicznego, jak¹ osi¹ga siê sztucznie pod wp³ywem dzia³ania narkotyków
(obecnych w dowiadczeniu ekstatycznym Pytii), ale ekstazê filozoficzn¹, czyli
tak¹, która pozwala przekroczyæ poziom ograniczeñ jednostki i wznieæ siê na
uniwersalny poziom mylenia. Celem tej mistycznej podró¿y jest osi¹gniêcie
wiedzy filozoficznej, a konkretnie poznanie prawdy, co jest to¿same z dowiadju¿ cz¹stka jego imienia pyth wskazuje na zwi¹zek filozofa z pogromc¹ Pytona. Uprawianie matematyki i oddawanie siê muzyce w zwi¹zku pitagorejczyków by³o cile zwi¹zane z praktykami
mistycznymi i katartycznymi.
29
L. Couloubaritsis, poddaj¹c krytyce interpretacjê religijn¹ prologu, pisze: W epoce, w której tworzy Parmenides, a która nie jest zbytnio oddalona od epoki Pindara, bardziej od mistyki orficko-pitagorejskiej oraz inicjacji w kulty misteryjne, dominuje religia tradycyjna, wraz z niezbywaln¹ obecnoci¹ Apollina, boga poetów i wró¿biarzy, a ogólnie wiedzy – L. Couloubaritsis, La
pensée de Parménide. En appendice traduction du Poème. Troisième édition modifiée et augmentée de Mythe et Philosophie chez Parménide, Bruxelles 2008, s. 162-163. Ten sam autor, poza
zdawkowym wskazaniem na podobieñstwo miêdzy mistycznymi elementami wystêpuj¹cymi w prologu (np. wiat³o, poezja) a religijnym kultem boga Apollina, nie rozwija dalej tego intryguj¹cego
w¹tku. Mimo to uwa¿a, ¿e w interpretacji poematu typu religijnego nale¿y wzi¹æ pod uwagê przede
wszystkim relacjê miêdzy Parmenidesem a bogiem Apollinem – tam¿e, s. 164.
30
G. Colli, Narodziny filozofii, dz. cyt., s. 71.
31
Tam¿e, s. 77.
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czeniem samego bytu. Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e m³odzieniec Parmenidesa odbywa podró¿ wewnêtrzn¹. Tymczasem Pytia wprawiona zostaje w stan
ekstazy w cile okrelonym miejscu: adytonie; zasiada ona na trójnogu, a towarzysz¹ jej kap³ani  hermeneuci boskiego przes³ania, którzy niezrozumia³y be³kot medium przek³adaj¹ na zrozumia³e dla ludzi formu³y.
Tak wiêc ekstaza Parmenidejska jest istotnie zwi¹zana z sza³em apoliñskim,
ale nie jest z nim to¿sama. Pytia jest jedynie podatnym na ekstazê medium, czyli
narzêdziem w rêku boga, który pos³uguje siê nim wedle w³asnego uznania. Tymczasem m³odzieniec z poematu Parmenidesa, choæ dzia³a pod wp³ywem boskiej
inspiracji, to czyni tak wiadomie. Innymi s³owy, w ekstatycznym uniesieniu,
które umo¿liwia spotkanie z bóstwem twarz¹ w twarz, jego wola i to¿samoæ nie
zostaj¹ przekrelone. Potwierdza to sama bogini, zachêcaj¹c filozofa, aby ten
rozumem os¹dzi³ przytoczone przez ni¹ argumenty. Oba typy dowiadczenia ekstatycznego maj¹ jednak wspólny cel, mianowicie poznanie. Pytia jest medium,
przez które Apollo objawia ludziom prawdê o teraniejszoci b¹d przysz³oci.
Bogini natomiast powierza Parmenidesowi najcenniejsz¹ wiedzê, jak¹ jest poznanie prawdy filozoficznej. W obu przypadkach mamy do czynienia z szaleñstwem
pchaj¹cym cz³owieka ku wiedzy. Oba te¿ w tym punkcie ró¿ni¹ siê od szaleñstwa dionizyjskiego, którego celem by³o nie tyle poznanie, ile uwolnienie siê od
siebie, zerwanie ziemskich wiêzów i zjednoczenie siê z bóstwem. Sza³ dionizyjski zwi¹zany by³ bezporednio ze sfer¹ uczuciow¹, psychologiczn¹. Mia³ s³u¿yæ
chwilowej ucieczce od samego siebie, jego dzia³anie by³o dzia³aniem katartycznym lub nawet uzdrawiaj¹cym. Chodzi³o w nim nie o spotêgowanie wiadomoci jednostki, lecz przeciwnie, o jej chwilowe zawieszenie, przekrelenie32.
PODSUMOWANIE
Filozofiê Parmenidesa z Elei przenika duch mistycyzmu. Jego ród³a bior¹
pocz¹tek w filozofii pitagorejskiej, a tak¿e w religii orfików i szamanizmie;
przede wszystkim jednak czerpi¹ z ducha wyroczni w Delfach i kultu Apollina –
boga wiat³a i poznania. Prolog dzie³a Parmenidesa zawiera opis mistycznej podró¿y m³odzieñca do bogini. Celem tej podró¿y jest wejcie w kontakt z bogini¹
i poznanie prawdziwej natury bytu. W ekstazie, któr¹ w prologu symbolizuje dynamiczny pêd zaprzêgu ci¹gniêtego przez r¹cze konie, m³odzieniec przekracza
kosmiczn¹ bramê, która odcina cie¿kê Nocy (niewiedzê) i Dnia (wiedzê). WiOpis podró¿y w inny wiat, któr¹ m³odzieniec odbywa w wietlistym rydwanie, nasuwa
porównanie ze s³ynn¹ alegori¹ wonicy i koni opisan¹ przez Platona w Fajdrosie  zob. Platon,
Fajdros, dz. cyt., 244a-257b. Jednak dwa rumaki, które maluje Sokrates, nie ci¹gn¹ zgodnie rydwanu: jeden jest dobry  r¹czy i pos³uszny, ci¹gnie wóz ku górze, drugi jest z³y  têpy, oporny,
poci¹ga zaprzêg w dó³, ku ziemi. Tymczasem w Parmenidejskim zaprzêgu mamy do czynienia
z m¹drymi, pos³usznymi boskiemu natchnieniu i pragnieniu serca klaczami, które zgodnie unosz¹
jedca do królestwa bogini.
32
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dzieæ znaczy jednoczenie wiedzieæ. Dowiadczenie mistyczne daje wiêc wgl¹d
w metafizyczny wymiar rzeczywistoci.
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SUMMARY
The preserved fragments of the Parmenides’ work is one of the oldest testimonies of the mystical
experience in philosophy. Mysticism meets here with metaphysics. The poem’s prologue is a transcript
of the mystic passage of a young man to the goddess who symbolizes the truth of being. By knowing
the goddess and her message, young man learns the nature of being. The ecstatic experience opens
him to the metaphysical dimension of reality. The sources of the Parmenides’ mysticism are the
following: the Pythagorean philosophy, orphism, shamanism and the cult of Apollo at Delphi.
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