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WOUTER J. HANEGRAAFF
Universiteit van Amsterdam

RELIGIA I WYOBRAŹNIA HISTORYCZNA:
TRADYCJA EZOTERYCZNA JAKO KREACJA
POETYCKA1
[…] dusza nie myśli nigdy bez wyobrażenia.
Arystoteles, O duszy, III. 7. 431a2

Lucia Traut i Anette Wilke dowodziły ostatnio, że we współczesnych badaniach nad religią pojęcie w y o b r a ź n i zostało
w niezrozumiały sposób zlekceważone i należałoby niezwłocznie przywrócić mu status „terminu kluczowego” dla naszej dyscypliny3. Badaczki słusznie zauważają, że choć religioznawcy
często posługują się tym terminem, umieszczają go nawet w sa1
Przekład Magdaleny Kruk (UG) i Agaty Świerzowskiej (UJ) na podstawie:
Wouter J. Hanegraaff, Religion and the Historical Imagination: Esoteric Tradition
as Poetic Invention [w:] Dynamics of Religion. Past and Present, eds. Ch. Bochinger, J. Rüpke, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, Berlin 2017, s. 131–154.
Przekładu na język polski dokonano w ramach prac
badawczych finansowanych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego – „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2016–2019: Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939 (0186/NPRH4/H2b/83/2016). Tłumaczki dziękują za cenne
uwagi dr hab. Monice Rzeczyckiej (UG), dr hab. Izabeli Trzcińskiej (AGH
w Krakowie) oraz prof. drowi hab. Leszkowi Sosnowskiemu (UJ).
2
Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, PWN, Warszawa 1972 [przyp. tłum.].
3
‘Einleitung’. In Religion – Imagination – Ästhetik: Vorstellungs- und Sinneswelten in Religion und Kultur, eds. L. Traut, A. Wilke, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s. 19–60.
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mych tytułach swoich monografii4, to jednak zazwyczaj traktują go w sposób dość enigmatyczny, nie poświęcając mu głębszej refleksji teoretycznej5. Dziś nie toczy się żadna teoretyczna
dyskusja na temat wyobraźni, jej natury, funkcji czy znaczenia dla historycznych, społecznych, dyskursywnych i kognitywnych wymiarów religii. Hasło „wyobraźnia” nie pojawia
się w standardowych pracach o charakterze podręcznikowym,
takich jak Critical Terms for Religious Studies Marka C. Tylora (1998) czy Guide to the Study of Religion Williego Browna
i Russella T. McCutcheona (2000); kwestia wyobraźni nie została podjęta w New Approaches to the Study of Religion Amina Geertza i Randiego Warnesa (2005), nie odgrywa też ważnej
roli w studium Contemporary Theories of Religion Michaela
Stausberga (2009); wyobraźni nie ma ponadto wśród haseł
Oxford Handbook for the Study of Religion Michaela Stausberga i Stevena Englera (2016). Najwyraźniej współcześni badacze religii ciągle jeszcze nie postrzegają wyobraźni jako przedmiotu badań.

4
Chyba najbardziej znanym przykładem jest opracowanie Jonathana Z. Smitha (Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago 1982). Inne wymienione przez Traut i Wilke prace to Ronalda Indena Imagining India, ujmująca ideę „wyobrażonych ojczyzn” w badaniach nad diasporami, czy Benedicta
Andersona tekst na temat „wyobrażonych wspólnot” (‘Einleitung’. In Religion
– Imagination – Ästhetik..., s. 19). Nawet pobieżne przejrzenie oferty Amazona w poszukiwaniu „wyobraźni”/„wyobrażania” i „religii” wystarczy, aby pokazać, jak często terminy te są używane w tytułach publikacji naukowych dotyczących religii.
5
Oczywiście są wyjątki, zob. na przykład G. Herdt, M. Gilbert, The Religious
Imagination in New Guinea, Rutgers University Press, New Brunswick 1989;
D. Shulman, More than Real: A History of the Imagination in South India, Harvard University Press, Cambridge, MA 2012; Religion in Cultural Imaginary:
Explorations in Visual and Material Practices, ed. D. Pezzoli-Olgiati, Nomos,
Baden-Baden 2015; E. Wolfson, Through a Speculum that Shines: Vision and
Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton University Press, Princeton 1994; idem, A Dream Interpreted Within a Dream: Oneriopoiesis and the
Prism of Imagination, Zone Books, New York 2011; idem, Giving Beyond the
Gift: Apophasis and Overcoming Theomania, Oxford University Press, New
York 2014 (por. przyp. 18).
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1. Wyobraźnia – pomiędzy strażnikami a krytykami
W niniejszym artykule zamierzam udowodnić, że wyobraźnia winna awansować do statusu kluczowego tematu w badaniach nad religią. Aby ukazać jej wagę, przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności podstawowej, teoretycznej i metodologicznej
opozycji pomiędzy badaczami „religijnymi” oraz ich krytykami. Mówiąc o badaczach religijnych, mam na myśli tych, którzy należeli do tradycji wyznaczonej przez Mirceę Eliadego
i innych myślicieli historycznie powiązanych z kręgiem Eranosa6, zaś za ich krytyków uznaję współczesnych badaczy związanych z takimi organizacjami jak North American Association
for the Study of Religion (NAASR) czy czasopismami takimi
jak „Method & Theory in the Study of Religion”. Ich podejście u samych podstaw jest całkowicie odmienne, a obie grupy
mają ogromny wpływ zarówno na badania nad religią, jak i na
popularne rozumienie religii, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, badacze religijni (strażnicy religii, zgodnie z dobrze znaną terminologią McCutheona7) mają skłonność
do myślenia w kategoriach mitycznych archetypów, symboli
uniwersalnych czy mundus imaginalis, a cały stosowany przez
nich aparat pojęciowy opiera się na wyjątkowo mocno akcentowanym znaczeniu wyobraźni jako zdolności poznawczej, pozwalającej wniknąć w głęboką rzeczywistość duchową, pozostającą poza zasięgiem zwykłej racjonalności czy normalnego
doświadczenia zmysłowego. Krótko mówiąc, przyjmują oni,
że wyobraźnia religijna ma charakter n o e t y c z n y, ponieważ
umożliwia kontakt z ostatecznymi czy też głębszymi poziomami rzeczywistości. Ze stanowiskiem tym ostro polemizują
współcześni badacze należący do nurtu „krytycznego”, którzy
zazwyczaj dowodzą lub też pośrednio zakładają, że bogowie,
anioły, demony czy jakiekolwiek inne byty duchowe są, w rzeczy samej, nierealne i istnieją jedynie w ludzkiej wyobraźni. Są
oni przekonani, że zadaniem badacza jest przebicie się przez
6
W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 277–314.
7
R. McCutcheon, Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion, State University of New York Press, Albany 2011.
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zasłonę wyobrażonych fantazji i iluzji w celu wydobycia znacznie bardziej istotnych wymiarów – społecznych, psychologicznych, dyskursywnych czy politycznych, które pozwalają zrozumieć prawdziwą istotę religii. Jednym słowem, badacze ci
są przekonani, że wyobraźnia religijna jest nie tyle noetyczna,
ile z w o d n i c z a – uniemożliwia postrzeganie rzeczywistości.
Chociaż badacze reprezentujący tradycję krytyczną najwyraźniej nie zgadzają się z badaczami religijnymi (strażnikami
religii) co do tego, jak należałoby oceniać wyobraźnię i jak postrzegać jej wartość w kontekście religii, to jednak można by
się spodziewać, że wszyscy będą zgodni przynajmniej w jednej kwestii: uznają za istotne samo znaczenie wyobraźni. Bądź
co bądź, skoro wyobraźnia działa tak doskonale, wprowadzając zamęt w umysłach wyznawców w kwestii prawdziwej natury rzeczywistości i sprawiając, że wierzą oni w rzeczy, które
nie istnieją, to czyż nie powinno się zbadać tego zjawiska dogłębnie? A jednak w praktyce tak się nie dzieje. To fakt bardzo znamienny, wskazuje bowiem, że choć badacze „krytyczni” postrzegają samych siebie jako reprezentujących tradycję
racjonalistyczną i świecką, to mogą nie być świadomi tego, że
wyobraźnia odgrywała c e n t r a l n ą rolę w projekcie oświeceniowym, począwszy od Thomasa Hobbesa i Davida Hume’a,
na Immanuelu Kancie kończąc. Jak ujęła to Mary Warnock
w swojej klasycznej analizie tej debaty, Kant musiał dojść do
wniosku, że
Bez wyobraźni nigdy nie bylibyśmy zdolni przenieść
pojęć na doświadczenie zmysłowe. Podczas gdy całe
życie zmysłowe zostałoby pozbawione wszelkiej regularności i porządku, życie czysto umysłowe nie miałoby żadnej konkretnej zawartości. A to prowadzi do
jednego wniosku – czy to przy pomocy zmysłów, czy
intelektu nie moglibyśmy doświadczać świata tak, jak
to robimy. Te dwa elementy, gdy pełnią swoje funkcje,
nie są ze sobą połączone w sposób mechaniczny. Potrzebują elementu trzeciego, który je łączy. Tym łącznikiem jest wyobraźnia...8.
8
M. Warnock, Imagination, Berkeley 1976, s. 30. Nie zmienia to faktu, że rola
wyobraźni w procesach poznawczych człowieka była dla Kanta zjawiskiem
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Rozumowe podstawy takich wniosków można odnaleźć zarówno u Hobbesa, jak i Hume’a. To przecież Oświecenie (a nie
Romantyzm, jak się często twierdzi9) odkryło wyobraźnię jako
tę funkcję umysłu, która ma zasadnicze znaczenie dla naszej
zdolności postrzegania rzeczywistości i wprowadzania porządku w chaos doznań zmysłowych10. Jak mi wiadomo, wnioski
te nigdy nie zostały obalone11. Przeciwnie, zostały rozszerzone, zreinterpretowane i skierowane na zupełnie nowe tory przez
myślicieli romantycznych, takich jak Friedrich Schelling, William Wordsworth, w szczególności zaś Samuel Coleridge. Poczynił on znane rozróżnienie pomiędzy „wyobraźnią pierwotną”, dzięki której każdy z nas postrzega otaczający świat, oraz
„wyobraźnią wtórną”, kluczową dla twórczości artystycznej
oraz geniuszu12. Skutkiem tych poglądów było błędne założenie, że wyobraźnia stoi w opozycji do racjonalności, podobnie
jak Romantyzm stoi w opozycji do Oświecenia. Ja utrzymywałbym raczej, że jeśli badacze religijni czerpią inspirację z romantycznych rozważań o naturze wyobraźni wtórnej i jej quasi-boskich mocach twórczych13, to uczeni reprezentujący tradycję
głęboko problematycznym. O jego dwuznacznych próbach, mających na celu
zminimalizowanie i przysłonięcie jej wagi, pojawiających się w różnicach pomiędzy pierwszym i drugim wydaniem Kritik der reinen Vernunft, oraz o znaczących różnicach w analizie wyobraźni, jakie pojawiają się w jego pismach
teoretycznych i empirycznych, zob. H. Böhme, G. Böhme, Das Andere der Vernunft: Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, s. 231–250; J. Kneller, Kant and the Power
of Imagination, Cambridge University Press, Cambridge 2007, rozdz. 1 i 5;
por. także E. Wolfson, Giving Beyond the Gift..., s. 1–2, przyp. 3 z dalszą literaturą.
9
Por. J. Engell, The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism, Harvard University Press, Cambridge, MA 1981.
10
Ibidem, s. 3–10.
11
Zob. na przykład A. Clark, Whatever Next? Predictive Brains, Situated
Agents, and the Future of Cognitive Science, „Behavioral and Brain Sciences”
2013, No. 36, s. 197–199.
12
M. Warnock, Imagination…, s. 66–130; eadem, Imagination and Time,
Blackwell, Oxford 1994, s. 22–44.
13
Zapewne po części z pobudek szowinistycznych mętne wywody Coleridge’a
na temat wyobraźni stały się przedmiotem znacznego zainteresowania przede
wszystkim brytyjskich uczonych. Jestem skłonny zgodzić się z Mary Warnock, że choć wypracowana w Romantyzmie teoria wyobraźni ma bez wątpienia istotne znaczenie historyczne i kulturowe, to jednak z technicznego i filozoficznego punktu widzenia stoi zdecydowanie niżej niż tradycja brytyjskich
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krytyczną powinni zapoznać się nieco lepiej p r z y n a j m n i e j
z oświeceniową dyskusją na temat wyobraźni pierwotnej i jej
kluczowego znaczenia dla ludzkiego poznania.
Hume i Kant uczą nas, że wyobraźnia jest podstawową rzeczywistością życia psychicznego człowieka jako zwierzęcia
myślącego. Tylko za sprawą zdolności wyobrażania jesteśmy
w ogóle zdolni do przyjmowania „pojęć” i „idei”. W jaki dokładnie sposób wyobraźnia czyni owe cuda, pozostawało dla
Kanta tajemnicą i filozof stracił nadzieję na rozwiązanie tej
kwestii – nazywał to „sztuką skrytą w głębinach ludzkiej duszy,
której prawdziwych sposobów działania Natura zapewne nigdy nie pozwoli nam odkryć i nie otworzy przed naszym wzrokiem”14. Stanowisko to, zwłaszcza oceniane z ówczesnej perspektywy, mogło wydać się dość pesymistyczne, dziś jednak
kognitywiści najwyraźniej odkrywają ponownie te podstawy,
które jako pierwsi odsłonili Hume, Hobbes i Kant. Gilles Fauconnier i Mark Turner w przełomowej pracy na temat „amalgamacji pojęciowej” [conceptual blending] zauważają, że kognitywistyka przez wiele lat błądziła po manowcach zwodzona
upartymi twierdzeniami dwudziestowiecznych filozofów analitycznych, że myślenie metaforyczne należy wyraźnie oddzielić
empirystów i Kanta. Jak zauważa Warnock, z subtelną dozą ironii: „Zamiast argumentów dostajemy wielokrotne stwierdzenia, mętne, mroczne, być może głębokie. Powodem tej zmiany, tego wielkiego upadku postawy racjonalnej, jest
to, że wyznaczona przez Kanta ostra granica pomiędzy tym, co można poznać,
a tym, co poznane być nie może, pomiędzy uprawnionym myśleniem a niemożliwą, pustą spekulacją metafizyczną, została zniesiona” (eadem, Imagination…,
s. 63–64). Fascynujące omówienie tego, w jaki sposób Coleridge w swoim
rozumieniu wyobraźni usiłuje przezwyciężyć metodologiczny agnostycyzm
w celu stworzenia podstaw dla czegoś w rodzaju nowej „religii Romantyzmu”,
której przykładem może być wyszukana ezoteryczna filozofia Owena Barfielda, przedstawił Robert J. Relliy (Romantic Religion: A Study of Owen Barfield,
C.S. Lewis, Charles Williams, and J.R.R. Tolkien. Great Barrington 2006). Tak
się składa, że istotny wpływ Barfielda na J.R.R. Tolkiena, którego słynna teoria baśni (‘On Faery-Stories.’ In The Tolkien Reader, New York 1966) jest zbudowana na tych samych podstawach, doskonale wpisuje się w badania Markusa Altena Davidsena nad religiami opartymi na fikcji (The Spiritual Tolkien Milieu: A Study of Fiction-Based Religion, Diss. Leiden University 2014).
14
I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (2. Auflage 1787) [in:] Kants Werke,
Bd. III, Akademie Textausgabe, Berlin 1968, s. 180–181; M. Warnock, Imagination, s. 32.
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od zasadniczego sensu [core meaning]. W konsekwencji takiego podejścia stali się oni ślepi na to, że w istocie „działania wyobraźni prowadzące do konstruowania znaczeń […] zachodzą
błyskawicznie poniżej poziomu świadomości”15. Ich wniosek
jest radykalny, a ja chciałbym go podkreślić w sposób szczególny: „Następnym krokiem w eksploracji umysłu jest naukowe zbadanie natury i mechanizmów wyobraźni”16.
Jeśli Fauconnier i Turner mają rację, to nadszedł czas dla
nas, badaczy religii, abyśmy w sposób poważny potraktowali wyobraźnię jako kategorię kluczową także dla naszej
dyscypliny17.

2. Wyobraźnia historyczna jako przedmiot badań
Bez wątpienia wyobraźnia stanowi bardzo obszerny temat,
co związane jest z jej wieloma potencjalnymi zastosowaniami
w badaniach nad religią i innymi dziedzinami kultury18. W tym
artykule zamierzam zająć się badaniem jednej z takich możliwości: wyobraźni h i s t o r y c z n e j jako p r z e d m i o t u badań (a nie jako czynnika w badaniach historycznych, chociaż
jest to z pewnością temat ważny i interesujący)19. Moje zainteresowania dotyczą jedynie tego, jak podmioty uczestniczące
G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think: Conceptual Blending and the
Mind’s Hidden Complexities, Basic Books, New York 2002, s. 15.
16
Ibidem, s. 8.
17
O pionierskim wykorzystaniu amalgamacji pojęciowej do badań nad tekstami
z Nag Hammadi zob. H. Lundhaug, Images of Rebirth: Cognitive Poetics and
Transformational Soteriology in the Gospel of Philip and the Exegesis of the
Soul, Brill, Leiden 2010; por. także M.A. Davidsen, The Religious Affordance
of Fiction: A Semiotic approach, „Religion” 2016, Vol. 46, No. 4.
18
Por. E.T.H. Brann, The World of the Imagination: Sum and Substance, Rowman & Littlefield, Lanham 1991.
19
Dyskusja nad „wyobraźnią historyczną” trwa w ramach metody historycznej i filozofii historii od czasu publikacji Metahistory Haydena White’a (1973)
oraz od wydanych po II wojnie światowej prac Robina George’a Collingwooda. Związek pomiędzy fikcjonalnością i historycznością jest przedmiotem żywiołowej debaty prowadzonej w specjalistycznych czasopismach i popularnych mediach. Nawet jeśli uznamy, że ta ożywiona dyskusja „przyniosła więcej dymu niż ognia” – jak to określiła Ann Rigney w Imperfect Histories: The
Elusive Past and the Legacy of Romantic Historicism (Ithaca, NY 2001, s. 5)
– historycy na ogół doceniają wagę samego problemu.
15
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w tworzeniu i przekazywaniu narracji religijnych widzą historię – zagadnienie to jest nierozerwalnie związane, jak zobaczymy, z problemem nadawania sensu historii. Mary Warnock, na
podstawie tradycji dyskursu według Hume’a i Kanta, wyjaśnia,
dlaczego „pozbawieni wyobraźni nie bylibyśmy świadomi istnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”20 – innymi słowy: ciągłości czasu. Ciągłość ta zyskuje znaczenie przez zamianę strumienia zdarzeń w opowieść: narracji w fabułę. Jednakże
ta zmiana jest bardzo wybiórczym uproszczeniem, które nieuchronnie zniekształca nieskończoną złożoność zdarzeń historycznych. Ponadto, podczas gdy wszelka opowieść ma swój początek, środek i zakończenie, wyjątkowość historii polega na
tym, że znajdując się w jej centrum, nie znamy jej zakończenia21. Dlatego też w niniejszym artykule nie zajmuję się historią jako taką, lecz podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu
i przekazywaniu narracji religijnych, które zmieniają historię
w opowieść czy też zastępują historię opowieściami.
Opowieści te są wytworami wyobraźni historycznej oraz,
w szczególności, historycznej p a m i ę c i. Zazwyczaj uważa
się, że pamięć jest częścią składową wyobraźni, ponieważ pozwala przywołać obraz tego, co już nie istnieje lub czego już nie
doświadczamy. Tak jak i n d y w i d u a l n e poczucie tożsamości zależy od tego, jak zapamiętaliśmy nasze życiowe doświadczenia (jeśli utracimy pamięć, to dosłownie nie wiemy, kim
jesteśmy), tak poczucie z b i o r o w e j tożsamości jest uzależnione od tego, jak zapamiętaliśmy naszą wspólną historię. Jednakże nasza pamięć nie jest kliszą fotograficzną. Podobnie jak
inne formy wyobraźni, jest ona a k t y w n ą umiejętnością, która nieustannie odtwarza przeszłość poprzez sam proces zachowywania pamięci o niej. Tak jak doświadczamy świata „gdzieś
tam” jedynie za pośrednictwem naszej wyobraźni, podobnie historię „kiedyś tam” postrzegamy przez pryzmat naszej indywidualnej i zbiorowej pamięci. W obu przypadkach środki, którymi się posługujemy, sprawiają, że widzimy rzeczy, których

20
21

M. Warnock, Imagination and Time…, s. 88.
Ibidem, s. 108.
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stopień zgodności z rzeczywistością „gdzieś tam” lub „kiedyś
tam” charakteryzuje duża zmienność.
To prowadzi mnie do pojęcia Gedächtnisgeschichte, czyli
mnemohistorii, Jana Assmanna22. W celu przedstawienia mojej interpretacji tej koncepcji – w pewnym stopniu odmiennej
od tej, którą przestawił sam Assmann23 – posłużę się konkretnym przykładem. Henricus Cornelius Agrippa (1486–1535/36),
szesnastowieczny humanista, przez wiele pokoleń był uznawany za czarnoksiężnika, który podpisał pakt z diabłem, co spowodowało, że stał się pierwowzorem postaci Fausta ze słynnej
tragedii Goethego. Jednak w rzeczywistości, co potwierdzają
znawcy tematu, Agrippa był nie tylko filozofem-sceptykiem,
ale również bardzo pobożnym chrześcijańskim fideistą, dla którego niewzruszona wiara w Jezusa Chrystusa była jedyną wiarygodną podstawą prawdziwej wiedzy i zbawienia24. Na pierwszy rzut oka pomysł określenia tych dwóch wykluczających się
obrazów mianem „Agrippy wyobrażonego” i „Agrippy historycznego” może wydawać się kuszący, ale zabieg ten byłby poprawny jedynie w bardzo ogólnym i niedokładnym sensie. Bardziej trafny jest pogląd, że podczas gdy j a k i ś obraz Agrippy
istnieje jedynie w naszej wyobraźni, a obraz Agrippy czarnoksiężnika w dość istotny sposób odbiega od rzeczywistości, to
wizerunek Agrippy sceptyka i Agrippy chrześcijańskiego fideisty cechuje stosunkowo duża zgodność ze stanem faktycznym.
Zgodność z faktami i brak tej zgodności można więc przedstawić jako teoretyczne skrajności, pomiędzy którymi znajduje się
opowieść.

22
J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische
Identität in frühen Hochkulturen, C.H. Beck, Munich 1992; idem, Moses the
Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism, Harvard University
Press, Cambridge, MA 1997, s. 6–22; idem, Religion und kulturelles Gedächtnis: Zehn Studien, C.H.Beck, Munich 2000.
23
W.J. Hanegraaff, The Trouble with Images: Anti-Image Polemics and Western Esotericism [in:] Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others,
eds. O. Hammer, K. von Stuckrad, Brill, Leiden 2007, s. 112; idem, Esotericism
and the Academy…, s. 375–378.
24
M. van der Poel, Cornelius Agrippa, the Humanist Theologian and His Declamations, Brill, Leiden 1997.
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Rys. 1.

Z punktu widzenia historyka niepokoi fakt, że Agrippa
w powszechnej pamięci ma niewiele wspólnego z faktami.
Przyczyna jest dosyć prosta – taki obraz charakteryzuje się dużym stopniem p o e t y c k o ś c i 25, co czyni jego historię atrakcyjną. Natomiast dość wierny historycznie obraz Agrippy ulega
zapomnieniu, ponieważ jego historia jest w niewielkim stopniu
poetycka. Pamiętają o nim jedynie historycy, piszący dla wąskiego grona naukowców.
Wybrałem ten przykład, aby zilustrować pojęcie mnemohistorii, którą można określić jako „historię tego, w jaki sposób pamiętamy przeszłość”, w przeciwieństwie do historii jako „tego, co rzeczywiście wydarzyło się w przeszłości”.
Znaczenie tego rozróżnienia polega na tym, że jest ono oparte na wewnętrznej paradoksalności wyobraźni – zagadkowym
elemencie, który dotyka istoty pamięci i sprawia sporo trudności filozofom26. Wyobraźnia nigdy nie u k a z u j e nam świata „gdzieś tam” lub „kiedyś tam” inaczej niż poprzez stworzenie go w naszym umyśle; innymi słowy, zwodzi nas lub
ukrywa go przed naszym wzrokiem. Jeśli skoncentrujemy się
na jednej z tych opcji i podkreślimy z w o d n i c z y charakter
Jestem wdzięczny Markusowi A. Davidsenowi za to, że przekonał mnie, abym
wyodrębnił w moim pierwotnym pojęciu „fikcjonalności” jego dwa aspekty.
Zgodnie z sugestią Davidsena fikcjonalność może oznaczać brak zgodności z faktami lub poetyckość (to jest te wzorce, które tworzą „dobrą narrację”). Należy je
rozróżniać, ponieważ „zgodność z faktami kieruje wyobraźnię historyczną w stronę absolutnej referencyjności/dokładności, podczas gdy poetyckość nie kieruje jej
w stronę absolutnej nie-referencyjności/braku zgodności z faktami” (Davidsen, informacja zaczerpnięta z rozmowy przeprowadzonej w dniu 27.11.2015).
26
Dokładną i złożoną analizę wyobraźni religijnej i jej nieodłącznej paradoksalności można znaleźć w twórczości Elliotta Wolfsona, zob. na przykład E. Wolfson, Through a Speculum that Shines..., s. 204–214, passim; idem, A Dream
Interpreted Within a Dream..., s. 109–142, passim; idem, Giving Beyond the
Gift..., s. 1–13, passim.
25
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wyobraźni historycznej, będzie to dla nas zachętą do odsłonięcia zasłony fantazji historycznych w celu odkrycia (cytując
sławne słowa Leopolda von Rankego) wie es eigentlich gewesen, czyli jak to naprawdę było. Jest to pooświeceniowy projekt
klasycznej krytyki historycznej lub – inaczej mówiąc – krytycznej historiografii, która koncentruje się na drobiazgowym badaniu pierwotnych źródeł i która z pewnością orzeknie, że (posługując się nadal naszym przykładem) Agrippa nie był wcale
czarnoksiężnikiem, ale filozofem sceptykiem i chrześcijańskim
fideistą. Mamy tu do czynienia z klasyczną funkcją historiografii jako narzędzia Entmythologisierung.
Chcę mocno podkreślić, że moim zdaniem taka krytyczna
historiografia jest podstawą każdego poważnego historycznego projektu badawczego w każdej dziedzinie, nie wyłączając
religii. Bez niej będziemy budować zamki na piasku. Jednak
mimo że wydaje się ona niezbędna, jest ona również niekompletna w swojej konstrukcji; należy ją uzupełnić, stosując mnemohistorię lub – mówiąc dokładniej – mnemohistoriografię27.
Mamy tu do czynienia z drugą stroną dylematu. Wprawdzie
wyobraźnia (podobnie jak pamięć) jest w ostatecznym rozrachunku zwodnicza; jednocześnie jest ona jednak bardzo cenna, ponieważ jedynie d z i ę k i jej oszustwom jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć rzeczywistość! Wyobraźnia ukazuje nam
świat za pomocą kreacji twórczych, które należy badać dla nich
samych; ta zasada obowiązuje w odniesieniu do świata rzeczywistości „gdzieś tam” i „kiedyś tam”. Być może najważniejsze
jest to, że naiwnie zakładamy, iż twórcze produkty wyobraźni historycznej wyróżniają się na tle obiektywnych faktów historii – tymczasem jest wprost przeciwnie, znajdujemy je p o ś r ó d tych faktów i jako takie możemy je badać. Wracając
do naszego przykładu: liczne zniekształcenia, nieporozumienia oraz kreacje twórcze dotyczące Agrippy (krótko mówiąc,
wszystko – prawdziwe lub fałszywe – co ukształtowało obraz
Agrippy) składają się na wie es eigentlich gewesen. Można nawet powiedzieć, że jeśli chodzi o historyczny wymiar wpływu
Agrippy, fantazje te są w ostatecznym rozrachunku ważniejsze
27

W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 375–376.
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niż jego „prawdziwa” tożsamość, znana jedynie grupce specjalistów. Podsumowując, mnemohistoria skupia się na wyobrażeniu i pamięci o Agrippie. Zatem mnemohistoriograficzna
analiza Agrippy dokładnie ukazuje, jak cała sieć twórczych rekonstrukcji powstawała na przestrzeni czasu. Jan Assmann wydaje się postrzegać mnemohistorię w kategoriach niezależnej
działalności; ja jednak sądzę, że historię i mnemohistorię zawsze należy stosować na zasadzie dialektycznej interakcji.

3. Przykład 1: Opowieść o „starożytnej mądrości”
W pozostałej części artykułu skupiam się na roli, jaką spełnia wyobraźnia historyczna w mojej specjalizacji – zachodnim
ezoteryzmie. W kręgu moich zainteresowań jest longue durée
serii historycznych nurtów, idei i praktyk, począwszy od późnej
starożytności, a skończywszy na czasach współczesnych. Mają
one przynajmniej jedną wspólną cechę: były dyskredytowane
i marginalizowane w badaniach naukowych od czasów Oświecenia, przez co trafiły na bliżej nieokreśloną ziemię niczyją,
poza granice uznawanych powszechnie dyscyplin akademickich. Innymi słowy, jak już wcześniej starałem się wyjaśnić28,
materiały obecnie zaliczane do zachodniego ezoteryzmu można
określić jako historyczne ofiary dyskursu Oświecenia: przedstawiają one bowiem wszystko (na przykład „magię”, „filozofię okultystyczną”, „przesądy”, „to, co irracjonalne” lub zwykłą „głupotę”), co intelektualne elity i kształtująca się wówczas
akademia uznały za niezgodne z ich własnymi zadaniami, stojącymi przed współczesną nauką i racjonalnością i w opozycji
do których zdefiniowały swoją tożsamość. Oznacza to, że obszar ten można określić mianem polemicznego Innego epoki
Oświecenia, ponieważ obejmuje on całą zdyskredytowaną lub
odrzuconą wiedzę, którą oświeceniowi myśliciele postanowili
odrzucić w imię współczesnej nauki, rozumu i postępu.
Zadanie to zostało szczególnie wyraźnie określone przez
zapomnianego już oświeceniowego pioniera historii filozofii, Christopha Augustusa Heumanna. W swoim dziele Acta
28

Ibidem.
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Philosophorum (pierwszym profesjonalnym piśmie poświęconym historii filozofii) z 1715 roku napisał on, że wszystkie
te fałszywe lub alternatywne filozofie należy utopić „w morzu
zapomnienia” (das Meer der Vergangenheit), aby zapomniano
o nich na wieki. Posługując się argumentacyjną logiką destrukcji, przypominającą współczesny atak Państwa Islamskiego na
Palmirę i inne zabytki „pogańskiej” starożytności29, przekonywał on, że w bibliotekach i archiwach nie należy przechowywać żadnych materiałów, które dokumentują te „zabobonne idiotyzmy”. Pamięć o nich należało wymazać ze zbiorowej
świadomości30. Porównanie do ludzkiej i kulturowej tragedii
rozgrywającej się na naszych oczach na Bliskim Wschodzie nie
jest przypadkowe, lecz opiera się na rzeczywistym podobieństwie: te oświeceniowe polemiki powstały na bazie walki monoteistycznych religii, zwłaszcza chrześcijaństwa, a tym bardziej protestantyzmu, z późnym hellenistycznym połączeniem
platonizującej religii oraz filozofii, co dla naszej wygody można nazwać starożytnym p o g a ń s t w e m , które, jak sądzono,
zostało głęboko skażone b a ł w o c h w a l s t w e m31. Zwłaszcza protestanccy myśliciele reprezentowali pogląd, podobnie
jak postępuje dzisiaj Państwo Islamskie wobec wszelkich śladów pogaństwa, że tradycje te pochodziły od diabła i dlatego
powinny zostać unicestwione.
Należy podkreślić, że polemika oświeceniowa była, dokładnie rzecz ujmując, świecką wersją ataku wczesnego protestantyzmu na wysoce wpływową historyczną narrację, którą można zdefiniować jako „platoński orientalizm”32. Mamy
tu do czynienia z niezwykle silną historyczną narracją, obowiązującą w świadomości Zachodu od okresu patrystycznego,
W.J. Hanegraaff, On the Death of Khaled Asaad, Creative Reading, www.
wouterjhanegraaff.blogspot.com [2015].
30
Ch.A. Heumann, Von denen Kennzeichen der falschen und unächten Philosophie, „Acta Philosophorum” 1715, Vol. 2, s. 209–211; zob. W.J. Hanegraaff,
Esotericism and the Academy..., s. 132–133.
31
Por. idem, Idolatry, „Rever: Revista de Estudos da Religião” 2005, No. 5,
http://www.pucsp.br/rever/rv4_2005/; idem, The Trouble with Images...
32
J. Walbridge, The Wisdom of the Mystic East: Suhrawardi and Platonic Orientalism, State University of New York Press, Albany, NY 2001; W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 12–17.
29
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która została precyzyjnie sformułowana jako program włoskiego Renesansu. Posłużę się nią w celu przedstawienia pierwszego przykładu poetyzowania wyobraźni historycznej oraz konstrukcji pamięci kultury. W poniższym fragmencie celowo
przedstawię ją nie w konwencji wywodu na temat wydarzeń historycznych, lecz w formie o p o w i e ś c i (przed lekturą tego
fragmentu należy zapoznać się z wyjaśnieniami w przypisie)33.
Pewnego razu, w bardzo dawnych czasach przed narodzinami chrześcijaństwa, Światło duchowej mądrości pojawiło się na Wschodzie. Niektórzy mówią,
że wszystko zaczęło się od Hermesa Trismegistosa
w Egipcie; inni twierdzą, że od Zoroastra w Persji;
jeszcze inni, że od Mojżesza Hebrajczyków. Gdziekolwiek jednak znajdował się absolutny początek, jego
prawdziwym źródłem był sam Bóg, za sprawą którego
Światło mądrości narodziło się wśród ludzkiej niewiedzy. Światło to z upływem lat zaczęło się rozprzestrzeniać dzięki niezliczonym nauczycielom natchnionym
przez Boga, aż dotarło do Platona i założonej przez
niego szkoły w Atenach. Platon był kimś więcej niż
jedynie racjonalnym typem filozofa: był bosko natchnionym nauczycielem mądrości. Jego dialogi nie
zawierały nowej czy oryginalnej filozofii: objaśniały
jedynie ponownie starożytną i uniwersalną religię duchowej Prawdy i Światła. Odtąd prawdziwa mądrość
była przekazywana przez kolejnych platońskich nauczycieli i filozofów, a tradycja ta ostatecznie znalazła
swoje zwieńczenie w religii Jezusa Chrystusa. Kiedy
chrześcijaństwo zaczęło podbijać świat, miało ono stać
33
W tym momencie stajemy w obliczu ograniczeń nieodłącznie związanych
ze standardową akademicką formą wypowiedzi. Niniejszy artykuł jest oparty na wykładzie inauguracyjnym, który przedstawiłem na Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Religii w Erfurcie (Niemcy) 25 sierpnia
2015 roku. Poprosiłem słuchaczy, aby „usiedli wygodnie i wsłuchali się w opowieść”, po czym celowo zarzuciłem „neutralny” ton, którym posługujemy się
podczas wykładów akademickich. Starałem się przyjąć udramatyzowany styl
opowiadania charakterystyczny dla gawędziarzy (moją inspirację stanowił tu
i ówdzie głos Galadrieli z prologu Lord of the Rings Petera Jacksona). Narracji
towarzyszyła bogata prezentacja w PowerPoint, na którą złożyły się jedynie obrazy ilustrujące moją opowieść. Proszę więc czytelników niniejszego artykułu,
aby postarali się zapoznać z tą opowieścią w podobny sposób.

Religia i wyobraźnia historyczna…

się wspaniałe wypełnienie starożytnego boskiego objawienia. Jednakże stało się coś bardzo złego. Chrześcijańskie przesłanie zostało wypaczone i błędnie odczytane. W miarę jak Kościół święcił triumfy nad
swoimi przeciwnikami, chrześcijan zaślepiały stopniowo władza i pogoń za ziemskimi przyjemnościami.
I tak, przez swoją nieczystość, powoli oddalali się oni
od pradawnej istoty prawdziwej religii. Nie rozumieli
już, że dobra nowina miała być ukoronowaniem i wypełnieniem pogańskiej mądrości. Zamiast tego, zaczęli
widzieć we wszystkich poganach swoich śmiertelnych
wrogów – wyznawców bałwochwalstwa i czcicieli demonów, niebezpiecznych przedstawicieli ciemności,
których należy unicestwić w imię Boga. Sami platońscy filozofowie oraz ich poprzednicy ze starożytnego
Wschodu (ci, którzy jako pierwsi nieśli światło) byli
teraz uznawani za nauczycieli czarnej magii. I tak mądrość starożytnych traciła na znaczeniu, a jej prawdziwy obraz ulegał zatarciu. Nadszedł wreszcie czas,
kiedy hierarchowie Kościoła zniżyli się do poziomu
pospolitych przestępców, a sama instytucja Kościoła
stała się źródłem wstydu dla prawdziwych chrześcijan.
To właśnie w tym najmroczniejszym okresie historii,
kiedy wszystko wydawało się być stracone, interweniował sam Bóg, a po długiej ciemnej Zimie nastała
nowa Wiosna. Za sprawą niezbadanej Opatrzności Bożej pisma Platona i starożytnych nauczycieli Mądrości Wschodu zostały na nowo odkryte i przywrócone światu. Przywiezione do Italii, bastionu Kościoła,
zostały przetłumaczone na łacinę i języki narodowe.
Właśnie wtedy, gdy tego najbardziej potrzebowano,
dzięki cudowi druku wszystkie pisma, które były źródłem mądrości starożytnych, stały się dostępne dla całej rzeszy ludzi, którzy mogli je czytać i analizować
w znaczenie szerszym zakresie, niż można to było
kiedykolwiek wcześniej przewidzieć. I tak w ten najmroczniejszy czas upadku i zapomnienia Bóg przypomniał ludzkości o prawdziwych źródłach Mądrości,
Prawdy i Światła. Z pewnością jest to początek Odnowy, która oczyści Kościół z jego błędów i zapoczątkuje Nową Erę Ducha. Oto wracają Złote Czasy!
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Pod koniec XV wieku taką właśnie opowieść snuli włoscy
humaniści, jak Marsilio Ficino i jego następcy34. W tym miejscu
należy podkreślić napięcie i emocjonalny charakter, które mogą
towarzyszyć podobnym narracjom historycznym, zwłaszcza jeśli nie są opowiadane z akademickim dystansem i ironią, lecz
poparte mocą moralnych argumentów i zaangażowaniem narratora, który wyraźnie okazuje solidarność z działaniami tych,
którzy nieśli światło na przestrzeni wieków. Analizując takie
opowieści z naukowego punktu widzenia, czasami zapominamy, że nie mamy do czynienia tylko z teorią, doktryną teologiczną lub intelektualnym wywodem na temat historii – krótko mówiąc – z czymś, co idealnie pasuje do naszego porządku
akademickiego dyskursu. Taka narracja może zawierać te
wszystkie elementy lub odwoływać się do nich, lecz na najbardziej podstawowym poziomie mamy do czynienia z opowieś cią, która ma przemawiać do naszej wyobraźni i angażować
nas emocjonalnie. Chcę tutaj podkreślić wagę tej obserwacji.
Kluczowa część narracji o „starożytnej mądrości” miała bardzo
silny wpływ na historyczną wyobraźnię czołowych intelektualistów od XV do przynajmniej XVIII wieku, a od czasu utraty
miejsca w głównym nurcie akademickiego dyskursu nadal oddziałuje na środowiska ezoteryków. Jej niezwykłego wpływu
na dyskurs nie można tłumaczyć jedynie za pomocą racjonalnych argumentów lub przesłanek historycznych przytaczanych
przez jej zwolenników. Jej siła polega przede wszystkim na
tym, że jest to dobra opowieść, która przemawia do wyobraźni
i angażuje emocje. Jej poetyckość jest kluczowa dla zrozumienia jej atrakcyjności.
Co więc sprawia, że jest to dobra opowieść? Czy też, ujmując to bardziej formalnie, jakie są główne „afordancje”35,
które sprawiają, że taka historyczna narracja o „starożytnej
mądrości” może zostać uznana przez czytelników za prawdopodobną i przekonującą? Powinniśmy odróżnić religijną wiarygodność od historycznej. Nawiązując do omawianego przykładu – jeśli czytelnicy uznają go za r e l i g i j n i e wiarygodny,
34
35
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oznaczać to będzie ich gotowość do uznania, że światło duchowe jest rzeczywiste i ma dużą wartość; gdy uznają go za h i s t o r y c z n i e wiarygodny, oznaczać to będzie ich gotowość
do przyjęcia, że wydarzenia wyglądały w zasadzie tak, jak nam
to przedstawia opowieść. Chociaż istnieje logiczna hierarchia
między nimi (światło mogłoby istnieć bez opowieści, lecz opowieść nie mogłaby istnieć bez światła), wydaje się, że religijna
wiarygodność opowieści nie zależy od jej historycznego prawdopodobieństwa (nie zakładamy, że światło duchowe istnieje, ponieważ coś się zdarzyło w taki, a nie inny sposób) oraz
że historyczne prawdopodobieństwo jest podyktowane religijnym prawdopodobieństwem (nie zakładamy, że coś się zdarzyło w taki, a nie inny sposób, ponieważ istnieje światło duchowe). Bardziej uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że zarówno
religijne, jak i duchowe prawdopodobieństwo zależy od mocy
samej opowieści: jesteśmy gotowi założyć, że istnieje jakieś
światło, które przetrwało przez wieki, ponieważ o p o w i e ś ć
m a t a k o g r o m n ą s i ł ę o d d z i a ł y w a n i a. Więc jak
to się dzieje? Na to pytanie ostatecznie trzeba będzie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę ludzką psychikę, a do uzyskania odpowiedzi potrzebna będzie empiryczna wiedza psychologiczna, odnosząca się do wyobraźni, emocji oraz ich wzajemnych
powiązań.
Uważam, że istnieją dwie podstawowe możliwości oddziaływania opowieści o „starożytnej mądrości”, w świetle jej religijnej i historycznej wiarygodności, które powinny stanowić
podstawę analizy psychologicznej:
1. Opowieść charakteryzuje oczywisty etyczny d u a l i z m,
sformułowany nie tylko za pomocą dość abstrakcyjnej
i zawsze dyskusyjnej terminologii „dobra” i „zła”, lecz
także przedstawiony bezpośrednio jako walka Światła
z Ciemnością. Jeśli opowieści uda się przyciągnąć uwagę słuchaczy, będą się oni identyfikować z tymi, którzy
niosą Światło, którzy bardzo starali się zachować prawdziwą wiedzę; jednocześnie będą oni odczuwać negatywne emocje (smutek, bunt, złość) wobec sił ciemności
i niewiedzy.
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2. Następujące po sobie wydarzenia historyczne są przedstawiane w formie p o d r ó ż y lub przygody na tle historii, w czasie której bohaterowie nie tylko przeżywają różnorodne niepowodzenia, ale również doświadczają
nieoczekiwanych chwil zbawienia. Jeśli opowieść do
nas przemawia, wówczas czujemy radość, obserwując
mędrców niosących Światło i przekazujących je swoim następcom przez pokolenia; jesteśmy wstrząśnięci,
rozczarowani i zaniepokojeni, kiedy misja zostaje niespodziewanie zdradzona; jesteśmy zbulwersowani, gdy
wrogowie prawdy są na nią ślepi; odczuwamy potrzebę wspierania niosących Światło, którzy są niesłusznie
oskarżani; czujemy ogromną ulgę, kiedy niespodziewanie nadchodzi pomoc sił wyższych; wreszcie mamy nadzieję, że ostatnie słowo nie będzie należało do ciemności i niewiedzy, gdyż Światło zwycięży.

4. Przykład 2: Opowieść o „pogańskim błędzie”
Przejdźmy teraz do drugiego przykładu poetyzowania wyobraźni historycznej oraz konstrukcji pamięci kultury. W opozycji do renesansowej narracji o „starożytnej mądrości” znajduje się równie wpływowa kontrnarracja o „pogańskim błędzie”.
Zapoczątkowali ją tacy katoliccy krytycy platonizmu jak Giambattista Pico della Mirandola oraz tacy polemiści czarnoksięstwa jak Johann Weyer. Następnie narracja ta nabrała tempa
wśród intelektualistów kontrreformacji takich jak Giovanni
Battista Crispo, aby w XVII i XVIII wieku stać się centralnym
argumentem w ataku protestantów na „platoński orientalizm”36.
Podstawowy przebieg tej opowieści jest następujący (ponownie proszę, aby czytelnicy podjęli próbę wyobrażenia sobie
tych wydarzeń):
Pogańscy mędrcy starożytnego Wschodu (Zoroaster,
Hermes, Pitagoras, Platon i jego następcy) nie byli bynajmniej nauczycielami mądrości, lecz nauczycielami
36
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ciemności. Sprzymierzyli się oni ze złymi demonami,
fałszywymi bogami pogan, które przekazały im sztukę
magii i oczekiwały, iż będą czczone w najbardziej odrażających obrzędach bałwochwalstwa. Mojżesz, który wcale nie głosił egipskiej mądrości, został wybrany,
aby uwolnić naród żydowski od ciemności pogaństwa Egiptu. Prawdziwa religia Jedynego Boga w nim
właśnie miała swój początek, a zwieńczenie znalazła w chrześcijaństwie. Jednakże [tak jak w przypadku narracji o „starożytnej mądrości”] w tym momencie stało się coś złego. Ojcowie Kościoła, w swoich
staraniach objaśnienia Ewangelii w kategoriach doktrynalnych, zaczęli się posługiwać tak zwaną filozofią
Platona. Zwiodła ich elokwencja autorów platońskich,
którzy potrafili pięknie mówić o Bogu jako Jedynym
źródle Bytu i początku wszystkiego, co stało się później. Nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że pozwolili, aby chrześcijańska nowina została skażona
wirusem pogańskiego błędu: religią emanacji, która
odrzucała creatio ex nihilo i podważała potrzebę wiary
w Jezusa Chrystusa, sugerując, że każdy może znaleźć
prawdę w sobie. W ten właśnie sposób przekaz chrześcijaństwa został zatruty błędami pogaństwa, co sprawiło, że Kościół Chrystusa powoli przekształcił się
w Kościół Antychrysta. Jednakże w czasach największych ciemności, kiedy Kościołem rządzili zbrodniarze, a pogańskie teksty były swobodnie rozpowszechniane jak nigdy wcześniej, Bóg zesłał Marcina Lutra,
aby przypomniał chrześcijanom o prawdziwym przesłaniu i oczyścił Kościół z pogańskich błędów. W swojej walce z hierarchami Kościoła katolickiego Reformatorzy walczą w rzeczywistości z demonicznymi
siłami ciemności, którym wcześniej udało się zgasić
światło Ewangelii i zastąpić ją fałszywymi doktrynami
platońskiego i starożytnego pogaństwa wywodzącego
się ze Wschodu. Światło Ewangelii zatriumfuje dopiero wówczas, gdy chrześcijaństwo zostanie uwolnione
z ciemności pogańskiego bałwochwalstwa.

Ta protestancka opowieść jest bezsprzecznie lustrzanym
odbiciem poprzedniej. Nauczyciele światła stali się w niej
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nauczycielami ciemności; tak zwana starożytna mądrość jest
ukazana jako pogański błąd. Filozofia platońska nie jest ratunkiem dla chrześcijaństwa, lecz powodem jego upadku. Ponowne odczytanie manuskryptów platońskich oraz rękopisów starożytnego Orientu w czasach włoskiego Renesansu nie świadczy
o boskiej interwencji, lecz o staraniach diabła, aby zmącić umysły chrześcijan. Reformacja Kościoła natomiast nie oznacza ponownego odkrycia starożytnej pogańskiej wiedzy, lecz wprost
przeciwnie – domaga się jej ostatecznego zniszczenia.
Ponownie mamy do czynienia z bardzo dobrą opowieścią.
Wydaje się, że jej najważniejsze sposoby oddziaływania są
wciąż takie same: wyraźny dualizm etyczny ciemności i światła oraz koncepcja wędrówki lub przygody na tle historii, która
zmierza do szczęśliwego końca mimo wielu komplikacji. Różnica pomiędzy tymi opowieściami niewątpliwie opiera się na
ich radykalnie przeciwstawnych ocenach starożytnego pogaństwa hellenistycznego, a w szczególności platońskiego orientalizmu; nie bez znaczenia są podstawowe emocje, do których odwołują się obydwie opowieści (do tego tematu powrócę
w dalszej części). Narrację o „starożytnej mądrości” i protestancką kontrnarrację możemy spotkać w wielu wersjach. Na
przykład we współczesnej kulturze łatwo zaobserwować, jak
renesansowy model platońskiego orientalizmu znalazł odbicie
w szerokiej gamie popularnych narracji ezoterycznych i New
Age, opowiadających o starożytnej tradycji mądrości duchowej, przez wieki strzeżonej przez nosicieli lub strażników światła, wniebowstąpionych mistrzów i mahatmów, którzy cierpliwie starają się obudzić w ludziach ich wewnętrzną boskość.
Natomiast w świecie ewangelików i chrześcijańskich fundamentalistów spotykamy niezliczone wariacje na temat protestanckiej kontrnarracji w walce z jak najbardziej rzeczywistymi, demonicznymi siłami okultyzmu.
Starałem się udowodnić, że opowieści te – bazujące na
emocjach wytwory wyobraźni historycznej – mogą mieć o wiele większe znaczenie dla funkcjonowania religii niż ustny dyskurs. Krytycy mogą próbować przekonywać nas, że możliwe
jest zrozumienie twórczych formacji jako tych, które należą do
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dziedziny dyskursu, ale ja uważam, że jest raczej odwrotnie:
dyskurs należy do szerszej dziedziny historycznej wyobraźni.
Znaki językowe, komunikacja werbalna i tym podobne działania są osadzone w myśli prewerbalnej, która działa za pomocą obrazów. Nie mówię o abstrakcyjnych słowach bądź pojęciach, ale o tym, jak nasz umysł postrzega rzeczywistość. Może
ona oznaczać świat, który teraz nas otacza (świat „gdzieś tam”)
lub świat zapamiętany z przeszłości (świat „kiedyś tam”), ale
w każdym z tych przypadków doświadczamy go jedynie dzięki wyobraźni.

5. Przykład 3 i 4: Opowieści
o oświeceniu i wychowywaniu rodzaju ludzkiego
Aby poszerzyć pole badawcze, posłużę się dwoma kolejnymi przykładami poetyzowania wyobraźni historycznej oraz
konstrukcji pamięci kultury. Mój trzeci przykład to klasyczna
„wielka opowieść” o racjonalizmie i postępie naukowym, które
stanowią podstawę programów Oświecenia i Nowoczesności.
Co ciekawe, łączy ona w sobie dwie poprzednie opowieści. Fabuła jest nam już znana i przedstawia się następująco:
Pewnego razu w starożytnej Grecji zajaśniało Światło Rozumu. Nie chcąc już ślepo spełniać nakazów
elit kapłańskich ani ufać działającym na wyobraźnię
baśniom o bogach, filozofowie zaczęli myśleć samodzielnie i wyciągać własne wnioski z bezpośredniej
obserwacji świata fizycznego. Zaczęli tworzyć racjonalny obraz świata w harmonii z doświadczeniami
zmysłowymi. W ten sposób starali się uwolnić ludzi
od reakcyjnego wpływu mistycznego obskurantyzmu,
zabobonów i religijnych uprzedzeń; domagali się swobody w dochodzeniu do prawdy i racjonalnych odpowiedzi. Dzięki ich wysiłkom Światło Rozumu zaczęło się rozprzestrzeniać. Jednak później nowe siły
religijne stanęły im na drodze: było to chrześcijaństwo i jego doktryna zbawienia jedynie przez Jezusa Chrystusa, wspierana przez nieracjonalne doktryny trynitarne oraz wpływową hierarchię kościelną,
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której przedstawiciele dążyli do zdławienia wolności
ludzkiego ducha. W rezultacie nastały nowe Ciemne
Wieki niewiedzy i zabobonów. Czas powrotu Rozumu
rozpoczął się dopiero wraz z renesansowym odrodzeniem klasycznej nauki, wspomaganym przez reformację, której udało się przełamać hegemonię Kościoła.
Kiedy uczeni odkrywali prawdziwe prawa natury, tym
samym ukazując absurdalność religijnych uprzedzeń,
Rozum wreszcie zwyciężył nad zabobonami, a ludzka
wolność pokonała despotyzm. W ten sposób położono
podwaliny pod lepsze społeczeństwo Oświecenia i Postępu. Rozum musi i z pewnością zwycięży w walce
z reakcyjnymi siłami religijnych uprzedzeń i przesądów. Ludzki umysł można uleczyć z niewiedzy i przekonać do prawdy przy pomocy racjonalnej edukacji.
Ostatecznie jedynie głupota i niedostrzeganie faktów
mogą spowolnić marsz Nauki i Rozumu.

Tak jak w narracji o „starożytnej mądrości”, również w tej
opowieści momentem narodzin Światła jest Starożytność. Jednak traci ono swoją moc za sprawą narodzin chrześcijaństwa,
aby na nowo wybuchnąć dzięki odrodzeniu świeckiej (pogańskiej) nauki w epoce Renesansu. W tym przypadku mamy
wszakże do czynienia ze światłem rozumu, a nie z mistycznym
światłem mądrości duchowej. Podobnie rozprzestrzenianie
światła zostaje zatrzymane nie przez demoniczne siły zła, lecz
przez ludzki despotyzm i niewiedzę, nie wspominając o zwykłej głupocie. To również jest bardzo dobra opowieść, której
moc opiera się na tych samych sposobach oddziaływania, o których wspomniałem wcześniej: oczywistym dualizmie światła
i ciemności oraz obfitującej w wydarzenia opowieści czy też
przygodzie rozgrywającej się na przestrzeni wieków, zmierzającej do szczęśliwego zakończenia.
Co ciekawe, inaczej sprawa się ma z moim czwartym i ostatnim przykładem poetyzowania wyobraźni historycznej oraz
konstruowania pamięci kultury. Widzieliśmy, jak platońsko-orientalistyczna narracja o „pogańskiej mądrości” sprzeciwia
się protestanckiej kontrnarracji o „pogańskim demonizmie”.
Podobnie oświeceniowa narracja o „racjonalnym pogaństwie”
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stoi w opozycji do romantycznej kontrnarracji, która opiera się
na tym, co można nazwać „ezoterycznym pogaństwem”37. Tym
razem fabuła jest następująca:
Historia ludzkiej świadomości miała swój początek
w niewinności dzieciństwa. Ludzkość nadal trwała
w stanie podobnym do snu, w zgodzie z Naturą, pod
czujnym, acz życzliwym okiem oświeconych wizjonerów i uzdrowicieli. Boski głos bezpośrednio przemówił do ludzkiego rozumu za pomocą poetyckiego prajęzyka złożonego z obrazów, symboli, znaków
i odpowiedniości. Sekretne doktryny przekazywano
duchowym elitom poprzez misterium inicjacji i mityczne narracje. Pierwotna mądrość Wschodu osiągnęła punkt kulminacyjny w Egipcie, ale to dzięki narodowi Izraela zaczął się rozwój ludzkiej świadomości,
poprzez okres dojrzewania i dojrzałości, aż do pojawienia się absolutnej i uniwersalnej religii chrześcijaństwa. Dzięki tradycji platońskiej starożytna mądrość
Wschodu przeniknęła do doktryny chrześcijańskiej.
Średniowiecze, czas wielkich katedr i Świętego Cesarstwa Rzymskiego, to okres świetności i harmonijnej
jedności chrześcijaństwa. Ale ewolucja duchowa i postęp wymagają walki i wysiłku, więc aby nadal się rozwijać, ludzki umysł musiał stawić czoła wyzwaniom.
Jedność chrześcijańskiego świata rozpadła się z nadejściem reformacji, co doprowadziło do ery indywidualizmu i racjonalizmu. W naukach przyrodniczych starano się przedrzeć przez zasłonę niewiedzy, próbując
odkryć tajemnicę boskości; to doprowadziło do oderwania ludzkiej świadomości od źródeł prawdziwej
mądrości i boskości, a teologowie zaczęli nawet powątpiewać w istnienie Boga. Jednakże Boża Opatrzność czuwa od wieków nad ewolucją ludzkiej świadomości i zrobi wszystko, aby zawrócić swe dzieci
na właściwą drogę, nawet jeśli na chwilę się zagubią.
Kiedy ludzki umysł osiągnie pełną dojrzałość, indywidualna Jaźń będzie w zgodzie z Jaźnią wszechświata,
a ludzie sami wybiorą życie w harmonii z duchowymi
prawami boskiej mądrości.
37
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Chociaż narracja ta zawiera niektóre istotne elementy narracji „starożytnej mądrości” platońskiego orientalizmu, jej struktura w oczywisty sposób bardzo różni się od wcześniej omawianych opowieści. Myśl przewodnia ma charakter ewolucyjny:
dotyczy ona ciągłego rozwoju ludzkiej świadomości jako całości, rozumianego (posługując się charakterystyką Gottholda
Ephraima Lessinga) jako „wychowywanie rodzaju ludzkiego”38
przez łaskawą boską siłę, która cierpliwie prowadzi ludzkość
do pełni dojrzałości. W przeciwieństwie do trzech pozostałych narracji, ta n i e jest oparta na dualizmie światła i ciemności, ponieważ nie ma wątpliwości co do ostatecznego rezultatu tego procesu. Ciężkie próby i tragedie, które doświadczają
ludzkość, są ostatecznie jedynie sprawdzianami i wyzwaniami: nie stanowią one poważnego zagrożenia dla całego procesu, lecz przeciwnie, są konieczne do jego kontynuacji. Oczywiście rozpoznajemy w tej narracji element „heglowski”, trafniej
jednak będzie wskazać, że filozofia historii w koncepcji Hegla
jest podstawowym przykładem dużo bardziej rozpowszechnionej narracji romantycznej.

6. Emocje
W trakcie wywodu podkreślałem rolę emocji, dlatego, że
temat, jakim jest wyobraźnia, takiego podkreślenia wymaga.
Fakt, że uczucia, sympatie czy namiętności łatwiej wywołać
działającymi na wyobraźnię obrazami niż ściśle racjonalnymi argumentami, jest w filozoficznych dyskusjach na ten temat
czymś oczywistym. Na przykład już David Hume stwierdził,
że „żywe uczucia zazwyczaj towarzyszą żywej wyobraźni”39,
i w rozważaniach o dyskursie politycznym mówił, że „ludźmi
w znacznej mierze kieruje wyobraźnia i że ich uczucia więcej
zależą od światła, w jakim się im ukazuje jakaś rzecz, niż od
G.E. Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin 1780.
D. Hume, A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, London 1739, Bk II.3.6.
Przekład podaję za: idem, Traktat o naturze ludzkiej, wstęp, przyp. J.P. Wright, R. Stecker i G. Fuller, tłum. C. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2005
[przyp. A.Ś.].
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jej realnej i wewnętrznej wartości”40. Zjawisko to dobrze potwierdza doświadczenie życia codziennego, w związku z czym
nie potrzebuje ono, jak sądzę, żadnych dodatkowych dowodów. Obserwacje te można oczywiście z łatwością odnieść także do kwestii wyobraźni historycznej: nie ma żadnej wątpliwości (por. przywoływany wcześniej przykład Agrippy), że poza
wąskimi kręgami historyków-specjalistów „realne i wewnętrzne wartości” danych historycznych ustępują zazwyczaj miejsca
temu, w jaki sposób „są ukazywane” w ujęciu narracyjnym. Jeśli jedna z czterech wymienionych przeze mnie narracji historycznych odnosi sukces i staje się przekonująca dla odbiorców,
to bez wątpienia dzieje się tak nie dlatego, że dostarcza ona
informacji prawdziwych, ocenianych przez słuchających jako
zgodne z faktami, ale dlatego, że opowieść angażuje słuchaczy
emocjonalnie.
Wyobraźnia historyczna może się odwoływać do bardzo
szerokiego i złożonego spektrum emocji i rzecz jasna reakcje
każdego z odbiorców czy uczestników będą odmienne. Pomimo to warto postawić pytanie, na jakich dominujących emocjach opiera się każda z czterech narracji i od jakich emocji
zależy ich skuteczność. Moje wstępne sugestie są następujące:
1. Opowieść o „starożytnej mądrości” wyraźnie opiera
się na pozytywnych symbolach identyfikujących. Ich
pierwszym i najistotniejszym zadaniem jest wzbudzanie
miłości do boskiego światła Prawdy, połączonej z uczuciem wdzięczności dla tych, którzy nieśli je przez stulecia. Podstawowy negatywny odpowiednik tych emocji
można opisać jako coś na kształt bolesnej, melancholicznie smutnej zadumy nad niewiedzą tak wielu istot
ludzkich i ich tragicznym niepowodzeniem w odnalezieniu światła.
2. Protestancka kontrnarracja nie posługuje się kategorią
niewiedzy, ale przyjmuje, że wróg wie doskonale, co robi
– działa powodowany czystym złem i kieruje się najgorszymi intencjami. Dlatego też symbolizm ma przede
40
D. Hume, A Treatise of Human Nature..., Bk III.2.7; por. M. Warnock, Imagination…, s. 38.
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wszystkim pobudzać emocje, takie jak strach i odraza. Oto przykład: jednym z najmocniejszych symboli
tego rodzaju napotykanych w literaturze jest przerażający obraz platonizmu jako „zatrutego jaja”, z którego wykluwa się obrzydliwy rodzaj robactwa41, lub pokrewne
wyobrażenie diabelskiego „strąka”, rozsiewającego i infekującego świat chmarami herezji42. Dominujące pozytywne emocje, które pozwalają zwolennikom tego typu
narracji mierzyć się z okropnościami, można opisać jako
słuszny gniew i pełen odwagi opór.
3. Narracja oświeceniowa ma całkowicie inny odcień emocjonalny: z zasady pozostaje nieufna wobec emocji
i stara się ograniczyć je rozumem. Sądzę, że uczuciem
wzbudzanym przez ten typ opowieści jest duma. W jej
najbardziej pozytywnym przejawie mamy do czynienia z cichą i pewną siebie, radosną dumą motywowaną
prawdziwymi osiągnięciami. Ponieważ jednak osiągnięciom zawsze towarzyszy poczucie wyższości intelektualnej, duma może zmienić się w pychę. Dlatego też
jej negatywne odpowiedniki obejmują uczucia głębokiego rozdrażnienia i pogardy dla tego, co irracjonalne,
dla głupoty tych, którzy odmawiają słuchania rozsądku
i uznawania faktów.
4. W końcu mamy narrację romantyczną, opisującą „wychowanie rodzaju ludzkiego” od niewinnej błogości
dzieciństwa aż do dojrzałości pełni prawdziwej wiedzy.
E.D. Colberg, Das Platonisch-Hermetisches Christenthum, Begreiffend Die
Historische Erzehlung vom Ursprung und vielerley Secten der heutigen Fanatischen Theologie, unterm Namen der Paracelsisten, Weigelianer, Rosencreuzer, Quäcker, Böhmisten, Wiedertäuffer, Bourignisten, Labadisten, und Quietisten, vol. 1, Frankfurt 1690, s. 75; F.Ch. Bücher, Plato Mysticus in Pietista redivivus; Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der Heydnischen Philosophie Platonis und seiner Nachfolger, Danzig 1699, s. 9; J. Brucker, Kurze Fragen aus der Philosophischen Historie, von Anfang der Welt biß auf die Geburt
Christi, mit Ausführlichen Anmerckungen erläutert, 7 vols, Ulm 1731–1736,
III, s. 520 –521; W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 111, 115,
143–144, 151.
42
J. Weyer [in:] G. Mora et al., Witches, Devils, and Doctors in the Renaissance: Johann Weyer, De Praestigiis daemonum, Tempe 1998, s. 106;
W.J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy..., s. 86, 111.
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O ile opowieść oświeceniowa wzbudza poczucie dumy
z ludzkich osiągnięć, o tyle jej romantyczny odpowiednik jest naznaczony raczej głębokim uczuciem zachwytu, skierowanym ku wielkiej i wzniosłej tajemnicy Bytu,
Stworzenia, Ewolucji, Świadomości, Wolności i Jaźni.
Fundament tej narracji stanowi raczej dialektyka niż dualizm i dlatego właśnie nie ma w niej miejsca na prawdziwie negatywne emocje. Jeśli jednak jej zwolennicy
utracą ów zachwyt, a wraz z nim wiarę w cały wielki
plan istnienia, wtedy można będzie zobaczyć, jak pogrążają się w depresji i rozpaczy. Egzystencjalny nihilizm
jest dzieckiem zdradzonego Romantyzmu.
Jest to, oczywiście, tylko prowizoryczny szkic, bez wielkich aspiracji. Zasadniczym problemem jest to, że wyobraźnia
historyczna wytwarza opowieści o przeszłości, które swą siłę
przekonywania czerpią w przeważającej mierze ze zdolności do
wzbudzania emocji. W przypadkach tu omawianych emocje te
są zakorzenione w głębokim, egzystencjalnym przywiązaniu do
zasadniczych wartości, które leżą po jednej ze stron najbardziej
podstawowych linii podziału kultury Zachodu: jak mogliśmy
zobaczyć, pierwsze dwie narracje w całości dotyczą konfliktu pomiędzy hellenistycznym pogaństwem i monoteizmem Pisma, podczas gdy narracje trzecia i czwarta dotyczą sporu między wartościami oświeceniowymi i tradycyjną religią.

7. Antyeklektyczna historiografia
Dowodziłem, że wytwory wyobraźni historycznej przynależą do dwóch teoretycznych skrajności – zgodności z faktami
(wie es eigentlich gewesen) oraz poetyckości (dobra opowieść).
Cztery omówione wyżej narracje wyraźnie ciążą ku poetyckiej
części spektrum. Rzeczą ważną, którą należy w tym miejscu
podkreślić, jest to, że ich siła, jako opowieści, polega na nadzwyczaj wybiórczych procesach selekcji danych. Niezwykle
złożone wydarzenia oraz skomplikowane fakty zostają uproszczone tak, aby możliwie najsilniej wpłynąć na emocje. Szarości i odcienie moralnych wieloznaczności zostają sprowadzone
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do ostrego kontrastu pomiędzy światłem i ciemnością. Nawet
„wychowanie rodzaju ludzkiego” może biec w jednym tylko
kierunku – ku jeszcze jaśniejszemu światłu i jeszcze mniejszej
ignorancji; powrót do wcześniejszych etapów rozwoju, niepowodzenie, porażka są absolutnie wykluczone. Są to wszystko
przypadki historycznego eklektyzmu – wyjątkowo wybiórczego traktowania danych historycznych, którym to procesem rządzi fabuła przedkładająca satysfakcję emocjonalną
i napięcie dramatyczne nad historiograficzną ścisłość czy empiryczną precyzję i racjonalną ocenę wszystkich dostępnych
świadectw.
W mojej ostatniej książce starałem się pokazać, że oświeceniowa historiografia w takich obszarach, jak historia filozofii,
religia i nauka, opierała się na celowym, bezpośrednim, samoświadomym wyborze metody eklektycznej43. Zadaniem historyków nie było ukazanie wszystkich dostępnych dowodów czytelnikom i pozwolenie im na dokonanie własnego osądu. To
wprawiłoby ich tylko w zakłopotanie. Przeciwnie – oczekiwano, że historycy poddadzą fakty historyczne racjonalnemu osądowi tak, aby oddzielić „ziarno” od „plew”. Oświeceniowi historycy byli przekonani, że dokonując takiej selekcji, służyli
prawdzie. W istocie jednak robili coś zupełnie przeciwnego –
podnosząc eklektyzm do rangi podstawowej zasady metodologicznej, uwiarygodniali taki typ historiografii, która poświęca
zgodność z faktami na ołtarzu poetyckości. W efekcie otrzymujemy przejrzystą, spełniającą nasze oczekiwania i zrozumiałą
fabułę, opartą na motywie heroicznej walki nauki z przesądami,
religii z magią, filozofii z tym, co nieracjonalne. Jednak z historycznego punktu widzenia ten typ oświeceniowej mnemohistorii nie jest w żaden sposób lepszy od innych omówionych
przeze mnie narracji – dokładnie tak, jak narracje o „starożytnej mądrości” czy też „protestancka” i „romantyczna”, tak też
narracja „oświeceniowa” jest poetycką kreacją z uwodzącą fabułą, która przemawia do wyobraźni i może wyjątkowo mocno
odwoływać się do emocji. To właśnie sprawia, że owa narracja
tak skutecznie nas zwodzi, skrywając to, w jakim tak naprawdę
43
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stopniu jest oparta na racjonalnych argumentach i dowodach
zgodnych z faktami.
A zatem to, czego potrzeba nam w badaniach nad religią,
to a n t y e k l e k t y c z n a h i s t o r i o g r a f i a44. Historiografia taka nie może wydawać osądów co do „prawdziwości”
czy „ważności” wytworów kulturowych, faworyzując określone tradycje kosztem marginalizowania innych. W miejsce tego
winna trzymać się mocno radykalnego empiryzmu, który przyjmuje wszystkie dostępne dane i wszystkie uznaje za jednakowo
warte uwagi. Takie podejście „wisiało w powietrzu” w świecie
naukowym przynajmniej od lat 90. XX wieku. W sposób wyraźny odzwierciedla ono dekonstruktywistyczną krytykę sposobu, w jaki „wielkie narracje” modelowały nasze widzenie historii i świata wokół nas, ale, co ciekawe, zostało ono także
uwypuklone przez perspektywy powstałe w ramach badań kognitywnych prowadzonych w obrębie paradygmatów materialistycznego i ewolucjonistycznego. Ann Taves w swoim przemówieniu inauguracyjnym skierowanym do American Academy
of Religion podkreśliła, że przez cały wiek XX religioznawstwo, podobnie jak pokrewne dyscypliny, takie jak psychologia, posługiwało się sztucznie zawężonymi i ograniczającymi
konceptami „religii”, które zostały wypracowane na podstawie milczącego wykluczania i systematycznego zaniedbywania wszystkiego tego, co ma związek z magią, ezoteryką, okultyzmem, tego, co paranormalne czy metafizyczne45.
Jak to się stało, że te sztuczne rozróżnienia zostały przyjęte? W jaki sposób mogliśmy pozwolić, aby zdominowały one
nasze rozumienie „religii”? Sądzę, że odpowiedź jest prosta
i wyrasta z podstawowych zasad rządzących ludzką psychologią: w s f e r z e w y o b r a ź n i h i s t o r y c z n e j p o e t y c kość bierze zazwyczaj górę nad zgodnością
z f a k t a m i . Jesteśmy zaprogramowani tak, żeby pociągała
nas pełna uroku opowieść o tym, co wydarzyło się w przeszłości i jak doszło do tego, że dziś jesteśmy tu, gdzie jesteśmy,
Ibidem, s. 152, 377–378.
A. Taves, 2010 Presidential Address: „Religion” in the Humanities and the
Humanities in the University, „Journal of the American Academy of Religion”
2011, Vol. 79, No. 2, s. 298–303.
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a głęboka tęsknota za przejrzystą fabułą, która odpowiada
na nasze osobiste upodobania, tłumi zazwyczaj wyczulenie
na racjonalne argumenty i empiryczne czy historyczne dane.
Zwracamy uwagę na to, co uznajemy za ciekawe, lekceważąc
wszystko inne, i choć w tej sytuacji ostateczna wizja zawęża się
i staje się wybiórcza, jesteśmy bardziej niż skłonni uznać ją za
„prawdziwą”.

8. Uwagi końcowe
Uwagi te mogą zabrzmieć dość pesymistycznie. Rozbieżność pomiędzy poetyckością i zgodnością z faktami w sferze
wyobraźni historycznej może doprowadzić nas do przekonania,
że pasjonujące h i s t o r i e okazują się nieprawdziwe, h i s t o r i a zaś, może i bardziej prawdziwa, jest po prostu nudna! Podejrzewam, że tu właśnie należy szukać przyczyn, dla których
tak wielu studentów religioznawstwa ulega rozczarowaniu i odczarowaniu w chwili, w której docierają do nich wyniki badań
historycznych i krytycznej analizy – nazbyt często rezygnują
wtedy ze studenckich „zajęć” pod tytułem „współodczuwanie”
i przystępują do właściwych dla absolwentów „zajęć” zatytułowanych „wątpienie”, po czym już nigdy nie odzyskują tego entuzjazmu, który towarzyszył im na samym początku46. Wydaje
mi się jednak, że gdzieś na horyzoncie widać światło – kiedy bowiem wielkie narracje zostaną zdekonstruowane i pokazane jako poetycka kreacja, a my uświadomimy sobie paradoks
tkwiący w samym sercu wyobraźni historycznej (fakt, że jak
zauważono wyżej, pokazuje nam ona rzeczywistość, tworząc ją
dla nas), pojawi się możliwość opowiedzenia prawdziwej historycznej opowieści, czyli takiej, która jest jednocześnie zgodna
z faktami i intrygująca. Prawdziwym „bohaterem” takiej opowieści byłaby sama wyobraźnia historyczna. Jako historycy
mamy możliwość śledzenia i opisywania tych wszystkich przygód, w których ów bohater uczestniczył, starając się uchwycić
J.J. Kripal, The Serpent’s Gift: Gnostic Reflections on the Study of Religion,
University of Chicago Press, Chicago 2007, s. 22; zob. W.J. Hanegraaff, Leaving the Garden (in Search of Religion): Jeffrey J. Kripal’s Vision of a Gnostic
Study of Religion, „Religion” 2008, Vol. 38, s. 262.
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te nieustannie umykające mu rzeczywistości, i wierząc jednocześnie w te opowieści, które nieustannie go zwodzą. Ale podkreślam, opowieść o tych wysiłkach nie jest złudzeniem. To
prawdziwa opowieść o tym, w jaki sposób człowiek autentycznie i rzeczywiście usiłował zdobyć wiedzę i jak nadal uparcie
trwa przy tym zamierzeniu. Opowieść ta nie zostanie nigdy wypowiedziana do końca. Utknęliśmy w samym jej środku i nadal tam tkwimy, ale sądzę, że można ją opowiedzieć poprawnie. Z pewnością warto spróbować, bo przecież jest to w istocie
opowieść o nas.
Wouter J. Hanegraaff
Religion and the Historical Imagination:
Esoteric Tradition as Poetic Invention
In this contribution, it is argued that the concept of ‘imagination’ should be
restored to the status of a crucial key term in the study of religion. More specifically, attention is focused here on the importance of the historical imagination
as an object of research (as distinct from its importance as a factor in research)
and its relation to strict historicity. The dynamics of the historical imagination
can be analyzed in terms of a double polarity: factuality versus non-factuality
and poeticity versus non-poeticity. Historical narratives with a high degree of
poeticity tend to be remembered and have an impact on readers even if they are
factually inaccurate, while narratives with a low degree of poeticity tend to be
disregarded or forgotten even if they are factually accurate. Against this background, four influential historical ‘grand narratives’ are analyzed: (1) the Renaissance and predominantly Catholic story of ‘ancient wisdom’ through the
ages; (2) its negative counterpart inspired by Protestant polemics, referred to as
the story of ‘pagan error’ through the ages; (3) the Enlightenment story of progress through rational ‘Enlightenment’; and (4) its counterpart more congenial to Romantic sentiments, the story of a progressive ‘education of Humanity.’
Such imaginative narratives have a strong impact because they are able to engage the emotions, and hence we need to analyze how specific narratives afford
specific economies of emotionality. Because religious grand narratives are the
reflection of highly eclectic types of historiography, they need to be countered
by an anti-eclectic historiography that does not sacrifice factuality to poeticity.
And yet, it is at least as important for historians to accept the task of telling new
‘true stories’ about religion too: narratives that engage the imagination of their
readers without sacrificing nuance, complexity, and factual accuracy.

