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O EDYCJI ZBIOROWEJ
POLSKIE TRADYCJE EZOTERYCZNE 1890‒1939
Niniejsza książka jest pierwszym z czterech tomów specjalnej edycji serii „Światło i Ciemność”1, zawierającej w całości
studia poświęcone dziejom polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX w. aż do wybuchu II wojny światowej.
Intencją jej autorów było stworzenie bazy, przede wszystkim
faktograficznej, odnoszącej się do najważniejszych aspektów
działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Tomy te stanowią pewną ideową całość i dlatego warto
je czytać w ustalonej kolejności, chociaż każdy można traktować również jako odrębne studium przypadków, zgrupowanych
według określonych cech wspólnych.
Pierwszy tom, Teozofia i antropozofia, poświęcony został
historii dwóch największych stowarzyszeń ezoterycznych
na ziemiach polskich – Towarzystwa Teozoficznego i Towarzystwa Antropozoficznego. Autorzy tych prac – Izabela Trzcińska
(AGH w Krakowie), Agata Świerzowska (UJ) i Józef Szymeczek (Uniwersytet w Ostrawie) oraz Monika Rzeczycka (UG)
i Katarzyna Arciszewska‑Tomczak (UG) podjęli próbę zrekonstruowania polskich dziejów tych formacji do 1939 r., wpisując
je w międzynarodowe konteksty.
Drugi tom, Formacje, ludzie, idee, obejmuje dwie części.
W pierwszej, pióra Anny Mikołejko (UW), został przedstawiony
intelektualny krajobraz polskiego spirytyzmu i mediumizmu.
1
Seria „Światło i Ciemność” wydawana w Uniwersytecie Gdańskim
od 2001 r. doczekała się dotąd szesnastu tomów poświęconych problemom
europejskiego ezoteryzmu. Seria posiada trzy linie tematyczne: edycję prac
zbiorowych, składającą się obecnie z ośmiu tomów, w których opublikowano
artykuły polskich i zagranicznych uczonych, ponadto edycję Biblioteki „Światła
i ciemności”, obejmującą monografie poświęcone studiom zjawisk związanych
z ezoteryzmem w kulturze rosyjskiej, oraz najnowszą edycję specjalną wydaną
pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890–1939.
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W drugiej znalazło się dziesięć szkiców badawczych autorstwa
Agaty Świerzowskiej, Anny Mikołejko, Izabeli Trzcińskiej, Przemysława Sieradzana (UG) i Jarosława Tomasiewicza (UŚ), Moniki
Rzeczyckiej oraz Renaty Wieczorek poświęconych wybranym
postaciom prominentnych polskich ezoteryków działających poza
głównymi ugrupowaniami, którzy odegrali ważną rolę w procesie
rozwoju ruchów alternatywnej duchowości w kulturze polskiej,
zarówno w okresie objętym badaniami, jak i w czasach powojennych. Zostały tutaj przywołane sylwetki Mieczysława Geniusza
(1853–1920), Józefa Chobota (1875–1942), Wincentego Lutosławskiego (1873–1954), Józefa Świtkowskiego (1876–1942), Agnieszki
Pilchowej (1888–1945) i Stefana Ossowieckiego (1877–1944),
Franciszka Augustyna Prengla (1899–1944) wraz z innymi astrologami międzywojnia, a także Jana Hadyny (1899–1971), Włodzimierza Tarły‑Mazińskiego (1889–1967), Błażeja Włodarza
(1896–1979) i Lucjana Mariana Freytaga (1883–1967). Jak wszelkie
tego rodzaju wybory, i ten nie objął całości złożonego i zindywidualizowanego zjawiska polskiego ezoteryzmu, przywołane postacie
pozostają jednak reprezentatywne dla polskiej recepcji tego fenomenu kulturowego.
Pierwszy i drugi tom kończą omówienia prasy oraz wybranych wydawnictw ezoterycznych związanych z przedstawionymi formacjami lub postaciami, przygotowane przez Urszulę
Patocką‑Sigłowy (UG).
Trzeci tom, Masoneria, poświęcono polskiemu wolnomularstwu w okresie od połowy XIX w. do 1939 r. Tadeusz Cegielski
(UW) i Monika Rzeczycka (UG), autorzy zamieszczonych w tym
tomie studiów, zaproponowali ujęcie masonerii w kontekście
badań nad ezoteryzmem, dopełniając tym samym rekonstrukcję
różnorodnych ruchów i koncepcji związanych z dziejami alternatywnej duchowości na ziemiach polskich.
Ostatni tom tej edycji, Źródła i dokumenty, zawiera teksty,
które uzupełniają prezentowane studia. Najczęściej są to materiały wcześniej niepublikowane lub trudno dostępne. Dodać
trzeba, że ich wybór był wyjątkowo trudny – w imponującym
pod względem objętości i zawartości zbiorze archiwaliów pozyskanych podczas badań należało wskazać nie tylko najważniejsze dokumenty statutowe czy teksty programowe, lecz także
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materiały możliwie najpełniej ilustrujące wielowymiarowość
polskiego ezoteryzmu. W każdym przypadku było ich znacznie
więcej niż miejsca, którym dysponowaliśmy.
W przygotowaniu znajdują się kolejne tomy zbiorowe, które
niebawem również ukażą się w serii „Światło i Ciemność”. Pierwszy z nich, Polish Esoteric Traditions 1890‒1939, jest przeznaczony przede wszystkim dla zagranicznych badaczy ezoteryzmu,
którzy niejednokrotnie zgłaszali nam potrzebę szerszego naświetlenia spraw polskich w publikacji przygotowanej w języku
angielskim. Ten zbiór szkiców to próba syntetycznego ukazania specyfiki polskiego przedwojennego ezoteryzmu poprzez
przedstawienie najważniejszych i – naszym zdaniem – najciekawszych postaci tego ruchu oraz głoszonych przez nich poglądów. Drugi, polskojęzyczny tom, będzie natomiast kontynuacją
studiów przedstawionych w czterech pierwszych woluminach.
Zostaną tam omówione najistotniejsze idee związane z polskim
ezoteryzmem, które, jak sądzimy, pozwolą zobaczyć to interesujące zjawisko w jego różnorodności.
Najważniejszym celem studiów podjętych przez nasz zespół
w ramach projektu badawczego Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki pt. „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890‒1939” była próba rekonstrukcji i wielostronnego oświetlenia zapomnianego fragmentu polskiej kultury,
a także nakreślenia jego najważniejszych tendencji. To początek,
który – mamy nadzieję – stanie się podstawą do systematycznych
i znacznie szerszych badań prowadzonych w następnych latach.

UWAGI REDAKCYJNE
Aby ułatwić identyfikację postaci pojawiających się w rozdziałach niniejszego tomu, przy pierwszym przywołaniu każdej
z nich po imieniu i nazwisku oraz ew. pseudonimie podajemy
rok urodzenia i śmierci. Nie podano ich jedynie tam, gdzie ustalenie tych danych nie było możliwe na obecnym etapie badań.

WYKAZ SKRÓTÓW
AAG

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft (Powszechne Towarzystwo Antropo
zoficzne)
GA * (np. GA 277) oznaczenie dzieł Rudolfa Steinera w zbiorach Goetheanum Archiv w Dornach
LKK
Liberalny Kościół Katolicki
PTA
Polskie Towarzystwo Antropozoficzne
PTT
Polskie Towarzystwo Teozoficzne
TA
Towarzystwo Antropozoficzne
TS Adyar
Theosophical Society International Head
quarters w Adyarze
TT
Towarzystwo Teozoficzne
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Uniwersytet Gdański

IZABELA TRZCIŃSKA
Akademia Górniczo‑Hutnicza w Krakowie

PRZEDMIOT I METODY BADAŃ
NAD EZOTERYZMEM
W KONTEKŚCIE POLSKIM
1.
Dokładne omówienie rodowodu badań nad ezoteryzmem, znaczeń tego pojęcia i metod stosowanych w tej dyscyplinie musiałoby zająć osobny tom, dlatego zadaniem tego szkicu będzie
jedynie przypomnienie najważniejszych w naszym przekonaniu wątków pojawiających się w obszernej literaturze przedmiotu1. Chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak
1
Zanim nieco szerzej omówimy najważniejsze kwestie związane z literaturą przedmiotu, chcemy zwrócić uwagę na to, że w języku polskim pojawiło się
do tej pory jedynie kilka opracowań dotyczących zarówno znaczeń ezoteryzmu,
jak i stosowanych w tym obszarze metodologii, por. K.M. Hess, Zachodni ezote
ryzm jako obszar badań akademickich – zakres, problematyka, perspektywa pol
ska [w:] Polskie studia ezoteryczne. Konteksty, red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska,
Gdańsk 2015, s. 15‒42 (seria „Światło i Ciemność”, t. 7); D. Nowakowski, Prze
miany relacji inicjacji i wiedzy tajemnej od XV do XVII wieku. Prolegomena
do badań [w:] Polskie studia ezoteryczne…, s. 43‒55; M.B. Stępień, Okultyzm.
Studium ezoteryki zachodniej, Lublin 2015.
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dyscyplina ta powstała, a także jakie dają się odnotować zasadnicze zakresy znaczeniowe pojęcia ezoteryzmu występujące
w naukach humanistycznych2.
Przymiotnik „ezoteryczny” (ἐξωτερικός, esôterikós) pojawia się w piśmiennictwie późnej starożytności na oznaczenie
tego, co wewnętrzne i ukryte, wiadome jedynie wąskiej grupie, w przeciwieństwie do tego, co egzoteryczne, czyli dostępne
wszystkim, powszechne3. Natomiast rzeczownik „ezoteryzm”
został użyty stosunkowo późno, bo dopiero w 1828 r. w dziele
Jacquesa Mattera (1791–1864) Histoire critique du Gnosticisme
et de son influence w kontekście ówczesnych badań nad starożytną
gnozą4. Kategoria ta została zaadaptowana i spopularyzowana
2
W naszych pracach stosujemy – jako w dużej mierze synonimiczne – pojęcia ezoteryki i ezoteryzmu. W języku polskim niejednokrotnie używa się bliskoznacznych par pojęć (np. gnoza‑gnostycyzm, mistyka
‑mistycyzm), które jedynie do pewnego stopnia pozostają synonimiczne.
W interesującym nas obszarze podobne rozróżnienie pojawia się także w literaturze angielskojęzycznej, w której funkcjonują dwa określenia esoterism
‑esotericism. O ile pierwsze odnosi się do ezoterycznych przekonań i praktyk,
opisywanych raczej z perspektywy ich uczestnika (i we współczesnych opracowaniach jest rzadziej stosowane), drugie odsyła przede wszystkim do systemowego, a także naukowego ujmowania przekonań i praktyk, identyfikowanych
z ezoteryzmem. Trzeba zaznaczyć, że w polskiej literaturze źródłowej interesującego nas okresu pojęcia „ezoteryka” nie udało się do tej pory odnaleźć.
Nie oznacza to wprawdzie, że przed wybuchem II wojny światowej ono nie
istniało, jeśli jednak było w użyciu, występowało wyjątkowo rzadko. Pojęcie
to pojawia się natomiast w literaturze powojennej, zob. np. J. Prokopiuk, Gnoza
i ja, https://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/prokopiuk_gnoza_i_ja.htm [5.05.2019]. W naszych badaniach kluczowe pozostaje pojęcie
ezoteryzmu odnoszące się do kompleksów przekonań oraz ich systemowego,
a często również organizacyjnego zastosowania. Tymczasem wykorzystywana przez nas również kategoria ezoteryki dotyczy głównie treści bliskich
znaczeniom angielskiego pojęcia esoterism.
3
W czasach nowożytnych najwcześniejsze formy przymiotnikowe tego
terminu odnotowano w języku angielskim (esoteric) w The History of Philoso
phy Thomasa Stanleya (1660), w języku francuskim (ésotérique) w Supplément
au Dictionnaire universel françois et latin (1752) oraz w języku niemieckim
(Esoterik) w komentarzu Johanna Philippa Gablera do Urgeschichte Johanna
Gottfrieda Eichhorna (1792). Na ten temat zob. А. Faivre, Western Esotericism.
A Concise History, transl. C. Rhone, New York 2010, s. 1.
4
Zob. W.J. Hanegraaff, Introduction [w:] Dictionary of Gnosis & West
ern Esotericism, eds. W.J. Hanegraaff, A. Faivre, R. van den Broek, J.‑P. Brach,
Leiden ‒ Boston 2006, s. XI.
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przez licznych dziewiętnastowiecznych reprezentantów wiedzy
tajemnej, a w każdym razie niekonwencjonalnej, wśród których
można znaleźć Eliphasa Léviego (1810‒1875), a następnie teozofów5, jako najbardziej trafne określenie dla ich alternatywnej
wizji świata.
W pierwszej połowie XX w. problematyka ezoteryzmu stała się
przedmiotem systematycznych badań. Datą założycielską tych
poszukiwań okazał się rok 1933, kiedy to Olga Fröbe‑Kapteyn
(1881–1962) zainaugurowała cykl seminaryjnych spotkań nazwanych Eranos (Eranos Tagung)6, a zbiory biblioteki Aby Warburga
(1866–1929) (Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg)
zostały przekształcone w instytut jego imienia (Warburg Insti
tute)7. Właśnie w tych niszowych środowiskach badawczych tematyka ezoteryczna pojawiła się jako istotny kontekst studiów nad
kulturą i religią.
Nie ulega wątpliwości, że na rodowód i charakter spotkań
spod znaku Eranosa wpłynęły ezoteryczne zainteresowania
zarówno samej pomysłodawczyni, która była teozofką, jak
i wielu uczestników seminariów. Naukowe podstawy dla dyskusji, które przygotowali Rudolf Otto (1869–1937) i Carl Gustav
Jung (1875–1961), obejmowały jednak znacznie szerszy zakres
zjawisk. Obaj uczeni stali na stanowisku, że Eranos powinien
zachować szczególny status jako interdyscyplinarna platforma
wymiany myśli naukowej, pozostająca poza strukturami akademickimi, a co za tym idzie ‒ wolna od ograniczeń oficjalnych instytucji. Dzięki tej strategii na seminariach pojawiali się
uczeni wielu dyscyplin, których interesowały problemy z pogranicza religioznawstwa, historii, sztuki, filozofii, filologii, a także
5
Idem, New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror
of Secular Thought, Leiden 1996, s. 384.
6
Seminaria odbywały się corocznie przez pięćdziesiąt pięć lat. Olga Fröbe
‑Kapteyn finansowała je przez ponad dekadę, później głównym organizatorem
i donatorem została fundacja Bolingen powołana przez Mary (1904–1946) i Paula
(1907–1999) Mellonów. W różnych latach uczestnikami seminariów byli badacze
dziś słusznie uznawani za filary intelektualnej historii XX w., zob. H. Hakl, Eranos.
An Alternative Intellectual History of the Twentieth Century, transl. C. McIntosh,
Montreal 2013.
7
Krótka historia Instytutu Warburga oraz badawcze cele tej placówki
zob. strona The Warburg Institute, http://warburg.sas.ac.uk [2.12.2018].
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medycyny, fizyki czy biologii8. Sprzeciw wobec redukcjonistycznego podejścia do studiów nad religią, mitem i kulturą stanowił
element łączący różne punkty widzenia i metody. Trzeba przy
tym podkreślić, że niezależnie od postulatów interdyscyplinarności, wiodącą metodą pozostała w tym środowisku fenomenologia.
Poświadczają to prace wspomnianych już – Otta i Junga, ponadto
naukowe dzieła Gerardusa van der Leeuwa (1890–1950), Mircei
Eliadego (1907–1986), Henry’ego Corbina (1903–1978), Gershoma Scholema (1897–1982), Gillesa Quispela (1916–2016),
Josepha Campbella (1904–1987) i wielu innych wybitnych
przedstawicieli tego grona.
Założenia tej fenomenologii były nieco inne od filozoficznych
ujęć kierunku, większość związanych z Eranosem uczonych wskazywała bowiem na konieczność badania zjawisk w odniesieniu
do konkretnych ram historycznych. Uczeni zwrócili również
uwagę na kulturotwórczą rolę nie tylko religii i towarzyszących
jej mitów, lecz także mistyki, alchemii czy technik dywinacyjnych. Szczególne znaczenie zyskało w tym środowisku spotkanie
religijnych tradycji Wschodu i Zachodu, które wyznaczyło charakter rekonstruowanych obrazów świata. Dlatego też nawet jeśli
krytycy zarzucali uczestnikom Eranosa przyjmowanie nienaukowego „mystocentryzmu” (mystocentrism)9, to rozpoczęte w tym
gronie badania przełożyły się na rozwój jak najbardziej naukowych metod, wyrastających z założeń analiz fenomenologicznych,
stosowanych po dzień dzisiejszy w naukach humanistycznych.
Zarówno Fröbe‑Kapteyn, jak i Warburg byli historykami
sztuki i ta okoliczność wywarła zapewne bezpośredni wpływ
na zainicjowane przez nich prace. Badania nad znaczeniami obrazów prowadziły ku problematyce pamięci kulturowej rozważanej w innej perspektywie niż analizy tekstów, a istotne pytania
badawcze pojawiały się w tym przypadku w kontekście symboli
Zob. H. Hakl, Eranos…, passim.
Krytykiem Eranosa i autorem pojęcia mystocentrism (od gr. mystes, „wtajemniczony w misteria”) jest Steven M. Wasserstrom, który twierdzi, że u podstaw
badań uczestników tych seminariów leżały ich osobiste przekonania i, przede
wszystkim, duchowe przeżycia, a tych nie sposób zweryfikować za pomocą metod
naukowych, zob. S.M. Wasserstrom, Religion after Religion. Gershom Scholem,
Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos, Princeton 1999, s. 239.
8
9
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niejednokrotnie daleko wykraczających poza paradygmatyczną
racjonalność i związaną z nią tendencję ustalania jednoznaczności, charakterystyczną dla myśli zachodniej.
Pasją Aby Warburga stały się badania nad sztuką renesansu,
która stanowiła jego zdaniem specyficzny pomost między antykiem jako bazą ikonograficznych wzorców w kulturze Zachodu
a współczesnymi strategiami obrazowania, w których ciągle
dominują dawne typy wyobrażeń10. Uczony twierdził też, że bez
uwzględnienia niektórych ezoterycznych wątków odczytanie
kultury renesansu w Europie nie jest możliwe, gdyż stanowiły
one punkt wyjścia dla ukształtowania nowego rozumienia świata
i człowieka. Takim istotnym obszarem badawczym wyodrębnionym przez Warburga stały się astrologiczne mapy nieba, które
uznał on za jedno z podstawowych narzędzi dekodowania tradycji kultury Zachodu11.
Uczeni skupieni wokół Instytutu Warburga zwrócili również
uwagę na fakt, że kody, zarówno ikonograficzne, jak i literackie, w których wyraziła się kulturowa transformacja renesansu,
były odzwierciedleniem zainteresowań spuścizną odkrywanej
wówczas na nowo klasycznej „biblioteki”12, w której niebagatelną rolę odegrały nie tylko renesansowe interpretacje platonizmu i neoplatonizmu13, lecz także teksty i tradycje niszowe,
uznawane za rodzaj pogańskiego objawienia, takie jak korpus
10
Zarys swojej koncepcji badawczej Warburg przedstawił w niedokończonej pracy o pamięci kulturowej przekazanej w obrazach, zob. A. Warburg, Atlas
obrazów Mnemosyne, przeł. P. Brożyński, M. Jędrzejczyk, Warszawa ‒ Kraków
2016; por. idem, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010. Na temat koncepcji Warburga w kontekście badań nad
kulturą zob. np. W. Bałus, Dlaczego Warburg?, „Przegląd Kulturoznawczy” 2010,
nr 2, s. 25‒53; idem, Poza metaforą i sophrosyne. Aby Warburg o kataklizmach
[w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski,
Wrocław 2012, s. 391–403.
11
Z tego względu mapy nieba stanowią wprowadzenie do koncepcji ikonograficznej pamięci, por. A. Warburg, Atlas obrazów…, s. 12‒22.
12
Por. E. Garin, Powrót filozofów starożytnych, przeł. A. Dutka, Warszawa 1987.
13
Ważnym wkładem w przedstawienie wpływu renesansowych reinterpretacji różnych ujęć myśli platońskiej były prace Paula Oskara Kristellera,
zwłaszcza te poświęcone twórczości Marsilia Ficina, zob. P.O. Kristeller, Sup
plementum Ficinianum, Firenze 1937; idem, The Philosophy of Marsilio Ficino,
transl. V. Conant, New York 1943.
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hermetyczny, przekazy Kabały czy hymny orfickie, określane
jako prisca theologia i analizowane potem zgodnie z zasadami
filozofii wieczystej (philosophia perennis)14. Należy jeszcze podkreślić, że także w tym środowisku naukowym wiodącą metodą,
obok badań ikonologicznych, pozostała fenomenologia.
Podsumowaniem tego badawczego podejścia stało się wydanie w 1964 r. dzieła Saturn i melancholia autorstwa Raymonda
Klibansky’ego (1905–2005), Friedricha Saxla (1890–1948)
i Erwina Panofsky’ego (1892–1968), którzy przedstawili fundamentalne przemiany w rozumieniu świata i człowieka zachodzące na przestrzeni wieków w kulturze Zachodu w perspektywie
badań nad astrologią. Ta książka stała się wzorcowym przykładem całościowej analizy źródeł ikonografii i retoryki w perspektywie fenomenologicznej15.
2.
W tym samym roku ukazała się monografia Frances Amelii Yates
(1899–1981), uczonej również związanej z Instytutem Warburga.
Jej studium Giordano Bruno and Hermetic Tradition otwarło
nowy rozdział w badaniach nad ezoteryzmem16. Większość
autorów wcześniejszych publikacji w tej dziedzinie ujmowała
wątki ezoteryczne jako bardzo istotne, chociaż marginalne
14
Pojęcie filozofii wieczystej wprowadził Agostino Steuco (1497/1498–1548)
w dziele De perenni philosophia libri X (1540), w którym twierdził on,
że we wszystkich filozofiach przejawia się to samo dążenie do prawdy. Myśl
tę zainspirował renesansowy neoplatonizm, por. W. Hanegraaff, Esotericism and
the Academy. Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge 2012, s. 69‒73.
Na temat renesansowej koncepcji prisca theologia zob. także: D.P. Walker, Spiri
tual and Demonic Magic. From Ficino to Campanella, London 1958; idem,
The Ancient Theology. Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to the
Eighteenth Century, London 1972.
15
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii,
filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. A. Kryczyńska, Kraków 2009.
16
F.A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London 1964.
W bogatej twórczości Yates można też zwrócić uwagę na kilka innych prac
zogniskowanych wokół wątków ezoterycznych, zob. eadem, The Rosicrucian
Enlightenment, London ‒ Boston 1972; eadem, Astraea. The Imperial Theme
in the Sixteenth Century, London 1975; eadem, The Occult Philosophy in the
Elizabethan Age, London 1979; eadem, Lull and Bruno. Collected Essays, vol. 1,
London 1982. W tłumaczeniu polskim ukazała się tylko jedna praca tej autorki:
Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, Warszawa 1977.
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w rozwoju kulturowym Zachodu. Yates wskazała, że idee ezoteryczne – w tym przypadku hermetyzm – mogły stanowić
kluczową, chociaż alternatywą motywację w rozwoju nauki,
a także w procesie wielkich przekształceń kultury. Pozostała
przy tym wierna tradycjom fenomenologicznym, lecz potraktowała je znacznie swobodniej, odwołując się raczej do dość
enigmatycznie określonej wyobraźni historycznej i własnych
intuicji. Jej książka szybko znalazła zarówno gorących zwolenników i naśladowców, jak i nieprzejednanych wrogów. Naukowa
dyskusja, która wówczas rozgorzała, wpłynęła na uznanie ezoteryzmu jako istotnego, choć kontrowersyjnego aspektu kultury17.
Rok 1964 przyniósł jeszcze jedno ważne wydarzenie w tworzeniu dyscypliny badań nad ezoteryzmem. Wtedy właśnie
z inicjatywy jednego z członków Eranosa, religioznawcy Henry’ego Corbina, otwarto na Sorbonie katedrę Historii Ezoteryzmu
Chrześcijańskiego (Histoire de l’ésotérisme chrétien). Placówka
rozpoczęła jednak intensywną działalność dopiero w 1979 r.,
kiedy objął ją Antoine Faivre (ur. 1934), przemianowując na katedrę Historii Ezoterycznych i Mistycznych Nurtów w Europie
Nowożytnej i Współczesnej (Histoire des courants ésotériques
et mystiques dans l’Europe moderne et contemporaine).
Stosowane w nauce pojęcie ezoteryzmu stanowi łącznik
dla bardzo różnorodnych fenomenów kulturowych, które nie
zespoliły się nigdy w nurt dążący do jednorodności i określony
pod względem strukturalnym czy światopoglądowym. W tak
szerokim rozumieniu tej kategorii ustalenie jednoznacznej definicji staje się trudne, dlatego Faivre wskazał na cztery zasadnicze wyróżniki ezoteryzmu: koncepcję wzajemnych powiązań
17
Dyskusję tę szczegółowo omówiła Paola Zambelli, sama bardzo
krytycznie nastawiona wobec koncepcji Yates, zob. P. Zambelli, Mit herme
tyzmu i aktualna debata historiograficzna, przeł. P. Bravo, Warszawa 1994;
por. W. Hanegraaff, Beyond the Yates Paradigm. The Study of Western Esoteri
cism beyond Conterculture and New Complexity, „Aries” 2000, vol. 1, no. 1,
s. 15–16. Na marginesie tych rozważań warto jeszcze wspomnieć o badaniach
Alexandre’a Koyré (1892–1964), który pokazywał ścisły związek wątków ezoterycznych z nowożytną przemianą obrazu świata, zob. A. Koyré, Mistycy, spiry
tualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku, przeł. i oprac. L. Brogowski, Gdańsk
1996; idem, Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata, przeł.
O. i W. Kubińscy, Gdańsk 1998.
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różnych wymiarów mikro‑ i makrokosmosu (Correspondences),
ideę żywej uniwersalnej natury (Living Nature), postulat rozwijania twórczej wyobraźni i praktyk medytacyjnych (Imagina
tion and Mediations) oraz doświadczenie głębokiej transformacji (Experience of Transmutation). Zdaniem Faivre’a, istnieją
jeszcze dwa komponenty występujące często w ezoteryzmie,
których obecność nie jest jednak konieczna, żeby można było
uznać tę czy inną formę myśli za ezoteryczną. Pierwszym jest tak
zwana praktyka zgodności (Practice of Concordance), opierająca się na synkretycznym podejściu do różnych systemów ezoterycznych i uznaniu istnienia jednej zasady, wspólnej dla różnych
tradycji. Komponent drugi dotyczy przekazywania wiedzy przez
mistrzów wybranym uczniom (Transmission)18.
W swoich propozycjach badawczych Faivre pozostał wierny
tradycjom wypracowanym w kręgu Eranosa, szczególnie podkreślając wagę postulatu interdyscyplinarności, scalającej podejścia
filozofii, rozmaitych metod religioznawstwa i antropologii kulturowej oraz badań nad literaturą i sztuką. Zgodnie z ostatnimi
ustaleniami francuskiego uczonego w studiach nad ezoteryzmem
zachodnim konieczne staje się uwzględnienie dyskursów o charakterze „antyezoterycznym” w ich perspektywie historycznej,
badanie głosów „za” i „przeciw” płynących zarówno ze strony
wyznawców chrześcijaństwa, jak i przedstawicieli nauki. Zdaniem
Faivre’a taka krytyczna analiza badanych zjawisk pozwoli ujrzeć
w nowym świetle niektóre z „wielkich paradygmatów” nadal rządzących procesami rozumienia świata. Dopiero w tym kontekście
można dostrzec obecną w tych dyskursach retorykę wykluczenia
i „wielkich tabu”, co stworzy możliwość rozwijania dyscypliny
przy użyciu języka obiektywnego, wolnego od ideologii19.
3.
To rozszerzenie perspektywy badawczej przez Faivre’a wiąże się
z przełomem w budowaniu dyscypliny, jaki nastąpił w latach
dziewięćdziesiątych XX w. dzięki Wouterowi J. Hanegraaffowi
18
A. Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental, Paris 1986; idem, Access
to Western Esotericism, Albany 1994, s. 23–32; idem, Theosophy, Imagination,
Tradition. Studies in Western Esotericism, transl. C. Rhone, Albany 2000.
19
Zob. idem, Western Esotericism…, s. 23–24.

