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DANTEGO

gTeo średniowieczu myślimy obraz,,em gotyckich katedr, rytmami
cÓrł<i
życiowego Krystyny,
trudu
goriarlski'ch rnelodii, problematyk4
zro'zurnienia
Lawransa. MyśIimy dobrze. Uzupełniamy to pr'agnieniem
tornizmu i je'dnocześnie dostrzegamy w sobie r'adość, że uchwyciliśmy
i Abelarda 2,
sens dziejow okresu Tomasza i Tempier 1, Bonawentury
o.kr,esu utworÓw:. Ben,t'anlin Maior i Rornan de l,a Rose 3.
Pomyłka i niezasłuzona radość. Uchwyciliś'my myślowo nieliczne wydarzenia, ktÓre dokonały się w średniowie'czu. Sens epoki leŻy głębiej'
u źrÓdeł tych wydarzen. fr6dł'a wyznaczaj4 ich bieg i charakter. By do.
trzeć do źrÓdeł, trze,ba najp'ierw znać wydarzenia. Pamięć je zbiera.
Malowidło powiększa się i niepokoi, bo vryobraŹnia przenosi tu słusz.
nie, a często anachroniczn,ie wydłuzone p.osta.ci El Greca, grzm.ot'y klqtrli',
widma zapalonych stosÓw. Człowiek jawi się we włosierrni.cy i smutny.
Średniowiecze, ktÓre straszy.
P,rąlchodzi myśl, że dopiero sprawiedliwe
odrodzenie daje człowiggodność i pozycję w świecie.
kowi pr.awo do uśmiechu, przypomina
Pozvvala żyć.
Sqdy p'o.biezne i błędne.
Analiza wydarzerl średniowi'ecza mÓwi o nieprawdopodobnym
!rrymiarze wszystkich wtedy przedsięwzięć. Krucjaty, arcłritr:ktura, Sumtrn'y.
Jakiś uniwersalizm
wie,lkości, rozmaehu
tv,zÓrczego, tęsknot, błęclo,tł'
i ortodoksji.
uwarunkowane
Wydarzenia
sq odzie dziczon4, lecz przede wszystkim
\^rytwarzanq }<ulturq. W niej więc jest ir6,dło wydarzerl, jakaś do'minante., ktÓr.a zbudował.a także i atmosferę średniowiecza, nui.t zasadniczy,
z ktÓrego wypływa wszystko, nawet człowiek
' Chodzi tu o zaznaczenie kontrastu pogl4dow. Tempier, arcybiskup Paryza
potępit tezy Tomas7'a z Akwinu.
2 Teoretyk uporzq'dkowanej 'miłośoi przeciwstawiony człowiekowi, ktÓry przeżył chaos miłości; por. E. Gilson,
Abe|'ard i Heloiza, tŁu:m.A. Pods.'iad, Wars.zawa
i956 i zarttie,sz'czony tam piękny wykład Gilsona pt. Fi,lozotia średni,ollsi,eczaa humanizm, s. 276-296' Wykł'ad ten drukowany jest także w ,,fyciu i Myśli'' (1956)
4*5.
s Dzieło naukowe na temat szczytowych dostrzeżerl ludzkiego ducha w dziedzinie mistyk.i i popullarne w średniowiecan dzieło laickie, k,tÓre można by dziś
nazwać lornansem.
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Trud zapytan wykazuje, że Sensern kultury śred'niowie,cza jest dqzenie w gÓrę, jak najdalej, do kofica bytu, w SałaIByt. Dqzy człowiek, jego
pootępowanie i wytwory, wie.lkość zrozumiet'r, najtrafniej
pojęte uspo.
łecznlenie, bo powiększenie

siebie o Boga.

odrębności średniowie,cza. To jest
le,zy cała problematyka
To jest ten nurt, z ktÓrego
dominanta epoki ma.Sowe'go maksymalizmu.
wyszła kultura najdziwniejsza i tak bardzo naturalna, bo z czŁowiekiem,
pol^/szechnie zgadzającym się na to, by oddać w sobie p:'erwsze rniejsce
W tym

Bogu.
tu wysiłek i roz,mach, prarvy romusirny
ze
iśc drogq Dantego w Wergizum d ochotna wola, świadornośc,
lirn aż do spotkania z Beatr:ce, ktor.a poprowadzi dalej, do Bernarda
i tam, gdzie ,,fantazja ma,żenie nadqżY,,, w,,Miłość co wprawia w ruch
słonce i gwiazdy,, o.
Niełatwo

to zrealizować,

Po.trzebny

problemy,
spotkał
ktÓre
Zavłsze od nowa stajq przed człowiekiern
Hilob i Dawid, Augustyn i Sartre. I z,awsze staje konieczność, zrozuroienia, że w szersze światy niz filozofia prowadzi człowieka BÓg, ktÓry ofiarowuje ,przyjain człow,ieJrowi, gdy ten zwrÓcl d'o Boga ochotn4 wolę w nozumnej miłości.
o tym Dante mÓwi w Boski ej kamedźź.Na ty,m polega nie tylko od.
rębność, Ie.cz g'łębia i p.rawda średniowiecza, sens jego wertykaliz,mu
Dan'te
i gregorianskich melodii, życie człowieka w :symbolu Krystyny.
uka.znrje pełne ży,cie człowieka. Jego pęd wzwyz i upadki, przemyślenja
i bezradność, tragizm faktu, ze jest compositum i piękno znalez:enia
szczęścia w Pełni Bytu, dotarcie rozumern i wolą do Boga i powiększenie
się o szczęście Boze. Szczęście, jako dobro, rozlewa się: człowiek czło_
wieka uczy drogi. A BÓg na każdy wymarsz odpowiada przyjaŹnlq.
Dante opowiada o sposobach zawarcia tej przyj aŹnt, o Sp'rawach i tro.
skach człowieka, o sprawach i troskach Boga, czylt o porz4dku natury
i porzqdku Łaski. A wszystko układa według drogi, ktorq indywidualnie
i na swÓj sposob odbywał Bernard, Ryszard, Tomasz.
A jak jq odbył Dante? Stawiam tezę:
Dante: a) w przekazanej nam wiedzy o mistyce pokazuje synteĘcznie
styl rÓznych systentÓw mistyki średniow|ecza,
Bosko
Ali'ghier'i,
ł Tekst we.dług tłumaczenia E. Porębowicza, Dante
sole
komeaźa, Warszawa 1921; por. fontas,ia quź mancÓ posso, L,Arnor che moą:e r|'
Giulio
comlnedźa'
d'l,otna
La
Alighieri,
z
Dante
I45,
e l,altre stzll'e, Raj 33, 142. i
podane są
Einaudi' editore, 1954, Parnaso italiano, t. II. (Wszystkie teksty Dantego
Porębowicz,
np.
wedlug tych dwu pozycji. Przyjmuje s.ię więc skrotowe cytowanie,
R,aj 33, 142 d1a teloqtow po]skich i Dante, Roj 33, 142 dla tekstow włoskich).
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b) dla jego poematu żaden z systemÓw nie jest konstytutywny. Wskazuje na to analiza wqtkow mistycznych Boskiej korngdźź.
Nalezy prz.y,j4c,
że rozwtqzanie problemow mistyki poematu wyznaczone jest przez kon..
cępaję innq, ktorej Dante mÓgł s.obienie trświadamiać,.ktor,ajednak jest
jego osobistym sformułowaniem wiedzy o drodze do Boga.
Przez mistykę nalezy rozumieć głębokie zycie religijne człowieka, gdy
człowiek plawym r,ozurnem i ochotnq wolq od'daje siellie transce.nde.ntnemu i osobowemu Bogu (porządek natury), a BÓg na ofiarnq clecyzję
człowieka odpowiada ptzyjaźniq (porządek Łaski) udzielajqc człowiekowi
konkretnie co do przedmiotu pełni naturalnego poznania nadnaturalnych
spraw Boga, co do sposobu specjalnie powodując całkowite ztozvrnienie
prawd o Bogu, oczywiście na miarę naszej natury. To powod;owanie jest
nadprzyrodzone i nie jest dawane ludziom powszechnie. Dawana jest
wszystkim milość. Przewaga miłości decyduje o świętości. W każdyrn
razie nie może być misĘki
bez świętości. Może być jednak niekiedy
przewagi
świętośćbez misĘki, czyli bez tej w głębokim życiu relĘjnym
poznania nad miłością. Przewagi nie co do ilości, Lecz co do akcenfu,
czyli cechy duchowości.
Mozna więc powiedzieć krÓtko, ze w zyciu mistycznym BÓg przynosi
człowiekowi specjalne wiadomości o sobie, skłoniony ofiarowan4 sobie
cał4 miłości4, ktÓra r.ozwinęła się w człowieku przez wspÓłpracę z Miłościq otrzymanq. Znaczy to je'dnak tylko tyle, ze w mistyce, czy|\ w dziepolegajqcych
Boga i czł.owie'ka, 5f6-sUtn]<ć,1x.l
dzinie swonstych stcsunkÓw
na nadprzyrodzonej przyjaźni Boga i duszy z t4 właśnie charakterysĘczn4
cechą przewagi poznania nad miłością, takiego poznarria, ktćre osiąga
naturalnq pełnię c'o do przedmiotu, a dokonuje się co do sposobu bez
udziału władz poznawczych człowieka jako czynnych lecz tylko przyjnnujących 5, ze w tej dziedzinie
chodzi z jedrej strcrny {> Sprawę wiedzy
o Bogu, z drugiej o sprawę doświadczenia Boga. I głÓwnie o sprawę do.
świadczenia Boga, co jest potem racjq, pow,odującą zrozumienie prawd
o Bo gu.
Rozwiqzania tradycyjne dotycz4 Sprawy posiadania wiedzy o Bogu
inaczej niz przez zrnysły. I st4d sprzeciwy. Sprzeciwy słusz\e z pozyc1i
realizmu i empiryzmu poznawczego. oczywiście Augusbyn i mistycy neo.
platonizujqcy powiedzą (ujmuję to w terminach tomisĘcznych), ze intelekt moznościowy człowieka może odebrać od Boga wiadomości z pomi5 Powtarzam w tym skrÓcie definicję mistyki, podanq w artykule M. Gogacza,
O przed.miocie metalizAki u: XII tts. (z hi'storii stosunku metafizyki dc mistyki na
tle zagadnienia odmian neoplatonizmu), ,,Ro'czniloi filozoficzne", t. V, z. III (1957),
s. 65.

MIEczYsŁAw

GoGAcz

nięiem inte.Iektu czynnego. I że to jest rł'łaśniesposÓb nadprz;,"rod,zclny.
Dodajmy, ze to jest bardziej sposÓb kartezjarlski i anielski: znajdywanie
w sobie treści, chociaz nie sq uzyskan e przez zmysły i chociaż nie zostały
przez nas wytworzone. Na to zgodzlłby się Platon. Nurt realizmu poznaw.
czego nie przyjmie tych rozwt4zan. Nie znaczy to jednak, że nie jest
w ogole mozliwe otrzymanie wprost od Boga wiedzy o Nim poza drog4
poprzez zmysły i w tym jeszcze życiu. Taka możliwość nie mieści się
w ujęciach postawy empiryzmu i rea1izmU, W ktÓrych mieści się doskonale
teza o spowodowaniu przez Boga całkowit ego zrozumienia wiedzy o Nim.
To jednak jest inna zupełnie sprawa niż doświadczenie Boga.
Najwięcej zdalr sprzecznych wywołuje sprawa doświadczenia mistycznego. Sprowadza się na ogÓt do tego cał4 mistykę. Taka jest zreszt4 srrgestia św. Tomasza i mistykÓw 6. Sugestia słuszna. Zav,rsze jednak doświadczenie Boga rozumiano jako wiedzę, jako otrzy.m.ante tej wiedzy poza
no.rmaln4 dr.ogq poznania zmysłowo-umysłowego' ja)<o więc,intui.cyjny
kontakt z 'istotq Boga. To budziło .sprzeci,w i .na tym polegał błqd. Tym,czasem doświa'd.czenie B'oga jest do$wiradczen'r.em isf,nienia Boga. A istni'enie
weciług prac Gilsona 7, Krąpca 8 i innych wspołczesnych metafizykÓw
tomistycznych nie jest ujmowane \Ąr pojęciu lecz rv sądzie egzystencja.!.
nyrn. Zantrr' dokona się poznanie pełne, czylt z wytworzeniem
pojęcia,
ttastępuje ,,styk dwu istni,erl'', podmiotu poznaj4cego i istniejqcego poza
mną przedmiotu. Słusznie twierdzq mistycy, że doświadczenie Boga jest
niejasne. Jest tyIko jakoŚ ujęte. owszem jest bowiem sqderrl, ze BÓg jest.
Niczym wjecej. Nie jest pojęciern, k'tÓre ujmuje treści. Jest tylko doświadczenibm, ujętym w przekonaniu, że doświadczam istniejqcego Boga,
doświadczam intelektualnie, chociaz nie pojęciowo, bo nie ujmuję treści,
istoty. Nawet nie wiadom'o, czy przekonanie
uzyskuje formułę s4du
egzystencjalnego. Ta interpretacja pokazuje, ze mozna doświadczyć Boga
wci4z jeszcze w ramach naturalnego poznania, chociaż właśnie w sposob
nadprzyrodzony. Nie przed każdym człowiekiem staje BÓg w taki sposÓb. Mozna jednak doŚwiadczyć istnienia Boga" MÓwiq o tym wiarygodni
mistycy 9' Jest to możiiwe nawet w ramach realistycznej teorii poznania.,
w ramach więc sensowności naukowej 10.
6 Z o b a ' c z n ł . c .u k s . J . M a j k o r y s k i e g o ,
,,mis'tyka jest pozn'aniem jakby
doświadczalnym Bostwa'', Psgchologźa przeżgć mistyczngch,
,,Rocz.rliki tilozoficzne", t. II - III (1949-J0), s. 774; cognttto quan erperimentol.is Det, Tornasz
z Akwinu, In lV iibros Sententiarlnn, 14, 2, 2, 3.
7 L,ć,tre et L,essence,Paris 1948.
8 Egzgstencjalizm tomistuczna, ,,Zrrak,,, 28 (1951)' s. 108-125; PrÓba ustal.enin
strukturg bytu tntencjonaLnego, ,,Collectanea Theologica", 28 (1957), s. 303-381.
e Znane jest np. zaufanie Bergsona do rnistykow.
l0 Zagadnienie doświadczen{a mistycznego jest omÓwione w osobnym studium
pt. Mistykł a poznantie Boga.
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Można też uzyskać pomoc w pełnym ztozumieniu objawionych prawd
o Bogu. Wtedy jednak stawia się w misĘce inny zupełnie akcent. Wtedy
chodzi o Sprawę ujęcia istoty Boga, jego natury, o zesp6ł'pojęć, o wiedzę,
o zro.zurqi.eni,e, a nie doświadczanie. Jest to juz jed'nak dziedzina kontemplacji.
Poznanie misĘczJre nalezy wci4z do poznania nat'uralnego, czyli zgodnego z natur4 ludzk4. Co do przedmiotu jest naturalne, co do sposobu
nadprzyrodzone. Po śrnierci dopiero nasze poznanie naturalne przyrodzone, czy|i naturalne także co do sposobu, i nasze poznanie naturalne
nadprzyrodz,one stanie się poznaniem nadnaturalnym, przekraczajqcym
przyrodzone możliwości natury ludzkiej.
Jest to wciqz mistyka w sensie śoisłym, dośrł'iadazenie B.o$a, dzje'dzina
swoistych stosunkÓw Boga i człowieka, osobiste o wielkiej intensywności
przeżyct,e stosunku do Boga 11, dqzenie człowieka do zjednoczenia z Nieskoriczonościq w sposÓb wewnętrzny
i tajemniczy 12, połqczenie duszy
jeszcze
z Bogiem w tym
życiu prz,ez kontemplację i akty doskonałości l3,
głębokie życl'e religijne. Wiedzę o tej mistyce nazywano w średniowieczu
mistykq teoretyczna14.Nalezy nie mylić tego z mistycyzmem' ktÓry chociaz u Brico.uta 15 znaczy to samo co misĘka, teraz ju, coraz częście;
omlacza raczej mi.stykę fałszywą. Jal<ieś poznanie quasx specjalne, nie
oparte na świętości.
11 Jes,t to definicja I(. GÓrsk'iego, ,,przeżycie osobiste s'tosunktr do Eoga o wielkiej inten'sywności'', Stan badaft rwd dzieiąml, mlstgki 7D Po|sce, ,,Nasza Przeszłość,',t. III, s. 247.
1r Une tendance qut porte L'homrne d. s'unir d l'Infinl d'une nn.niere intime
et secrćte, M. De Wut f, Histoire de lo phl,Los'ophiemćclićlsa|'e,wyd.6, Paris 1934,
t. I.. s. 226.
13 L'ascension surnaturelle ae L,d,rneet son union auec Dzeu dans |'a uie wćsente par Ia contemplation et diftćrents actes de l',ćtat.de pertectLon, A. Mignon'
Les origtnes de La scholastiqtte et Hugues de saint Victor, t II. Pari; 1895, s. 327;
por. M e g e r' MystLk, ,,Lexiikon fiir Theołogie und Kirche'', Freiburg im B. 1935,

t. vlr.

14 De Wulf rozrożnia w średniowieczu mistykę teoretyczną i praktyczną.
Pr'aktyczna jest bardzo bliska religii, teoretyczna jest wiedzą: la descriptźon des
rapports de cotnmunitation directe entre L'dme et Dieu et I'etplication de I'ordre
unluerse|' par cette unton, M. De W u l f, Histoire de Ia philosophie m dićuale
wyd. 2, Paris 1905, t. VI, s. 22$ (ze względu na u.wagi o mistyce zacytowano świadomie wydanie starsze). Wiedzę o mistyce, czyli mistykę teoretyczna nazywa tEŻ
de Wulf mistyk4 naturalnq, filozofi.czną w przeciwstawieniu
do nadnaturralnej,
praktycznej.
15 Mysticisme, mystique, mysti:re' ces diuers rnots, qut d,ćrźuentdu grec p6ol
fermer, ćtre fermć, ćvoquent L'idće d,e quelque chose de secret, qui ćchappe plus
ou m,oins a La claire raison et qui ne peut ćtre c|'a,irement diuilge ou crprimć.
J. B r i c o u t, Mgstźcisme, ,,D,ictionnaire pratique des co'nnaissances religieuses'',
Paris 1926, c. 1253, t. IV.
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Nalezy więc zwrÓcić uwagę na f'akt, że do poznania
właściwego
mistyce. ni.e dochodzimy własnymi siłami. BÓg poma.ga, gdy jtuż vzez
chrzest ptzyjdzie do człowieka i potem zaptoszony specjalnie jako Przyjażn, by przejąć oddaną sobie miłość, a tym samym porviększyć iq ptzęz
poł4czenie ze swą miłościq,czyli z Sobą. Poł4czenie oczywiście rra sposÓb
przyporządkowania
sobie człowieka tak dalece, ze działa tsÓg plus człowiek. Wypełnienie przyjaźnią jest jednocześnie poszerzeniem człowieka,
powiększeniem go o Boga, ktory 'ur'chodząc dc człorvieka jako zaprzyjaź_
niona osoba podnosi go ku Pełni Bytu, a w konsekwencji ku najmędrszyTn zrozumieniom, ku najszczęśliwszej milości, w sumie ku pełni ov/ego
właśnie naturalnego poznania, kor1czqcego się u progu uisionis beatificae.
Nalez.v wyjaśnić, ze .d<oro istnienie, jako przygocne w rz,eczach, jest
uprzyczynowane
i ciągle podtrzymywane
w nich przez Boga, Bog więc
pierwszy i jedynie B.Óg daje wszystko człowiekowi. D.aje mu tez życie
religijlne . Ze,strony człowieka - tylko zgoda na t,o, by przyznać to Bogu
i mimo t.ęj bytowej degradacji, właściwie pozornej, oddać Mu miłość,
kt.Órq BÓg rvynagradza przyjŚciem do człowieka. Zna1dujemy tu, ze życie
ze mieści
mistyczne w dużej części zaLeży od człowieka. Stwierdz"-y,
się ono w mozności naszej natury, a}itualizowane jednak nie przez' nas'
lecz przez Boga. MÓwimy stąd, że poznanie misĘczne co do przedmiotu
przychodzi Z zewnątrz.
mieści się w naszej naturze, co do sposobu Cechą życia mistycznego i przygotowaniem jest kontemplacja. Chodzi
tu o skupienie uwagi na przedmiocie myślenia. Ćwiczenie Się w t;rm,
przygotowuj4ce do zycia mistyczn,ego' moze być jakqś ascezą' czyli rezygrr.owaniem, ablstrahowa.niern cd tematÓw i T7.eczy' ktÓre nie są tylko Bogiem i Jego zyczenielm. Takie rezygnowanie chętnie doprowadza do łatrł'ości zatrzymYwania myśIi przy Bogu, a z czasem przechodzi w stan
wzmocniony przez Boga, w ktÓrym człorviek, pełni4c wszystkie obo'n'iązki swego stanowiska na ziemi, zostaje przy Bogu nie tylko całq wolą
i miłościa, lecz i umysłem. Obrazowo mozna powiedzieć, Że człowiek na
mu Boga, by popat,rzeć na co,ś
chwilę od.wraca oczy o'd toq.rarzy'szĄ,C,e:go
irrnego. Człowiek załatwi Sprawę drugiego człowieka i powraca wzrokiem
zn w do Boga. A moze się zdarzyć, że tak bardzo za1ęci s4 rozmow4 BÓg
i człowiek, ze człowiek nie reaguje na przedstawiane mu z zewn4ttz
'spr3wy innego człowieka. Ni.e słyszy. Nie widzi. Nie czuje. Zmysły nie
przewodzą' Dusza jest przy Bogu. Taki stan - to ekstaza. Jest ona czymŚ
rrieistotnym dla zycia mistycznego. Jest w sferze zmysłÓw. Jest wyćwiczeniem, zewnętrznym skutkiem ascezy. Nie musi występować w zyciu
nristycznym. Nalezy jednak dodać, ze inaczej ujmuje tę Sprawę Bernard
z Clairr,aux i cała misfyka cystcrska i misĘka franciszkar1ska, z Bonarł'entltrą rn'łącznie. Dla nich ekstaza jest najwyzszym etapem poznania
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l najwyzszym znakiem doświadczenia Boga. St,oi ponad kontemplacjq,
jako jej wykoriczenie.
Kontemp1acja ta|źe rozmaicie jest ujmowana w rÓznych nurtach dlrchowości,.czy filozofii. W klasycznYm riziele .z zakre=sumistyki, w Benin.
min Maior, Ryszard ze św. wiktora określa kontemplację, jako działa,nie
poznawcze intelektu, ktory w sposÓb wolny i z podziwem poznaje rzeczy,
wskazujące na Boga, ujawniającego w tych rzeczach sw4 mądrość 16.
Kontemplacja więc jest czynności4 człowi,eka co do natury i co do sposobu.
Na1ezy dobrze pamiętać, że mistyka jest tak4 świętości4, ry kt.orej
przeważa, jako akcent, specjalne poznawanie Boga. Jeżeli to pł17yyąwanie
rozumie się jako doświadczenie Boga, doświadczenie Jego istnieni.a, wtedy
jest mistyka sensu strźcto. Gdy się podkreŚli w mistyce Sprawę wiedzy
pojęciowej, Sprawę zrozumienia istoty Boga, zrozumienia udzielonego,
spowodowanego przez Boga, wtedy mÓwi się o kontempIacji misĘcznej.
OprÓcz tej jest zwykła, filozoficzna kontemplacja, jako czynność intelektu lud'zkiego, poszukującego Boga, intelektu podnoszącego się własną
siłq wysoko, az do Boskich BrzegÓw, lecz wct4i w ramach naturaInego
poznania i co do sposob'u przyrodzonego.
Zatrzymanie się człowieka przy filozoficznej kontemplacji, przy e}łstazie, przy ascezi,e, jest nazywane znow.u misĘcyzmem. Mozna więc dalej
precyzować pojęcie mistycyzmu
dodając, ze mistycyzm
nie tylko jest
mistykq fałszywą, ale ta}cże tym się rozni od mistyki, że zattzymuje się
i ocnosi jedynie <i.ośrodkÓw, prowadzq'cych do prz,eclrniotrr i celu mi'styki.
Nie odnosi się wprost do Boga, poszerzającego człowieka o Przy3ażn.
Przyjaźn misĘczna, BÓg w człowieku, daje pełnię naturalnego poznania. I trzeba tu silni'e podkreśItć, ze nie ma w tym życiu przekroczenia
tej pełni, z pozl:.ania naturalnego do nadnaturalnego. Dopiero tn uisione
beatifica nadprzyrodzone sprawy niedostępne poznaniu naturalnemu ponasze władze PoZII WCZC do
zrrarr'y dz:ęki temu, ze BÓg przystosuje
poznawania nadnafuralnego i nadprzyrodzonego 17, ,,twarzq w twarz,,.

16 ContetnpLatz,o est Li.bera mentis perspLcotia zn sapientźae spectacula cu|n
adm"irątione suspensa, Beninrnin Ma'tor, ,'opera omnia'', t. 196, ,,Patrologiae cur.
s u s c c m p l e t u s , s e r i e s s e c u n d a " , a c c . J . N I i g n e 1 8 5 5 ,c . 6 7 D , c 1 9 3 B ; p o r . M . G o gacz, Ftlozofin bytu u ,,Beniarnźn MaLor,, Rgszarda ze śu. Wt'ktoro, Lublin 1957,
s. 44_5i; r6zne określenia kontempiacji zobacz Ch. Baumgartner,
Contempla_
tion.,,Dictionnaire de s1:oiritualitćascćtique et mystique'', Paris 1952' . 14-15.
|i Poglqd ten omÓwił św. Totnasz u' Komentarzu do Sentencji Piotra I-ombarda, r, rV, 49, 1, 4, c 2 d w S. Th. I, 12, 4, ad. 5. SobÓr w Vienne opowiedz.iał się
za nauką św.Tomasza; por.K. Michalski,
Mtstaka ź scholastyka u Dantego,
Krakow 1921.
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Stru.ktura treściowa Boskiej kornedii, w ktÓrej Darrte prowadz\ człc.
wieka przez piekło, czyściec i raj, ptzftz całe' rozmaite życie do Boga,
ilustruje tę myśl, że dla średniowiecza ist.ctne jest dqzenie do Boga.
Takie dązenie ma poczqtek w pragnieniu szczęŚcia, a realizuje się na sze.
rokich zrozumieniach
problematyki
bytu, ktÓry wyczerpuje
wszystko.
(}dy dojdzie się do wniosku, że pełni4 bytu jest BÓg, wiadomo, ze dotarcie do Niego odbył'o się pcpnzez uniwersalian
zrozurnieĘ1 pozwalajqcych człowiekowi
poprawnie
pr'owadzi
wantościować. Wartościowanie
jest
jmt
do stwierdzenia, że i żrÓ,dłełmbytu
BÓg. Uzn'anie t,ego
w konsekv.lencji roryoczęaiem marszll w stronę Boga. Na.stępuje pogłębienie życia
relĘjnego,
ktÓre moze objqć ludzi tak powszechnie, że mistyka staje
się cechq zasadnicz4 i podstawo\^/ym nurtem kultury okresu. Tak było
w. śre.dniowieczu. Bez mistyki nie można średniowiecza zrozumieć, ani
jego architekt*y,
filozofii, muzyki, an,i Boskiej komedii.
W marszu do Boga mozna się jednak zattzvmać na ktorymś etapie.
I można dalej nie pÓjść. Wtedy jest tragiarr życia, bo stawianie sobie
fikcyjnych
ce'lÓw ostatecznych, albo niernożność odejścia od celu, ktÓry
był etapem. Wtedy pojawiają się przeciwstawienia:
Ronawenfura
Abeland , Beniamin Maior - Romnn de la Rose.
BÓg pomaga iść do siebie. Pomaga pTzez dawanie zrozumienia, albo
przez dawanie miłości. Zrozumie,nie powiększa Miłość, albo przychodząca najpierw
miłość ułatwia zrozumieć. Jawi się w tym sf,'ormuł'owaniu
bliżej stosrunek mistyki do świętŃci. Swiętość jest stałq, porprzez wolę,
łączlrością z Bogiem. SciśIe więc biorąc _ osiqgana tylko.w
widzeniu
uszczęśliwiaj4'cym. W szerszym mlaczeniu może byc orzekana o czł'owieku, ktory w tym życiu idzie z Bogiem d'o B.oga. Ryłaby więc częścio.
wo, .co do zrtaczenia, tym samym co mistyka, a więc głębokim zyciern
religijnyrn, z tq jednak rÓznicĄ, ze w mistyce zawsze, jako akcent, pierwszy jest moment p.oznawania, wtÓrny
miłość. Swiętość zaws7e się
mierzy ilościq mił'ości,ktÓrq człowiek dał Bogu. Mistykę mierzy się ilości.;4'zrozunr,i,et'r,a najbardziej dośw;adczeniem Boga. Mistyka i świętośćto dwa ujęcia głębi życia religijnego czł.owieka.
z-tozurnien, że przeważa
Widzi się w mistyce, z racjt pierwszefistwa
tu element kontemplacji. Moze się zdarzyć, że ktoś zostanie tylko ptzy
poznawaniu, a nie dołq,cza do niego rÓwnie duzo miłcści. Wtedy konczy
się rnistYka, pozostaje mistycyzm, lub wiedza o m:'styce. Wie.dza o mristycle jest nauką, omawiaj4cq taki właśnie spe'cjalny, w antr,opologii
szczeg6ło*ej, stosunek człowieka do Boga.
filozo.ficznej i metafizyce
Mozna tu juz us.talrić,że Dante miat wiedzę o mistyce. Taka wiedza,
chociaz jest czymś innym od zycia religijnego, rnoże być jedn,ak drogq
także do Boga.
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Ze względu na postawion4 definicję mistyki, nalezy przyjqć podział
materiału dotyczqcego mistyki w Boskiej komedii na dwie części:w jednę'j znajdzie się zdanie:
A już. wtÓrzyła pragnieniu i woli,
jak koło, ktÓre w parze z kotem krąży,
Miłość,co wprawia w ruch słonce i gwiazdy 18.

W drugiej części- reszta poematu. W tej ostatniej jest to wszystko,
co człowiek sam .przedsiębierze w drodze do Boga (porządek nat;r'rry),
\Ą,'poprzedniej
odpowiedź Boga (porzqdek Łaski). DanrtE wyrÓwnał
zacytowanym zdaniem cały brak nÓwn,owagi w mistyc:e Boskiej komedii.
omÓwił s:zeroko człowieka. omÓwił całq kulturę. Zapomniał jednak
o tej prawdzie tomistycznej filozofii bytu, że skoro BÓg bezpolśrednio
pcd'trzymuje istnie'nie kazdej rzeczy, beą:ośrednio i zawsze jest przy
teJ rzeczy. Stqd nasz nie.pokoj metafizyczny i poczqtek szukania Boga.
Bog 'poza t;-m piz,ez Łaskę wchodzi do człowieka i Sam sprawia wszyst.
ko. l.]działczio.wit:ka polega na wylazeniu zgody. Nie pamiętajqc o tym,
nrusiał Dante wprowadzić szereg osÓb, ktore go rrie tylko akcydentalnie
prowadziły przez życiodo Boga 19.
Dernte więc z tej racji nie jest w mistyce tomist4. Moze częściowo
w podkreśleniu momentu społecznego, czyli ze jest fakt wzajemnej pomocy ludzi w drodze do Boga.
Wedłrug 'tornizrnu BÓ,g posługuje się człowiekie'rn, Iecz akcydenrtalnie. w Boskiej komedii widzimy jednak, że to Bernard rzecz;rwiście
prowadzi Dantego20, ptzedtem Beatrice21, chociaz czerpie światło nie
z siebie',.. BÓg w takim ujęciu jest e.litfllfrl}. A to jest ce'chq neoplatonirnu 23. Cech4 neoplatonizrnu jest ta.kże szeleg pośrednikow.
Do Boga jednak Dante tęskni i d}atego zdqża w 8orę. Po stoprriach
idzie cotaz wyzej. od nieszczęśći win, aż do Miłości.Ta tęsknota, ktÓra
18 Ma gl"d uolgeua iL mio dźno e iL uetle, Si com,e rota ch,igua|,mente ć mossa,
L'Amor che rmoue iL sole e I'oltre stelle".
Dante, Raj 33, 143-145.
10 Wergili... io sarÓ tua guida' Dante, Piekto 1, 113;
,,Ja ci będę przewodnikiem'' to zdanie wzięte z tłumaczenia A. Świderskiej,
Bosko konled.ia, KrakÓw
|947, Piekło 1, 119. ,,ro .solŁBeatrice, che ti taccl,o andare, Dante Piek,to 2,70; ,,Jestem Beatrycze... tu zesłana'', Świderska, PzekŁo 2.70. Credo ueder Beatrrce, e ut,dt
7trnsene,,, ,,oto w jej miejscu stał rn4ż siwobrody'', Porębowicz, Puaj 31, 59.
20 lbid.
21 lbid.
22 Beątrice tutta nelL'eterne rote
tissa con Ii occhl. staua, ,,Zapamiętała w koł
wi.eczystych zotzy stała Beatryx'', Porębowi,cz, Raj 1, 64.
f3 Nauka Plotyna o emanacii, o lvypływie hilpostaz z Absolutu; por.
B. J a s iinowski,
O istocie neoplatontzmu i jego stanouszsku uJ d.ziejach tttozofit, Warszawa 1917.
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jest atmosfe.r4 mistycmq Boskiej komedii, mÓwi o jawiącym się paryzez
obrazy poema.tu, jego estetykę i eruldycję, ;poprawnyrn ,rozumieniu przez
Dantego właściwegożycia religijnego, w konsekwencji - mistycznego.
Jedno ostatnie zdanie rpoernat'uratuje Dantego.
Dante pcza .tym ma sze'r'd]<q
wiedzę 'o mistyce. I to na swojq korzyść.
Pnowadzi bowie'm akcję Boskiej komedii, zbl.vanie czło.rnriekado B.oga,
v;łaśnie poprzez pośrednikÓw, pwrzez Wergilego, Bernanda, Beatrice.
w najgłębszyrn jednak nułrcie, t;rm, ktÓry można uzasadnić struktrrrą
Roskiej komedii tak odc.zytanej, że 'mtatnie zdanie poema.tu (o Bogu)
przeciwstawia się całemu poematowi (o czł.owieku),Darrte i,dzie nie po
drodze Tornasza, Bonawentury, czy wiktorynÓwfa. ldzie własnq drogą
samodziebeego rozumienia mistyrlri jako tęsknoty za Bogiem. Tęsknota
do Boga jest istotq modlitwy. Modli'twa jest podst.awQ, II& }ctÓrej rozwija sie mistyka i świętość.
Modlitwa tęs'knoty iest a]<temzgody na ,przyjścieBoga" BÓg dzięki tęsknocie czł,owieka przychodzi" Wtedy zaczyna się
poprawne i trudne postępowanie ku zawarciu przyjaźni z Przyjainią.
II
Bernard z Clairvaux nawi4zał25 w swych rozważaniach do Augustyna. Augustyn i Bernard 26 oddziaływali na wiktorynÓw. oddziałał
więc uchrzŃcijaniony platon.izm i spekulacje neoplatot'rskie. Widocz-ne
to jest u wiktoryrrow w przyjęciu st'o'pni zblizania się do Boga, lub grulp
pr'zedrniotÓw, ktÓre trzeba kole.jno od najniźszych do najwyaszych poznać korntenlplacyjnie, jako warunek intelektualnego przybltżenia do
Boga 27. Widocane to jest i u Bonawentu'y ''. U wszystkich nristykÓw
2t Uzasadnienie w cz. II rozprawy.
23 Wie einst Augustin, und er sagt auch nicht oLeL onderes ols Augustin.
M e t a p h g s i k d e s M i t t e l a l . t e r c( b m r w ) 6 . 7 0 .
A. Dempf,
26 Op. cit, Dennoch i.st dos Parad,or dass nun der grosse burgundisclw MUstiker und se|n Freund. der ScŁl,otte Richard uon St. Victor, dl,eser sogar in eigener
schulmd"ssiger Form, den schÓpfertschen Reali,smus Augustins eT,ne7leTnund uertreten, oon grosser Wichtigkett fiir dte ue'itere En'twtcklung der Metaphgsik geu)e8en.
2i Set autem sunt contemplationum genera a se et inter se otnnino dźpersa.
PrLmum itaque est in imaginattone et secundum, solorn tmaginationen'1. Secundum
est itt inzagl'ncttt'anesecundum rątionem. Tertiunt, est in ratŁone secultdum imaginatLcnein. Quartum est in ratione secundum rationem. Qui'ntum est "supra sed norL
praeter rttLonem. Sertum est supra ra.tionetn et uidetur esse p'raeter rtttionem. P.yszard, op. c!t' 1, 6, c ?0. Kulesza z.wraca uwagę, że Ryszard pockreśla raczej grupy
p , r z e C m i o t o wk o n t e m p l o w a n y - c h ,a m n i e j s t o p n i e k o n t e m p l a c j i , E . K u I e s z a ,
Kon1entpllcjo, mistyczna u:edŁug Rgszarda od śtls.Wiktora, ,,Collectanea Theo1ogica''. 12
( 1 9 3 1 ) .s . 2 3 6 - 2 5 3 , 3 8 3 - 4 0 5 .
28 Zobacz Bonawentura,
De triplici uia.,,Opera omnia", t. B, Quaracchi
Bonol;enture doit beaucoup a ceLle
t902. La thćorie de Ia contemplation de sah
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do czasow To'masza mowi się przyna'jmniej
o trzech
oczach duszy
i trzech drogach 29. Na kazdej d,rodze jest kilka stclpni, ktÓre kolejno
trz'eba przejść. ostatnie @Zy, Oczy kontenaplacji bywajq omawjane najszerzej. Tu bowiem dusza już kontaktuje się z Bogiem, juz jakoś Boga doświadcza. Charakter tych doświadczen rożnt szkoły. Szkoły, omawiajqce
.mistykę,
rozmaicie interpretuj4 spotkanie człowieka z Bogiem.
Neoplatonizm w;'powiada się w takim stanowisku, ze człowiek własną
siłą, popTzez etapy idzie dto Boga. BÓg czeka na szczycie drogi i bytÓw.
To jest podejście mistyki naturalistycznej.
I ciekawe. Pornimo, ze tak
zaciqzył'a atmosfera naturyzmu
na mistyce śred,niou'iecza poza tomi.
styczną, jednak mistyka ta utrz;rmała się w granicach ortodoksji. Przyj.
rnuje bowiem jednak, wbre,w Plotynowi
i 11s'orplatonskim spekulacjom,
że t Bog idzie do człowieka przywołany albo pragnieniem woli, albo na.
szą potrzebq poznawania. I,ecz aby to wyjaśnić, ustala ta mistyka stopnie,
na ktÓrych spotyka się Bog i człowiek. Stopnie, ktÓre koniecznie trzeba
pr:,-.ejść
psychologicznyrn,
i to nie w znaczcniu
czy ascetyczD}E,
lecz
\{ znaczeniu ontycznym.
Stoprrie tC, jezeli nie S4 spraw4 ontycznych akcentÓw, doLycz4 albo
strony
człowieka,
umvsłowej
a'lbo wolitywn.o-emocjorlalnej . Trzy 30
gł<iwne nurty interpretacyjne d"jq się ustalić .w' mistyc'e, odpowiednio
cio władz duchowych człowied<a:poznawani'a i chcenia.
(Bonawentura)
akcenSzkoła cysterska (Bernard) i franc.iszkafiska
31.
tują wolę i uczucia
To łarnie rownowagę pełnego objęcia dqzen człowieka do Boga. Pominięty jest intelekt jako kierujqcy, jakkoiwiek ekstade Hugues

P.
de Saint-Victor,
s. 271; por. M. De Wulf
ll, Fedotźe 65 E 66 A).
2e rbid.

t. ff,

Pourrat,
op.

cit

La

spiritua|"itć chrćtterune, P'aris lg2[,
jest tekst
(Ciekawy
Platona

306-307.

30 La

qut, se propose
Le coeuT
de toucher
spźritual,źtć pratique
et affectzue
sans Tecourir au raisonnement,
spćculatitse qui construt,t des thćories
l'a spirttualit
et se prćoccupe rnoins de la pratique,
a La tot,s offeo,"iue et
enfin La sptntualitć
spćculatiue qui culliue autant le sentiment que Ie raisonn'e,m,ent,,, P o u r i a t, cp.
cit.. Preface, s. VI.
3l L,ordre
garda toujours
des
franciscat'n, fidżLe d" |',espttt de son fondateur,
prejerences pour La spirttualtte
affecti.--e", Pour at, op. cit., s.. 229. ,,Satnt Bonat e t t t u r e . . . c . , 1 1 t n ' L es a z n t B e r n a r d . : .
pl"us portee
iL a une Atne affcctiue,
becucoup
a L,alłtour qu, o, La spćculation,
P o u r r a t, op. cit., s. 26Ą-265. La contenlplatron
n'csf pos etclusźuement un acte de L,intel|.igence; eLI'e t;rnpl"ique otrssi un sentim,eitt
slL,auTeut de Ia ućrt,tć peręue. on ne regarde po,s al,ors Dteu, ou les choses de
Dźeu, d,une faęon o.uelquonque,
mais
auec dmouT, un sentzment
affectueut
et
7'^Leincle si"rouite, tekst Bona'*'entury
z Tract.
d"e septem
zttneribus
aeternttatis,
t. III, d 3, podany za L. Lejeune,
ConteTnpl.ation, ,,Vacant-Dictionnaire
de

Theologie Cathotique", IfI 2, Paris 1937, c. 1616-1631; por.takze
K. Mich,aIski,
ź jei u"ptaus na Dantego, ,,Prze.glqd Wspcłczesny''
Jranciszkali'ska
57 (192?).
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zd, najwyzszy etap kontaktu z Bogiem, jest nie tylko maksymalnym
na:pięciem emocjonalnym, Iecz także częściowo .um;rsłowym. RÓwna więc
wazność wszystkich władz i przewaga ekstazy, napięcia. Wazne jest wanlozenie, uzyskiwane
na drodze kolejnych ćwiczen i wreszcie pomocy Boga. Nalezy .bowie.m prze'jść najpio:w
cztety stopnie miłości, dwanaście
stopni pokory, by uzyskać pierwszy s.topie pozrrania. Poznaje się własną
ned?ę i nędzę innych ludzi. Poznarrie obydwu oczyszcza i prowadzi do
konternplacji. Szczytem kontemrplacji jest ekstaza. Umysł przejęty podziwem dIa Boga zapomina o sobie. Człowiek i BÓg to jakby powietrze
i światło, ponnzietrze zalane światłem. Powietrze
zostaje, ale widzi s'ię
tylJro światło 32. Wiktoryni
bardz'iej 'podkreślaj4 konternplację
filozoficzn4 33, a tym samyrn rozuln i jego własn4 pracę' własnymi
s,iła'rni.
Tylko bowiem rozum kontempluje i prz..vbliza do Boga. A o to chodzi.
Resztę sprawia Bog. Dajqc plzewagę roz)urnowi nie vlłqczaj4 do przeżycia mistycznego całego człowieka.
(od strorry praktycznej)
Tomizm i częściowo benedyktyni
t.qcz4 te
c]wa nurty w jedno przeżycie mistyczne. Nie stworzyli benedyktyni, jak
Tomasz, teoretycznego systemu i wiedzy o mistyce. W sys,temie misty'cznym św. Tomasza 3a cały człowiek bierze udział w przeżyciu mistycznym, jego rozum i wola. ,,Uwa,ża się, ze ci prowadz4 ży,cie kontem.
placyjne, ktorzy dqżq głÓwnie do kontemplacji prawdy. Dqzenie zas jest
aktem woli... porrieważ d4zy się do celu, ktÓry jest przedrniotem woli.
Stqd życie konterr\placyjne' co do istoty działania jest umysłowe, ze
względu na to, co skłania do wykonania takiego działania, jest wolitywne.
władze, a więc takze
Wo1a bowiem porusza do działania wszystkie
35.
Ufitysł''
Cały człowiek poznaje byt, jego istotę i istnienie. Poznajq zmvsły
j rozum. Dzięki swej władzy lozurnu z To7}Iłażano istnieniu k.on.kretÓw
32 Por. choćby W. Tatarkiewicz,
Historia tilozotti, Warszawa 1958.
L a t h ć o | ' o g i em E s t i q u e d e s a r n t B e r n a r d , P a r i s
t. r, s. 307-310, po.r.E.Gilson,
L947 i por. E. G i I s o n, La p'h.ilosophie de satnt Bonauenture, Paris 1925.
s:t Cały Beniqmin Maior omawia tyiko kontemplację. C,es,' par La contemplaop. cit., s. 159. Mim'o podkreślenia roli
tion que L,on arriue ą 1,o,ućrLtć. Pourrat,
rozumu, L,ćcole de Sat,nt Vbtor (przyt,aczam dla dyskusji za Pourrat'em, op. eit.,
s. 153) s,ćffarQa de uu|'gariser cette cortception miłte de |,a scąence quz serait a Ia
fois spćculatipe et affectźue,thćoretique et pratique.
34 S. Th., opera omnla żussu impensaque l-eonl,s xlu P. M. edLta, t. x, Ron'lae 1899, II-II, q. 179-182.
35 Vita contempLatioa iLlorum esse dici,tur qui princtpaliter tntendunt ad contempLatLonem ueritatis: l,n'ientio autem est actus uol,unt,atis...quia Łntentio est de
fźne, qui est ą:ol,untatis obtectum. Et ideo pt,ta contempLotiuo, quontunl od ipsam
essentLam actinnźs, pertinet ad, inte!,|,ectum: quantum auteln ad' źd' quod' mouet ad
etercendum taLern operatźon,em,pertinet ad aoluntatem, quoe movet omnes alźas
potentias, et etiatn intellectum ad suurn acturn, S. Th. II-II, 180, 1c.
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człowiek dochodzi do rozważafi o istlrie.niu Boga. I dalej. Poznany intelektem Bog - Prawda, przedstawiony wol.i człowieka, staje się dła niej
dobrem, do ktÓre go dqiy. A dąży także i dlatego, że Dobro przyporz-4dkorvuje sobie wolę. Wola jest wł'adzq poż4dawczq umysłowq, uczucie
jes't wład,zą poz4dawcz4 zmysłowq. RÓznica stopnia. Pozqdaurie idne za
wskazaniem władzy poznawczej, cały więc człowiek zdqża w tomizmie
do Boga.
u Dantego człowieka kontaktujqcego
Nigdzie jednak nie spotykamy
władzarni jednocześnie i bezpośrednio. Zawsze,
się z Bogiem wszystkimi
sq,stopnie. Nigdzie nie znajdujemy, że BÓg prowadzi sann człowieka do
Siebie. Choćby takie teksty: ,,Na Beatryczę spojrzę...'' 36. ,,Tak ja gestowi Beatry,czy wĄ6rzę...ll 37. pąln'te pop'rzez B.eatri'ce poznaje raj. ona mu
tłurnaczy niebo, stopnie chwały, hierarchię duchÓw i zbarvionych. Po.
tem Bernard. A przedtem Wergili.
się z człowiekiem.
BÓg sam bezpośrednio kontaktuje
w tomiznie
I tak jest rzeczywiście. Dante to wyczuwa' gdy mowi:
Czym tam był w ciele, czyli duch dobyty
'Z powłok sam bieżał- ty wiesz, niebem włodne
Kochanie Światłem rwące mnie w błękity38.
Zwra'ca się Dante prawie bezpośrednio do Boga. Stwierdza, że sam BÓ'g
go w błękity''. To jest znamienne, lecz rzadki.e
,.światłem porywa
w Boskiej komedii. Więpej jest jednak danych, skłaniaj4cych do rozumienia przytoczonego te,kstu w ten sposÓb, ze nie sam BÓg porywa Dantego 'lau sobie, Lecz poci4ga go piękno Boga, światło, a więc pośredn,ik 39.
Takie ra^^Il1zanie jest zgodne z atmosfer4 i struktur4
artystyczn4 Bos.
skiej komedii, w ktorej nawet przytł.a,cza system stopni i pośrednikÓw.
Mozna jednak przyj4ć, a nawet twierdzić, że w najgłębszym Swym
przeżyctu retigijtrYffi, ktÓre nie jest objęte obraz,em Boskie1 kontedii,
Dante żyje tęsknotq za tyrr' Bogiem, z ktoryrn można się wprost spotkać.
Takie spotkanie byłoby rnoże doświad.czeniem Boga.
Dla św. Tomasza doświadczenie to nie wykracza
poza mozliwości
natury człowieka, chociaz wymaga nadprzyrodzoirej pomocy. Mozliwości
te mogq być zaktualizowane
maksymalnie.
Wtedy człovziek rozumie
3 6 Q u a n d o B e o t r L c e i n s u l " s i n i s t r o f i a n c o u i d i r L t s o l t a . .D
. ante,
Ra.j,7,46.
37 Cosi dell'atto suo... D a n t e, Roj 1, 52.
38 S,źo era sol di me que|' che creastl,
Nouellamente, Amor che zL ctel" gouerni,
Tu iL soi, che col tuo lume mi leuasti.
Dante, Raj 1,75.
39 Przytoczony tekst można by tez rozumieć w sensie metafizyki światła,swoi.
stej symboliki, ktor4 tłumaczy K' M i c h a]l s k i, Gnozeologt,a Dantego, ,,Sprawo.
z d a n i e P A { J ' ' , t . 4 7 , N r 9 ( 1 9 1 6 ) ;p o r . K . M i c h a l s k i ,
L a g n o s ć o l o g i ed . e D a n t b ,
Krakow 1950; por. R. G u e n o tL, L'esoterisme de Dante, Paris 1gb7.
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'uvięc'.ji głębiej. Zna Boga więcej i głębiej. Dqzy do Niego.
AIe to wsz.vstko sprawia Bog.
Tomizm ujmuje metafizycznie Sprawę mistyki. Po prostu opiera jq
na metatizyce, uzasadnia i metafizykq wyiaśnia problemy mist'vki. Nletafiz.r'ką, czyli teoriq bytu, a takze teoriq człowieka. Tak ież ujmował
Sprawę Ryszard, drugi z wielkich wiktorynÓw.
I trzeba sprecyzować,
ze raczej mowił o kontempla.cji. Mowił o przygc.tciwaniu d.o kontern.placji
w Beniatnin Mitlor, o samej kontem'placji w Beniarnin Maior. Przy okazji
}rontemplacji, ktora jest trzecim i ostatnim, choć sześciostopniowym a0
e'tapem poznawarna rzeczy i B'oga, rozważa przeŻycie kontaktu z Bogiem
tvll<o od strony poznania, ktÓre łSSCTLtiaLt'ter
nalezy właśnie do klrrtemp i a c j i . Po d c z as gdy mił o śćter minatio e, j ako kr es i cel mistyki. Tu rozumiemv, ze każda świętośćjest zakot'rczeniem mistyki ortodoksyjnej.
Św. T,omasz idzie w swych rozważaniach za wiktorynami.
Cytuje
Ryszarda. Rozni się tym, ze inaczej uzasadnia mistykę, mianowicie metafizyką nie n,eoplatot'rską, \e,cz realistyczną
i koncepcj4 czło,wieka, nie
teorią struktury świata. Nie przyjnnluje też jako warunku konte'rnplacji,
światła wlanego w rozurn.ie. Nie mÓwi o tym w określerrin.rkontenaplacii.tt. Ryszard, chociaż w- definicji kontemplacji a2 nie mÓwi o św;'etle
wlanym, ponieważ u niiego kontemplac'ja odnosi się do całego poznania,
ie.dnak na dwu ostatnich sbopniach przyjmuje konieczność specjalnego
działania Bozego, ktÓrego skutkiem jest lumen infusum w duszy aB.
lo Podaję wyczerpujqce streszczenie św. Tomasz'a: Richordus de Sancto victore... distźnguit ser species contemp|ationum: quarurn pnma est secundum solam
inlagźnatźonem,dum attendzmus Tes coTporales; secunda auterrn est źn źmagznatione
secunfl'um rationem, prout sćilicet senstbt,Lium ordinem et dl,sposltt'onem consźder(Lmus; tertia est in ratinne secundurn t'magznatzonem, quando scźIicet pr
inspecticnem TeTurn uisibiliurn od inuisibi|.źa subleoamur; quarta outem est in ratźone
secundum ratlonent, quando sctlicet ant,mus i,ntendit l,nol,sibilibus quae źmaEinatio
non nouźt; qurnta autem est supra rationem, quando er
dźuina reąsel'atione
ccgnoscimus quae hurnana ratione comprehbndi non possunt; setta autem est
rationem, et praeter rationerrn, quando scilicet et diuina tllurnLnatione cognoscimus
ed quae hutnane rattoni repugnare uidentur sicut ea quae dicuntur de nlgsterźs
,irtnitatźt,
S. Th. II_II, 180, 4 aci 3; por. odn. 27.
Jt Contemplatźo pertźnet o,d ipsum simplbem i,ntuźturnuen,tatis, S. Th. II-II'
180, 3, ad 1: ContempLatio essentialtter consistit in intellectu, sed prtncipiurn habet
i,n effectu, S. Th. II-II, 180, 7, ,ad 1.
42 Ryszard, op. cit., c 67 D i c 193 B; por. odn. 16.
4B Por. cytowane stresz'czenie św' Tomasza. (Według definicji mi'styki przyjętej w rozprawie działanie Boże w tym wypadku jest zgodq Bog-a na nealizowaniie
się wszystkich naturalnych rnożności pozr|awczych człowieka. I jest pomoc4 Boga
wl sensie udaielenia człowiekowi 'nadprzyrodzorrego sposobtt n,ealizowar a tego
rłiszystkiego w całej pelni. SposÓb polega rra wzmocnieniu naturalnych sił 1pozlraw.
czych człowieka. Innq sprawa jest kontemplacja i należy się obawiać, ze Ryszard
za bardzo podkreślił dtuźnam źLtuminationeTn.
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...więc nim wyposazysz
. siły, uczucie niechaj w tobie .'vzbierze,
i sercem memu wołaniu towarzysz ł5.
cysterski
Dantogo do Boga. Nurt
doprowadza
Ostatecarie Bernard
z ekstazą i emocjonalny mistyki jest postawiony najwyzej. Uczucie
przygotornru.je człowieka na doświadczenie Boga. A św. Bernard ustala
I'ecz
poznania i kontenrplacji.
stopnie, sto'pnie pokory, jako warunku
dalej
uczucie, wreszcie:
od owej chwili mÓj wid stał się większy,
niż ltldzka mowa potrafi mu sprostać
i pamięć mdleje, Erozy się ulękłszy ł6.
Tak mnie zjawienie nowe zastanawia:
podpatrzeć chciałem, jako się sprzymierza
figura z kręgiem i jak się weri wjawia;

r est
:imzs

Zyjęvanie
Boga
tego
:nawszard

na spotkanie

Ku PramiłościobrÓćmy oblicza,

tLone

tobet
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ponieważ
jednak tomistq ani zwolenruikiem wiktonynÓw,
z Bogiem przygotowuje się przez wzmozerie uczuć.

tione
natio

t-I I,
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Tomasz i Ryszard zgadzajq się w tym, że na.jwyzszym przedmiotern konternplacji jest Bog.
polega szczegÓlrrie na
Tekst !$w. Tomasza: ,,Życie kontemplacyjne
pobudza
miłość...
W zyciu więc
korrtemplacji Boga. Do tej kontemplacji
rad.Ńć nie tylko dzięki konternplowaniu,
przeiywamy
kontenriplacyjnym
,tQCz także
fakt
dzięki miłości Boskiej'' łł. Sw. Tomasz więc przyjmuje
całego zaangażowania człowieka w kontenr,placji. Sbwierdza, że poznanie
kontemplacyjne jest naturalnym poznaniem Boga i spowodowanym przez
Boga, radość kontemplacji spo\^,odowanej miłości4 Boga. Bog zgodzit się
na to, by człowiek k'ontemplował i pomaga w tym człowiekowi. Ryszard
przyjmuje wlanie światła, diuźnam, iltuminationem.
Dant,e b|tższy jest wiktorynom niż Tomaszowi" Nlowi bowiem o świetl.e.,,nie.be,m włodne kochanie, swiatłem rwqce mnie w błękity'.. Nie jest

spec-

;tertc

W

14 Vźta

praecipue
Dei, ad quarfl
consistit
contempl'att'ua
Ln contemplotipne
est quod in utto contempLotirsa non solum est detectatio ratione
sed ratione t,psius dioinź amorźs, S. Th. II-II,
1B0, 7 c.
źpsius ccntemplationts,
1., E drizzeremo
Li occłl,i al Primo Arftore,

mouet

caritas... inde

E tu mi seguirai
Sź che dal dicer

con L'affezinne,
rnto I,o coT lwn
Da

'f6 Da

parti.
nte,

Roj

32, 142 i 149-i50.

quinci

innazi iL mio ueder tu maggio
Che il. parlor
rlostro, ch'a tol tsista cede,
E cede Lo memori,a. a tanto oltraggźo,
D a n t e,

Raj

33, 55-57.
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Lecz nie wystarczał lot ziemskiego pierza.
Wtem grom mię raził; myśl w cudo się grąży,
czułem, że u'ola Jego w ni4 uderza.
Dalej fantazja moja nie nadqży a7.

Zetknięcie z Bogiem dokonuje się przy pomocy władz naturalnych.
Pamięć, ktora mdleje, siły ziemskie, ktÓre nie' wystarczajq, fantazja nie
nad4zajqca za biegiem obraz;Ów. A myśl, wnikająca w obraz, przenika
wola Boga. Wola Boga, nie myśl Boga. To jest nurt Augustyna i Bernarda"
Idirny dalej. Dante ogląda Taj. ,,wylecieć na gwiazdy,,4s, naozna tylkc
rł'izyjn.ie.,,MÓj wid stał się większy,'a9. Wizja jest obrazem nnysłowym.
Zmysły przeciez nie kontempl*ja. To j'est zawsze czynność intelektu
A intelekt jest poddany woli Boga. Jezeli daiej Dante za Bernardem
przygotował się do wizji edrstazq,rozumianą przez cys.uersow jako walozenie Lłczuć'lub intelektu e tu mi segui con l,affezione, to dziwiq słowa: ''pamięć mdle.je, grozy się ulękłszy,,50,,,gro'mmnie raztŁ,,51.Nie wytrzymują ekstazy ani władze cielesne, ani umysłorve.
W ekstazie, rozumianej na sposob cysterski, najgtębiej poznaje si:
Boga, a tu ekstaza nie wytrzymu,je spotkania. Widoczna jest tu werrmętrzrra sprzeczrrość nurfu emocjonaInego, lrtÓrym się kierujqc tylkr
święci potrafili dotrzeć do Boga. I widoczne jest, że rrurt cysterski nit
dominuje w Boskiej komedii, tak jak nie dominuje tu tomizrn an
wiktoryni.
Dalnte dziwnie ł'qczy sprzeczność nultu em'ocjonalnego z poglqdem
ze ekstaza jest zawieszeniem sił zmysłowych, ie dział'a wtedy tyIko za
słuchany w Boga umysł. Ale umysł jest za słaby. Za sł'abEsq siły nat.u
ralne człowieka. Więc czyżby tytko wszystko w człou'ieku mÓgł jedyni,
sprawiać BÓg, hez udziału człowieka? z tej ra.cji także Dante przestai
być cystersem, przostaje nawet być tomist4, a dalej wiktorynem' cho.
najbtriższy jest Bernardowi, potem wiktory.nom, wreszcie Tomaszow-.
47 Tol. era io a queLl'o uista noDa:
Veder uolea come 5i ę6n1;ęnne
a|, cerc.łl,io, e corne ut s,indooa;
L,imago
Ma non da ciÓ Le proprŁe penne;
Se non che Lo rnia, mente fu percossa
Da un fulgore, in ch.e suo t-toglia uenne.
A|'I''al,ta fantosi,a qtn moncÓ posso,

Dante,

48
49
50

R a j 3 3 , 136-143.

Salzre a|'l,e stelle, D a n t e, Czaściec 33, 145.
lIL mio ueder fu magł1o, l. c.
E cede La memorta a tanto oltroggLo, L. c.
La mia mente fu percosso do un fulgore, l. c.
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Pozostaje przyjąć, że Dante czerpie swą wiedzę o mistyce z,e wszyst_
kich istniej4cych wtedy systemÓw. Wszystkie omawia. Przy żadnym jed.
nak nie zostaje 52.Poniewai |przwzynowość wymaga, bY tylko byt dawał
byt, niebyt nie może dać bytu, musiał więc Dante przy'j4ć osobiście
i miicz4co inną koncepcję mistyki i być może nieuświadomioną,ktora stała
się przyczyn4 tak dzirynego rozwi4zania prcblemu mistyki vz poemacie.
W nim Dante: ,,człowieka stojącego jeszcze w tym życiu ze stanu niedoli
53.
(wprowadza) do szczęśl,iwości''
**
Gdy się ptzeczyta jakqkolwioJ< pracę o mistyce Dantego i potem
prreJrzy się Boskq komedię, wypadnie stwierdzić, że raczej .nie tak na.
lczało postawić zagadnienie. Dante jakŃ głębiej i inaczej mowi o mistyce. Nasza f'orrrruła wcale jej nie cbejmu'je. Dante ezerpie ze Wszylstkich
mistykÓw. Wszystkich wylicza, choc.iaż z rÓżnym sf,wierdzeniern swojego
do nich stosunku. Bliżej siebie stawia Bernarda.
Ił,yszarda podziwia.
W teorii swej mistyki zbliŻa się do sform'uŁowarl tom.izrnu. Zreferowanie
tego jest jednak trudne. Nasza bowiem miara. przykładana d'o tak boga52 Wyn.ikiem rłzułazail na temat nisty,ki w Boskiej komediz jest stwierdzenie,
ze Dante nie przyjrnuje, jako konstytutywnego 'dla poematu, zadnego z,e znanych
mu systemÓw mistyki. Wszystkie włącza do Boskźej komedil jrako wątki myśIowe
lub artysty'czne. Nie daje żadn'emu rangi najgłębszego i ostatecznego nurtu rozwi4zan.
Rozprawa była przygotowana do druku już w 1953 roku. Jest spojr.zeniem na
Boskq komedźę ze stanowiska filozofii. Prof. K. Morawski
w,,Słowie PowszechnytTl'' z 1954 t. wyrazał opinię, jak to formułuie w. Preis
ner, Dan.te i jego dzt,etą
to Polsce, Toruir 1957, Że,,zgodnie z najnowszymi badanliami pu.nkt ciężkośai Boskzej komedźz nie leży w alegonii i mistycyzrnie lecz w stronie etycznej i nastrojach
poetyckich. Wyodrębnienie poezji i filozofii dla od.dzielnych badat'r nad Dantem jest...
błęcem rnetodycznym'', s' 100. Zakładajqc na'wet, że stan.owisko takie jest słuszne
rnczna raczej się cieszyć z rv}'nikorv rozw.ażan nad mistyką w BoskLej komeclzL.
Są one bo.wiem zgodne z rozwazaniami prof. Morawskliego w artykule pt. IdeoŁy
kztłtural'ne, etyczne i pol'l,tyczne Dantego u) śusiette,,Conuluio,,, ,,fyeie i MyśI'',
2 (1956).W artyku1e t5.rn, j.ak formułuje to zno1vu Preisrter, s. 101, prof. Morawski
,,pcokreśla niezalezność Dantego w sto.suiiku do fi]ozofii jemu wspÓłczesnej''' Poza
t.y-m nie Znaczy to, ze Dante nie sięgał do nurtow 'czasowo wcze"-niejszych, wśrÓd
ktorych mistyka zajmowała mie;sce pral,vie naczeine. Rozszyfroulanie tego ze stanol,viska 'filozofii jest pracq przynajmniej pożytecznq, w hazdym razie ,,użytk'iem
roblonym z m4drości''. Tak zresztą Dairte określił filozofię (fzlosofia ć uno amDroso
trso dź sapt,enza). Wydaje się tez, że rozprawa o m'istyce u D.antego, przejrzana
i ttzripełniona, może być mimo rvszystko głosem w dyskusji. (Por. E. G i l s o n,
Dante et La philosophze, Paris 1939).
53 Za Porębowiczern z Przecimowy do Boskiej komedl'L, op'
ście do Can Grarr.de deIla Scala (s 15) pisze...,'
6 -
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tego w treści poematu, nie wymierza go całkowicie. Coś
zostaje. I kto
w.ie, czy nie to najwazniejsze: przeżyale mist;rczne, ktÓre nie
daje się
łatwo opowiedzleć. SĘd ustalenie wiedzy o tych wypowiodziach
sprawia
trudność. Nie zawsze bowiem jest w nas gotow.ośćztozumienia
tego typu zagadn.ieri. Nie zavtsze wystarcza przygotowanie i
wspÓlny język.
A być może, ze myli właśniejęzyk Dantego. Dobrze jednak,
że o najgl.ębszym z przeżyć Daorte napisał .pięknie.
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