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Mikołaj Olszewski

Hermeneutyka Orygenesa
czyli o początkach*

1. Dlaczego Orygenes
Ilepi dpx<Sv - O początkach, tak m ożna przetłumaczyć tytuł głównego dzieła
Orygenesa traktującego o interpretacji, głównego źródła i materiału, który
posłużył do napisania tej pracy; m ożna też ten zwrot rozwinąć do postaci: „O
początkach hermeneutyki” . Z połączenia tych dwu wyjaśnień tytułu mojego
tekstu m ożna wysnuć jego główną tezę: Początki hermeneutyki to teoria
i konkretne dokonania interpretacyjne Orygenesa. Twierdzenie to m ożna
zakwestionować stawiając następujące pytanie: Gdzie podziali się stoiccy
interpretatorzy Hom era, Filon i pisarze chrześcijańscy z czasów poprzedzają
cych Orygenesa? Wszyscy oni, a także sam Orygenes, należą do tradycji
hermeneutyki antycznej, dla której centralny problem stanowi pojęcie alegorii.
Wspólnie uznawali oni główną starożytną przesłankę interpretacji tekstów - za
literą tekstu ukryty jest jego właściwy sens, który należy odkryć przy pomocy
alegorii. Najpełniejszy m ateriał do jej zbadania, przy obecnym zasobie źródeł,
znajdujemy właśnie u Orygenesa - zarówno od strony teoretycznej (her
meneutyka właściwa), jak i praktycznej (komentarze do ksiąg Pisma Św.).
* Stosowane skróty:
KJ, Orygenes, Komentarz do Ewangelii iu \ Jana, tłum. J. Sulowski; Warszawa 1981; OZ, Orygenes,
O zasadach, tłum. S. KaJinkowski; Warszawa 1979; PC, Orygenes, Przeciw Celsusowi, tłum. S.
Kalinkowski, Warszawa 1977.
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Sądzę, że m ożna uznać Orygenesa za najpełniejszego wyraziciela hermeneutyki
starożytnej, jednocześnie m ożna znaleźć w jego dziełach zaczątki nowej prob
lematyki, zagadnień charakterystycznych dla nowoczesnej hermeneutyki, co
tym bardziej skłania do zainteresowania się nim.
Orygenes uprawiał szczególny rodzaj hermeneutyki, jakim jest egzegeza
Biblii. Stąd, wśród zainteresowanych jego pismami przeważają myśliciele
z kręgów chrześcijańskich. Dzieje recepcji Orygenesa, to w znacznej mierze do
początków XX w., pasmo potępień i krytyk. Dopiero ostatnimi czasy wzrasta
zainteresowanie i znajomość jego pism i zarazem zmienia się też ocena jego
dokonań. W naszym wieku, dzięki takim teologom jak kardynał Henri de
Lubac, myśl Aleksandryjczyka przywracana jest chrześcijaństwu - nie potępia
się już w czambuł zarówno samej metody alegorycznej, jak i finezyjnych
(wcześniej określanych jako hipertroficzne) komentarzy biblijnych. Dodatnie
sądy na jego temat powoli równoważą dotychczasowe ujemne oceny jego myśli.
Dzieje się tak głównie w kręgach filozofów chrześcijańskich, widzących w Alek
sandryjczyku przede wszystkim egzegetę i teologa - czołową postać myśli
chrześcijańskiej III w.
Pamiętajmy jednak, że egzegeza jest szczególną formą hermeneutyki, jedyną
w starożytności, a i dziś jest ona nadal istotną postacią hermeneutyki ogólnej
(nazwijmy ją tymczasem hermeneutyką filozoficzną). Dzieło Orygenesa prze
myka gdzieś bokiem zauważone i odnotowane, ale nie traktowane z należną mu
uwagą, a raczej zbywane hasłem „alegoria” . Symptomatyczna dla tego stosun
ku do Orygenesa jest wzmianka o Aleksandryjczyku u Wilhelma Diltheya
w klasycznej dla współczesnej hermeneutyki rozprawie pt. Powstanie her
meneutyki. Punkt drugi tego dzieła dotyczy hermeneutyki starożytnej, Orygenes
jest tam wzmiankowany dwukrotnie: „Filon, Klemens i Orygenes rozróżniali
w samych tekstach ich sens natchniony i rzeczywisty.” oraz „N a Filonie
Orygenes w IV ks. swego pisma n e p i dp^&v i Augustyn w III ks. De doctrina
Christiana oparli spójnie przedstawioną teorię hermeneutyczną” 1. Dalej autor
wyjaśnia, że tak naprawdę naukow a hermeneutyka pojawiła się dopiero
u Schleiermachera2. Tak oceniano starożytnych hermeneutyków sto lat temu,
lecz nie inaczej jest i teraz, o czym świadczy tekst G adam era Klassische und
philosophische Hermeneutik, gdzie możemy znaleźć opinie bardzo podobne do
diltheyowskich3. Celem, który postawiłem tej pracy, jest rewindykacja dla
Orygenesa należnego mu miejsca w tradycji hermeneutyki filozoficznej i wyka
zanie, że jego teoria interpretacji jest pełnym, rozwiniętym systemem hermeneutycznym, który może być z powodzeniem porównywany ze współczes
1 W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, tłum. K. Krzemień, w: Pisma estetyczne, Warszawa 1982,
s. 299.
2 Por. ibidem, s. 304-310.
3 N.G. Gadamer, Klassische und philosophische Hermeneutik, w: Hermeneutik II, Tübingen 1986,
s. 94 n.
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nymi dokonaniam i hermeneutów; że Orygenes rozważał te same problemy, co
dzisiejsza hermeneutyka; że zdawał sobie sprawę ze wszystkich kłopotów
nękających hermeneutykę tak kiedyś, jak dzisiaj.
W tym miejscu wypada wyraźnie powiedzieć, co uznaję, za główny „kłopot
hermeneutyki” : za najdonioślejszy i najistotniejszy problem wszelkiej her
meneutyki uważam kwestię prawdziwości interpretacji. Będę się zatem starał
wykazać, że centralną kwestią hermeneutyki Orygenesa, zwieńczeniem jego
refleksji hermeneutycznej, jest również zagadnienie prawdziwości interpretacji.
Kończąc uwagi wstępne chciałbym wprowadzić pewne uściślenia term inolo
giczne, konieczne ze względu na panującą w dziedzinie hermeneutyki wielo
znaczność pojęć; interpretacja to według mnie stosunek zachodzący między
dwoma tekstami, z których pierwszy to tekst interpretowany - niejasny,
niezrozumiały, wymagający wytłumaczenia dostarczanego nam przez tekst
drugi, natom iast reguły interpretacji - hermeneutyka - pozwalają nam po
pierwsze tworzyć tekst drugi, uczą nas, jak należy to robić, a po drugie
pomagają nam uzasadnić jego prawdziwość, czyli adekwatność w stosunku do
pierwszego. W moim ujęciu interpretacja m a charakter wyłącznie poznawczy,
jej celem jest zrozumienie tekstu.

2. Poprzednicy
Rozważania na temat hermeneutyki Orygenesa należy rozpocząć od przed
stawienia tradycji hermeneutyki starożytnej, od bagażu koncepcji i problemów
odziedziczonych przez Orygenesa po myśli greckiej i inspirowanej przez nią
egzegetycznej tradycji żydowskiej.
Hermeneutyka starożytna4 narodziła się i rozwinęła w ścisłym związku
z religią i mitami Greków. Głównym pisanym źródłem religii Hellenów były
dzieła Hom era i Hezjoda. Bogowie opisani w nich byli przedmiotem kultu, a ich
dzieje stanowiły coś na kształt naszej Biblii. Hom er brany dosłownie stanowił
podstawę religijności, obrzędów, świąt; podstawę, a zarazem zasadniczy wyraz
autentycznej wyznawanej przez ludzi religii. Grecka tradycja mityczna podlega
gwałtownej i niszczycielskiej krytyce w dobie greckiego oświecenia - żeby
wspomnieć tu tylko Ksenofanesa - i osiąga swój punkt kulminacyjny u Plato
n a 5. Bogowie Hom era i Hezjoda zachowują się niemoralnie - wbrew normom
powszechnie panującej moralności, a także wbrew normom etyki Platona
4 Do napisania części mojej pracy poświęconej hermeneutyce starożytnej posłużyły mi m.in.:
W.A. Bienert, ,.Allegorie" und,,Anagoge" bei Didimos dem Blinden von Alexandria, Berlin 1972; H.
Dörrie, Zur Methodik antiker Exegese, „Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft”
65/1974, s. 121-138; K.J. Torjesen, Hermeneutical Procedure and Theological Method in Origen’s
Exegesis, Berlin-New York 1986.
5 Por. Ksenofanes B 11, B 14; Platon, Państwo 377 B n, Prawa 885 D, Eutyfron 16 A.
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- pozostają z dala od Boga prawdziwego - dobrego i moralnego. Stanowi to
zasadniczą przesłankę do uznania twierdzenia, że Homer kłamie po prostu i że
jego wypowiedzi nie są w ogóle godne czytania, bowiem nie przynoszą
prawdziwej wiedzy o bóstwie, a co za tym idzie, że nie jest wiele warta cała
religia grecka, która właśnie opiera się na m itach Hom era i Hezjoda. Gwałtow
ność tego ataku posuwa się aż do twierdzeń, że religia w takiej postaci jest
szkodliwa i sieje zamęt w umysłach i sumieniach a zatem należy ją usunąć.
Musimy pamiętać tu o kontekście pedagogicznym, w którym pojawia się
platońska krytyka mitów. Zgodnie z intencjami Platona i innych filozofów mity
i bogowie godni kultu powinni stanowić wzór doskonałości i mądrości, gdy
tymczasem tradycja religijna przedstawia nam coś zupełnie innego, co stoi
w sprzeczności z postulatam i rozumu.
Ratunek dla tradycyjnej religii przychodzi również od strony rozumu, który
zarazem godzi ją z sobą - a jest nim alegoria. Apologia rozpoczyna się od
twierdzenia, że dosłowny sens eposów H om era - zdarzenia opisywane przez
Iliadę nie stanowią odniesienia wystarczającego do właściwego zrozumienia
tekstu - nie jest ich sensem właściwym, ten bowiem spoczywa głębiej pod
warstwą opisową i który spełnia tak wymogi etyki, jak i pedagogiki platońskiej,
przy czym jest to właśnie sens alegoryczny. Palma pierwszeństwa w za
stosowaniu takiego sposobu rozumienia Hom era należy się Teagenesowi
z Rodos, który nawet wyprzedził chronologicznie zarzuty Platona. Jego
koncepcja polegała na tym, by przez imiona bogów walczących ze sobą
w wojnie trojańskiej rozumieć poszczególne żywioły - elementy natury - A pol
lo, Helios, Hefajstos to ogień, Posejdon - woda, H era - powietrze itn= i w ten
sposób przekształcić opis ich zmagań w walkę w świecie czterech pierwiastków,
czyli w filozofię przyrody.
Tego typu alegorezę, z silną nutą m oralizatorską i apologetyczną w stosunku
do Homera, doprowadziła do rozkwitu szkoła stoicka z dwoma jej głównymi
przedstawicielami: Heraklitem (Questiones Homericae) i Lucjuszem Anneuszem Kornutosem (Theologia Graeca). Stoicy interpretowali na przykład Iliadę
jako przypowieść o fatalnych skutkach gniewu Achillesa - o złych rezultatach
niepowściągania afektów oraz zmysłowości, czyli zgodnie z wymogami włas
nych postulatów etycznych.
Równolegle z rozważaniami apologetycznymi (pamiętajmy, że cała ta opera
cja intelektualna m a na celu rewaluację, odnowę religii tradycyjnej) rozwijają się
teorie, które dochodzą do podobnych rezultatów wychodząc od przesłanek
filologicznych. Właściwe zrozumienie jest tu ostatecznym celem pracy nad
tekstem. Tekstem, który jest zagadką zadaną czytelnikowi przez swego autora,
tekstem, który w warstwie dosłownej stanowi przykrywkę dla ukrytej wewnątrz
prawdy a jednocześnie wskazówkę umożliwiającą odkrycie jej. To założenie
pozwala nam na powrót uznać Hom era za doskonałego poetę i wielkiego
mędrca, który celowo schował w Iliadzie i Odysei pod pozorami płochych
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opowieści odwieczną mądrość. W podobny sposób m ożna podejść nie tylko do
Homera, ale także choćby do przepowiedni wyroczni pytyjskiej, co zostało
dostrzeżone już bardzo wcześnie, bo przez Heraklita (ale tego właściwego
zwanego Ciemnym, a nie wyżej wspomnianego stoika): „Pan, którego wyrocz
nia jest w Delfach, nie wyjawia niczego i niczego nie tai, ale daje znaki” (Wg
Dielsa-Kranza B 93).
Kolejny etap rozwoju hermeneutyki antycznej wyznaczany jest przez dwie
tendencje, które znalazły swój wyraz w dwóch ważnych szkołach starożytnych:
filologicznej związanej z Aleksandrią oraz pergamońskiej, kontynuującej alegoryzujące interpretacje stoików. Aleksandryjczycy - Zenodot z Efezu i Arystarch
z Samotraki - związani z biblioteką skupili całą swoją uwagę na odtworzeniu
autentycznego tekstu Hom era poprzez oczyszczenie go z nieautentycznych
dodatków i przeróbek, na ustaleniu właściwej kolejności partii tekstu. Zamiast
bujnej, rozkrzewiającej się alegorezy tekstu godzącej zaistniałe w nim sprzecz
ności i niekonsekwencje, mamy do czynienia z ostrym sekatorem wycinającym
to, co nie pasuje do wizji idealnego, spójnego dzieła. Cała ta operacja opierała
się na założeniu, że u Hom era nie może się znajdować nic, co byłoby sprzeczne
z dobrym smakiem, tak etycznym, jak estetycznym. Praca Aleksandryjczyków,
a zwłaszcza Arystarcha zaowocowała krytycznymi wydaniami tekstu zaopat
rzonymi w znaki edytorskie (stąd np. asterysk) - co łatwo znajduje analogię
w pracy Orygenesa nad tekstem Septuaginty. Ten typ pracy nad tekstem
przynosi w rezultacie specyficzne wyniki, brak u Aleksandryjczyków wszech
ogarniających koncepcji rozumienia całego tekstu, znajdujemy natom iast u nich
rozstrzygnięcia punktowe znaczenia poszczególnych kwestii.
Zupełnie inne reguły hermeneutyczne kierowały poczynaniami szkoły per
gamońskiej, której założycielem i ojcem duchowym był Krates z Mallos
(Homerica), a przedstawiają się one następująco: Logos, przedwieczna m ąd
rość nie był w takim samym stopniu znany poetom archaicznym, jak znany jest
nam, nasza wiedza daje pełniejsze poznanie Logosu. Jednak pewne quantum
wiedzy znane było i starożytnym: np. Homer chciał ludziom zdolnym do jej
przyjęcia objawić prawiedzę (tzn. prawdy obowiązujące nas i teraz we wszyst
kich dziedzinach wiedzy, począwszy od ontologii a skończywszy na etyce, lecz
pozostające jakby w stanie zarodkowym). Znaczy to, że uznajemy H om era za
dobrego teologa, który myślał podobnie jak my, lecz nie miał do wyrażenia
swych idei naszych narzędzi - tak przewartościowany Hom er może być
hermeneutycznym pierwowzorem natchnienia chrześcijańskiego.
Alegoreza antyczna osiąga swój szczytowy punkt na początku nowej ery, gdy
do głosu dochodzi tradycja neoplatońska. Neoplatonicy zajmują się zarówno
egzegezą tekstów religijnych, pomnożonych o przekazy religii niehelleńskich
(Plutarch pisze O poezji i życiu Homera i jednocześnie O Izydzie i Ozyrysie), jak
też egzegezą samego Platona. Charakterystycznym przykładem neoplatońskiej
alegorezy H om era jest dzieło Porfiriusza O grocie nimf, w którym obraz groty,
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gdzie złożono uśpionego Odyseusza, został przyrównany do jaskini z VII ks.
Państwa. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, jak zmienia się stosunek
platonizmu i hermeneutyki. Po początkowej wrogości Platona i jego spadko
bierców wobec hermeneutyki (wszak interpretacja alegoryczna m iała intencje
przeciwne platońskiej krytyce mitów, również pewne partie Kratylosa m ożna
rozumieć jako drwinę i obnażenie słabości alegorezy tekstów religijnych)
następuje zwrot w przeciwnym kierunku, sam Platon zostaje poddany zabiegom
interpretacyjnym, zmierzającym w kierunku ureligijnienia platonizmu.
Rozmiar wiedzy, którą chcemy osiągnąć posługując się m etodą alegorycz
ną w stosunku do tekstów religijnych, swoboda tworzenia skojarzeń
i znaczna odległość, jaka dzieli tekst interpretowany od komentarza, rodzą
trudności charakterystyczne dla alegorezy - niejednoznaczność i dowolność
wyników, ale przynoszą jednocześnie skromne próby zaradzenia temu
zjawisku.
W spomniane powyżej problemy z prawomocnością i adekwatnością egzegezy
alegorycznej nie są jedynymi, które dotyczą hermeneutyki antycznej. Egzegeza
m a jakby dwa równoległe cele: rozumienie poszczególnych nazw i zdań,
a zarazem zrozumienie całości utworu, co jeszcze bardziej utrudnia ujednoznacznienie wyników interpretacji. Zagadkowość tekstu interpretowanego wy
m aga od kom entatora szczególnych właściwości - bycia pod bezpośrednim
i większym niż inni wpływem Logosu - prawdy ukrytej w tekście, a z drugiej
strony ten sam Logos, to samo natchnienie konieczne było przy tworzeniu
dzieła, którego sens mamy teraz odkryć. Lecz jak odróżnić dzieło powstałe pod
wpływem Logosu od zwyczajnego? Starożytni stali raczej na stanowisku
wszechobecności Logosu - prawdy we wszystkich religiach, co jeszcze bardziej
utrudniło ujednolicenie m etody i wyników interpretacji. Do tego dziedzictwa,
tak trafnych rozwiązań, jak i problemów przedstawionych do rozstrzygnięcia
musi się teraz odnieść rodząca się hermeneutyka chrześcijańska, a w szczególno
ści Ory genes.
Jeżeli chcemy zbadać stosunek Orygenesa do dziedzictwa antyku, winniśmy
sięgnąć do jego dzieła pt. Przeciw Celsusowi, niezbędne jest ono również wtedy,
gdy chcemy dowiedzieć się, jak Orygenes oceniał hermeneutykę grecką. Należy
tam skierować uwagę ze względu na to, że pogański przeciwnik Orygenesa
- Celsus sam był zwolennikiem interpretacji alegorycznej - czego potwierdzenie
znajdujemy u Orygenesa: „Interpretując wiersze Hom era dowodzi Celsus, że
słowa Zeusa zwrócone do Hery są słowami Boga do materii i oznaczają, że Bóg
połączył i uporządkował za pom ocą odpowiednich więzów m aterię” (PC VI,
42). Fragmentów podobnych do powyższego możemy znaleźć w Przeciw
Celsusowi wiele. Celsus uznawał za godną interpretacji alegorycznej całą
tradycję pogańską, która dzięki niej uzyskiwała jedność i spójność. Zakładał
również, że do interpretowania konieczny jest określony stan duszy, nie
wszystkim dostępny w równym stopniu. Wyniki interpretacji Celsusa były
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przesiąknięte platonizującym dualizmem 6. Prócz Celsusa Orygenes zetknął się
także z pitagorejskimi interpretacjami Homera (PC VII, 60), z dziełem Numeniosa (PC I, 15) oraz z alegorycznymi interpretacjami Hezjoda i Platona (PC
IV, 39). Główna kontrowersja hermeneutyczna między Orygenesem a Celsusem dotyczy zakresu stosowania interpretacji alegorycznej. Wedle Orygenesa
znaczna część zarzutów Celsusa przeciw chrześcijaństwu wynika z tego, iż nie
umiał on, bądź nie chciał zinterpretować świętych ksiąg chrześcijaństwa
właściwie, czyli alegorycznie, chociaż sam w stosunku do tradycji pogańskiej
chętnie i często ten typ interpretacji stosował. Świadczą o tym liczne fragmenty
Przeciw Celsusowi: „Celsus, który wydobywa zarzuty przeciwko Jezusowi
i chrześcijanom z tekstów ewangelicznych, których nie potrafi odpowiednio
zinterpretować” (PC II, 36), „Celsus, który chełpi się, że wie wszystko,
popełnia tu prostacki błąd; uważa, że w Prawie Mojżeszowym i u proroków
nie ma żadnej głębszej myśli poza dosłownym znaczeniem” (PC VII, 18).
Kontrowersja między Orygenesem a Celsusem wynika z faktu, iż Celsus
uważał, że pisma chrześcijańskie bądź są niezdatne do interpretacji alegorycz
nej, bądź nie są jej godne, zatem interpretuje je dosłownie, co pozwala mu
powtórzyć cały arsenał starożytnych argumentów krytykujących religię auto
rstwa jeszcze Ksenofanesa czy samego Platona, uzupełniając je o zarzut
wtórności chrześcijaństwa wobec myśli greckiej. Gdy jednak odrzucimy prze
świadczenie Celsusa o niemożności alegorezy Biblii, to możemy tak samo, jak
wcześniej stoicy, bronić religii. Tak też czyni Orygenes, uznając metodę
alegoryczną za uniwersalny środek interpretowania wszelkich tekstów, po
chodzący wprawdzie z greckiego dziedzictwa kulturowego, co nie znaczy
jednak, że posiada ono do niej prawo wyłączności. Orygenes zdaje sobie
sprawę z tego, że niczym nie m ożna uzasadnić wyłączności stosowania aiegorezy wobec pogaństwa, ponieważ wszystkie religie są równie podatne na
krytykę rozumu: „Jeśli bowiem praw dą jest stwierdzenie, że żaden Bóg ani Syn
Boży nie zstąpił i nie zstąpi na ziemię, to niewątpliwie mylą się ci, którzy sądzą,
iż istnieją bogowie, którzy schodzą na ziemię, aby za pośrednictwem wyroczni
przepowiadać ludziom przyszłe wydarzenia albo ich leczyć” (PC V, 2). Próbuje
nawet wykazać, że to właśnie chrześcijaństwo jest bliższe postulatom religii
rozumu Platona i łatwiej daje się interpretować alegorycznie niż religia grecka;
uzgadnia także myśl Platona z chrześcijaństwem interpretując ją w myśl
objawienia i tradycji kościelnej (PC V, 38).
Już z tak skrótowej analizy fragmentów Przeciwko Celsusowi widać w jak
szerokim zakresie Orygenes akceptował osiągnięcia metodyki egzegetycznej
antyku. M ożna wręcz Przeciw Celsusowi zinterpretować jako usiłowanie włą
czenia chrześcijaństwa w wielką antyczną tradycję hermeneutyczną. Orygenes
6 Por. C. Andresen, Logos und Nomos. Die Polemik des Kelsos wieder das Christentum, Berlin
1955, s. 141-144.
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uznawał również doniosłość kultury greckiej, jeżeli chodzi o całą filologiczną
i naukową procedurę przygotowawczą, wstęp do właściwej interpretacji7.
Rozpatrując korzenie hermeneutyki Orygenesa należy też wspomnieć o głównej
postaci starożytnej hermeneutyki żydowskiej -F ilo n ie Aleksandryjskim 8, który
sam cieszył się poważaniem Orygenesa - również zwolenniku alegorii i filologii
szkoły aleksandryjskiej. Zbieżności między Filonem i Orygenesem sięgają głębiej niż
zgodności między Orygenesem a hermeneutami greckimi - poza samą alegorezą,
tym samym przedmiotem interpretacji, mamy także do czynienia z podobnym
zapleczem teologicznym i ontologicznym teorii interpretacji. Obydwaj budują swoje
teorie w oparciu o pojęcie Logosu i uznają doniosłość jego funkcji w procesie
egzegezy i rozumienia Pisma oraz są zgodni w dążeniu do nadania prawu
mojżeszowemu znaczenia duchowego. Orygenes podtrzymuje w tej samej postaci,
która występuje u Filona np. symbolikę liczb, imion itp. Musimy jednak pamiętać,
że paralela między Filonem a Orygenesem jest ograniczona przez istotne różnice,
tak w sferze efektów interpretacji, jak i jej podstaw. U Orygenesa najważniejsze jest
utożsamienie Logosu z Jezusem Chrystusem i wszystko co się z tym wiąże, np.
istotna dla chrześcijaństwa koncepcja czytania Starego Testamentu poprzez Nowy.
Wróćmy jeszcze do polemiki Orygenesa przeciw dosłownej interpretacji Pisma.
Najbardziej znaczącym antagonistą Orygenesa w tym sporze był Marcjon - skrajny
zwolennik interpretacji literalnej, wróg alegorii9. M arcjon interpretując dosłownie
Biblię dostrzega sprzeczności istniejące między jej poszczególnymi częściami,
zwłaszcza między Starym Testamentem a Ewangelią i Listami Pawła. M arcjon
uznaje ten pierwszy za historyczny zapis dziejów świata pod panowaniem Boga
Starego Testamentu: Demiurga-Stwórcy. Ten okres w historii świata kończy się
z przyjściem na świat Zbawiciela Syna Bożego-Jezusa, który przekazał nam
prawdziwą Ewangelię (jedną, a nie cztery). Marcjon szuka jej w księgach Nowego
Testamentu na drodze skrupulatnej krytyki tekstu - zasadniczą operacją są skróty,
usuwanie sprzecznych fragmentów. Na początek M arcjon wyrzucił trzy ewangelie:
Jana, M arka, M ateusza oraz fragmenty Łukasza (np. boże narodzenie, bo kłóciło
się z doketyzmem M arcjona) - Ewangelię rozumiał M arcjon jako historyczną
relację z pobytu na ziemi Syna Bożego. Druga część objawienia to wedle M arcjona
Listy Pawła, w nich zostały wyłożone zasady moralne nowej religii, których istotę
stanowiło przeciwstawienie starotestamentowej zasadzie sprawiedliwości - zasady
miłości, czyli judaizmowi zjego prawem mojżeszowym -chrześcijaństwa z miłością
Zbawiciela. Stąd też niemożliwe jest dla M arcjona, by proroctwa Starego
Testamentu mogły wskazywać na Chrystusa. Tłumacząc literalnie proroctwa
7 Por. Orygenes, Filokalia, ks. XIV, tłum. K. Augustyniak, Warszawa 1979.
8 Wiadomości o Filonie zaczerpnąłem z Bienrta op. cit. oraz z L. Joachimowicza, Filon - filozof
alegoryzujący, w: Martion and the New Testament, Chicago 1942; H. Liesgang, Die Gnosis, Leipzig
1938.
9 Pisząc o Marcjonie korzystałem z: J. Knox, Martion and the New Testament, Chicago 1942 oraz
H. Liesgang, Die Gnosis, Leipzig 1938.
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Izajasza i innych proroków stwierdza, że zdarzenia w nich opisane nie miały miejsca
w momencie narodzin Chrystusa. Dokładnie tak samo interpretowali proroctwa
sami Żydzi, co z kolei przy uznaniu prawdy Starego Testamentu posłużyło im za
argument przeciw boskości Chrystusa. Otrzymujemy tu interesujące twierdzenie:
Jeżeli stosujemy interpretację literalną do rozumienia Biblii, to nie możemy zarazem
pozostać wierni Nowemu i Staremu Testamentowi. Przekonanie to podzielają, jak
się zdaje, wszystkie strony sporu: marcjonici, Żydzi i chrześcijanie, przynajmniej
w osobie Orygenesa. M arcjon stwierdza dalej, że proroctwa starotestamentowe
z zasady nie m ogą odnosić się do Jezusa, który jest Synem Bożym, przy czym jego
ojciec to Bóg nieznany z Pawłowego Listu do Rzymian - przeciwieństwo Stwórcy
z pięcioksięgu Mojżesza. O Bogu tym nie jesteśmy w stanie nic orzec, nie pozostaje
on w żadnej analogii do świata, nic o nim nie wiemy poza tym, że chce on nas
wybawić od marności tego świata i Boga Starego Testamentu. Brak jakiejkolwiek
analogii między naszym światem a boską rzeczywistością był być może teologiczną
przyczyną odrzucenia alegorii jako metody poznania Boga (alegoria zakłada
przecież możliwość przejścia od niższej do wyższej rzeczywistości np. na drodze
zbudowania analogii między światem ziemskim a niebieskim) choć nie wiadomo,
czy sam M arcjon uznałby tę argumentację. Opisane powyżej koncepcje podawał
M arcjon jako artykuły wiary prawdziwego kościoła chrześcijańskiego, który m a
chronić ludzi przed reakcją judaizm u wciskającego się w Nowy Testament w celu
stłamszenia prawdziwej Ewangelii. Lekarstwem na ten stan rzeczy m a być
racjonalna, filologiczna krytyka dosłownie rozumianego tekstu - ograniczenie
i sprowadzenie go do jednobrzmiącego świadectwa prawdy.
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cijańskiej, a zatem i dla Orygenesa. Jego intencją nie było odcięcie się od
judaizmu i jego tradycji mesjani stycznej, lecz dokonanie przewartościowania
religii Mojżesza przy pomocy przesłania ewangelicznego. Zwróćmy uwagę, że
kwestia powyższa jest nierozerwalnie związana z opcją hermeneutyczną. Przyję
cie pewnej m etody egzegezy, w przypadku M arcjona literalnej, wyznacza kanon
Pisma, determinuje odrzucenie dużej części Biblii. Podobnie, jeśli wręcz nie tak
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Pisma jako na przyczynę błędów M arcjona: „Otóż jedyną wyłączną przyczyną
fałszywych wyobrażeń ich wszystkich odnośnie do powyższych spraw jest fakt,
że pojmują oni Pismo Święte nie w sensie duchowym, lecz dosłownie” (OZ IV,
2, 2). Wniosek, jaki wypływa z rozważań nad koncepcjami marcjonizmu, jest
dla Orygenesa jasny i jednoznaczny: Jedność całego Pisma i jego natchnienia
m ożna uratować tylko przy pomocy interpretacji duchowej.
Aby przegląd panoram y tradycji hermeneutycznej, z którą zetknął się
Orygenes i z której czerpał inspirację tak co do treści interpretacji, jak
i problemów metodologicznych, był zupełny, winniśmy jeszcze rozważyć egzegezę wczesnochrześcijańską. Całkowicie supremalną pozycję w stosunku do
Aleksandryjczyka zajmuje w tej materii św. Paweł.
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Św. Paweł był pierwszym chrześcijaninem, który zinterpretował alegorycznie
Stary Testament - przykłady tego typu komentarzy łatwo odnaleźć w Listach
Apostoła. Z kolei wzorem dla Pawła były prawdopodobnie egzegezy samego
Chrystusa, jak np. wyjaśnienie proroctwa Izajasza poprzez odniesienie go do
własnej osoby (Łk 4, 16-21). Poza tym św. Paweł zapoczątkował również
refleksję teoretyczną nad egzegezą Pisma i nadał jej kierunek alegoryzujący
- duchowy w przeciwstawieniu do literalnego. Wskazówki metodyczne w Lis
tach Pawła sprzężone są z konkretnymi interpretacjami, określają one właściwą
metodę rozumienia danego passusu, którą jest zawsze szukanie ducha Pisma.
Miejsca o takim charakterze, na które najczęściej powołuje się Orygnes, to: „Ich
żydów posługiwanie jest zaledwie cieniem i obrazem tego, co się dzieje w niebie”
„Prawo jest tylko cieniem przyszłych dóbr, a nie ich rzeczywistym wyrazem” ,
„Chociaż w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała” , „Wszystko
to jest zaledwie cieniem (a nie rzeczywistością) spraw przyszłych.” , „Literatura
bowiem zabija, Duch zaś ożywia” 10. O skali i wadze wpływu Pawła na
Orygenesa niech zaświadczą takie fragmenty z pism Aleksandryjczyka: „N ato 
miast wielu przykładów tego rozumienia, które, jak powiedzieliśmy wyżej, jest
jak gdyby duszą Pisma dostarcza nam apostoł Paweł” (OZ IV, 2, 6), „Paweł zaś
przeczytawszy Pismo nie walczy już o nie wedle ciała: wiedział bowiem, że
istnieje Prawo duchowe, uczy nas w duchowy sposób pojmować miejsce
mówiące o przejściu przez M orze Czerwone” (KKJ VI, 227). W yraźna
dominacja Pawła nad pozostałymi koncepcjami hermeneutycznymi widoczna
we wszystkich dziełach Orygenesa, wynika przede wszystkim z natchnionego
charakteru Listów. Alegoria uzyskuje w ten sposób sankcję mocniejszą niż
wszelkie ludzkie rozumowanie, me musimy tylu wysiłków wkładać w rozumowe
uzasadnienie stosowania interpretacji duchowej do Biblii, jeżeli w samym
Piśmie (Listy Pawła stanowiły już w czasach Orygenesa część Nowego Tes
tamentu) jest ona wskazana jako słuszna i stosowana w praktyce. Orygenes nie
korzysta jednak wyłącznie z powagi Pawła, by uzasadnić posługiwanie się
sensem duchowym, podejmuje on i rozwija ten sam wątek myślowy, Paweł nie
jest dla niego li tylko autorytetem, stanowi także najważniejszą inspirację
intelektualną w budowaniu własnej hermeneutyki. Abstrahując od natchnione
go charakteru pism Pawła m ożna pokusić się o przedstawienie linii rozwojowej,
w porządku czysto historycznym, pewnej koncepcji hermeneutycznej, na której
zasadniczymi punktam i byliby właśnie Paweł i Orygenes. Paweł, który zapoczą
tkował nieliteralną lekturę Starego Testamentu - na pewno w postaci roz
winiętej typologii, a być może z zaczątkami alegorii, i Orygenes, który rozwinął
od strony formalnej ideę Pawła nadając jej kształt pełnej interpretacji duchowej
- alegorii i poszerzył zakres jej stosowania o księgi Nowego Testamentu,
10 Pismo Święte Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Kraków 1989, Hbr 8, 5 i 10; 2 Kor 3, 6;
Kol 2, 17; 2 Kor 10, 1.
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zwłaszcza o Ewangelie. F akt ten zdaje się umykać uwadze części patrologów.
Zaczyn egzegetyczny wytworzony przez Pawła został podjęty przez Ojców
Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa i rozwinięty w typologiczną teorię
interpretacji Pisma, głównie Starego Testamentu. Intrygujące jest jednak to, że brak
u Orygenesa wyraźnych śladów wpływu jego kościelnych poprzedników. M imo
identyczności m ateriału - przedmiotu interpretacji - oraz determinanty kierunku
myślenia, którą był Paweł, myśl Orygenesa poszła w podobnym kierunku, ale
doszła znacznie dalej, tak jakby przeskoczyła ponad Ojcami Kościoła pierwszych
wieków, co jest według mnie wynikiem istnienia różnicy między interpretacją
alegoryczną a typologiczną. Podobnie problem ten postrzega J. Kelly: „Ponieważ
Ojcowie używali obydwu terminów typologii i alegorii, różnicę między tymi
dwiema metodami należy jasno uwydatnić. W egzegezie alegorycznej tekst święty
jest traktowany jako zwykły symbol czyli alegoria duchowych prawd [...].
Typologiczna egzegeza była stosowana różnorodnie. Zasadniczo była to technika
ukazywania zgodności między dwoma Testamentami i przyjęła jako swą główną
ideę, że wydarzenia i osoby ze Starego Testamentu były » ty p a m i« , to jest
zapowiadały w formie symbolicznej i antycypowały wydarzenia i osoby Nowego
[...] Z tych dwu metod egzegezy charakterystycznie chrześcijańska była typologia,
która była mocno zakorzeniona w biblijnym widzeniu historii” 11.
Chociaż możemy znaleźć u Orygenesa również interpretacje typologiczne, to
jednak dominującą formą jest u niego alegoria i ją uważa on za najwyższą
i najwłaściwszą formę egzegezy. Obydwie formy egzegezy są rezultatem in
spiracji myślą Pawła, jednak Orygenes interpretuje koncepcje Pawła radykal
niej, głębiej i śmielej niż Ojcowie pierwszych wieków chrześcijaństwa, zatem nie
musi korzystać z ich pośrednictwa w rozumieniu Pawła i woli sięgnąć wprost do
jego Listów z pominięciem ich sposobu widzenia dzieła Apostoła.
Nie omawiam tu wpływu Klemensa na Orygenesa, ze względu na daleko
posuniętą zbieżność poglądów obydwu Aleksandryjczyków. Przedstawienie myśli
Klemensa nie wniosłoby nic nowego w zrozumienie Orygenesa, jeżeli zważy się
skalę rozważań Orygenesa i przymierzy ją do spuścizny Klemensa, która, chociaż
chronologicznie wcześniejsza, nie m a takiego rozmachu jak dzieło Orygenesa.

3. Orygenes
Czas przejść, po licznych wstępach i wprowadzeniach, do omówienia teorii
interpretacji samego Orygenesa, co rozpocznę od przedstawienia centralnego
pojęcia jego koncepcji hermeneutycznej - duchowej interpretacji Pisma.
11 J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988, s. 62-63; podobnie problem
ten spostrzega Bienert, op. cit. s. 40.
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Tak Orygenes definiuje tę interpretację: „Wyjaśnienie duchowe mamy wów
czas, jeśli ktoś potrafi wskazać, obrazowi i cieniowi jakich spraw niebieskich
służą ci, którzy są Żydami wedle ciała i cień jakich przyszłych dóbr posiada
Prawo” . (OZ IV, 2, 6). Definicja ta jest zgodna zarówno z wyżej przytoczonym
określeniem alegorii Kellego, jak i z potocznymi intuicjami co do znaczenia tego
terminu (poza literą tekstu m amy szukać jego właściwego sensu, który zawiera
prawdy o boskiej rzeczywistości). Orygenes nie analizuje skrupulatnie znaczenia
tej definicji, jego próby określenia istoty interpretacji duchowej ograniczają się
do omówienia przykładów takiej właśnie interpretacji, skupia się natom iast na
problemie wykazania zasadności, a nawet konieczności jej stosowania. Znaj
dujemy u niego dwa argumenty na rzecz interpretacji alegorycznej. Pierwszy:
należy interpretować Biblię duchowo, ponieważ interpretacja dosłowna prow a
dzi do błędów, z takiego właśnie niezrozumienia tekstów wynikły fałszywe
przekonania m arcjonitów oraz odstępstwo i zbrodnia Żydów. Literalna inter
pretacja proroctw doprowadziła Żydów do odrzucenia boskości Jezusa, a do
słowne rozumienie starotestamentowych, antropomorficznych opisów Jahwe
gniewnego i karzącego skłoniło M arciona do uznania Boga jedynego za złego
Dem iurga różnego od Boga-Ojca Jezusa” . Niektórzy wreszcie ludzie należący
do wiary Kościoła, lecz naiwni i prości sądzą wprawdzie, że nie m a nikogo
innego poza Bogiem-Stworzycielem, jednakże takie m ają o nim wyobrażenie,
jakiego nie należy mieć nawet o jakimś bardzo niesprawiedliwym i okrutnym
człowieku” (OZ IV, 2, 1). Za tym twierdzeniem podąża przekonanie, iż w Biblii
zawarte są tajemnice: „Wszyscy zatem, jak sądzę, nawet najprostsi wierni,
uznają, iż za pośrednictwem Pisma Św. otrzymujemy jakieś tajemne polecenia”
(OZ IV, 2, 2). „Nawet ci, którzy nie potrafią pojąć, co się tam ukrywa,
rozumieją przecież, iż coś się tam jednak ukrywa” (OZ IV, 2, 3). Miejsc
niezrozumiałych w Biblii jest wiele, są w niej ponadto fragmenty, które obrażają
nasze poczucie m oralne lub nie są godne Boga: „Bo jeśli np. ktoś zapyta nas,
jaki sens m ają opowiadania o córkach Lota, które miały niegodny stosunek
z ojcem, albo o dwu żonach A braham a, czy o dwu siostrach zaślubionych
Jakubowi i o dwu niewolnicach pomnażających mu liczbę synów, cóż innego
możemy odpowiedzieć prócz tego, że są to jakieś tajemnice i alegorie spraw
duchowych, że my nie wiemy, na czym one polegają” (OZ IV, 2, 2). Stąd już
tylko krok do stwierdzenia” , że są w Piśmie Św. pewne fragmenty, w których nie
zawsze znajduje się to, co nazywamy ciałem, to znaczy prawidłowość rozumie
nia historycznego [...], są również miejsca, w których należy doszukiwać się
tylko tego, co nazwaliśmy duszą lub duchem” (OZ IV, 2, 5). Nie należy zatem
w ogóle interpretować pewnych fragmentów literalnie, jeśli tak postąpimy, to
niechybnie popadniemy w błędy i herezje.
D ruga trudność, którą pozwala nam usunąć stosowanie egzegezy alegory
cznej, a zarazem drugi argum ent na jej rzecz bierze początek z faktu istnienia
w Biblii niezgodności, a nawet sprzeczności, z czego wynika, iż zgodnie
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z zasadą wyłączonego środka pewne fragmenty Pisma Św. są fałszem.
Problem ten szczególnie skrajną i groźną formę przybrał w odniesieniu
do sprzeczności zawartych w ewangeliach. Skoro świadectwa ewangelistów
stoją ze sobą w sprzeczności, to ich część jest nieprawdziwa. Orygenes
w X ks. Komentarza do Ewangeli św. Jana po przytoczeniu wykluczających
się nawzajem świadectw Ewangelistów co do kolejności czynności Chrystusa
po kuszeniu stwierdza: „Trzeba wskazać, że prawda o tych wydarzeniach
zawiera się w sensie duchowym, wielu ludzi bowiem nie umiejąc rozstrzygnąć
sprzeczności odrzuca wiarę w Ewangelie i uważa, że nie są to księgi
prawdziwe, napisane z natchnienia Bożego, lecz że przytaczają przypadkowe
wspomnienia” (KJ X, 3). Cały fragment poświęcony temu zagadnieniu
kończy się tak: „Powiedziałem to wszystko, ponieważ chciałem wykazać,
że sprzeczności pojawiające się w Ewangeliach m ożna uzgodnić na drodze
ich duchowej interpretacji” (KJ X, 27).
Kolejny krok w rekonstrukcji refleksji hermeneutycznej Orygenesa stanowią
odpowiedzi na następujące pytania: Skąd wzięły się w Piśmie te „dziwne”
fragmenty i niezrozumiałości? Jaki był cel umieszczenia ich tam? Odpowiedzi
zawierają się w analizie kluczowego dla Orygenesa pojęcia hermeneutycznego
- natchnienia. Ziemscy autorzy Biblii - Mojżesz, prorocy, Dawid, ewangeliści,
apostołowie tworzą pod wpływem D ucha św. i przekazują nam na piśmie Boże
objawienie, otrzymane bezpośrednio od Ducha Św. „Ludzie rozumieją, iż
w Piśmie Św. zawarte jest natchnienie Boże, które tkwi w całym jego tekście,
mimo iż słabość naszego pojmowania nie potrafi wyśledzić myśli ukrytych
i tkwiących głęboko w poszczególnych słowach” (OZ IV, 1, 7). W innym
miejscu: „D uch Św., który [...] oświecał sługi prawdy proroków i apostołów
pragnął przede wszystkim wykształcić ich. by poznali tajemnice spraw i rzeczy,
które toczą się między ludźmi albo dotyczą ludzi. Oni przenośnie opisywali
tajemnice, które poznali i które Duch im objawił opowiadając jak gdyby
o jakichś czynach ludzkich albo przekazując pewne przepisy i nakazy praw ne”
(OZ IV, 2, 7). Treść objawienia została przez natchnionych autorów ukryta pod
płaszczem opowiadań o zwykłych sprawach” . Skoro więc Duch Boży zapragnął
oświecić święte dusze, które oddały się w służbę prawdy, możliwością zro
zumienia tych i podobnych zagadnień, kierował nim również i ten wzgląd, aby
głębokie tajemnice ukryć i zasłonić słowami używanymi [...] do opowiadania
0 rzeczach widzialnych, a to z uwagi na tych ludzi, którzy nie m ogą albo nie
chcą poświęcić się takiemu wysiłkowi, dzięki którem u zasłużyliby na pouczenie
1 poznanie tak wspaniałych spraw” (OZ IV, 2, 8). W ten sposób buduje
Orygenes i uznaje zasadność podstawowego założenia całej hermeneutyki
starożytnej - w tekście religijnym znajduje się celowo ukryty w nim (w
przypadku chrześcijaństwa przez D ucha Św.) głębszy sens: „Również w Piś
mie prawnym godna podziwu nauka m ądrości wprowadza i zapowiada pra
wo prawdy; wszystkie sprawy zostały okryte jakąś boską sztuką mądrości
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- jest to jakby jakieś okrycie albo zasłona sensu duchowego” (OZ IV, 2, 8).
Duch Św. jest nie tylko gwarantem obecności sensu duchowego w Piśmie, lecz
także jest twórcą przesłaniającej go zasłony, która antycypuje swoje własne
odrzucenie przy pomocy alegorii. W ynika stąd, iż Duch Św. jakby przewidział
alegorię jako właściwą człowiekowi formę odczytywania sensu objawienia.
Upewniają nas o tym kolejne Fragmenty: „Gdyby jednak we wszystkim była
zachowana prawidłowość i porządek tej zasłony, to znaczy historii Prawa,
zaiste, przestrzegając ciągłego toku pojmowania nie wierzylibyśmy, iż w głębi
Pisma Św. tkwi cokolwiek poza tym, co zostało odkryte na pierwszy rzut oka;
dlatego Boża m ądrość przygotowała pewne przeszkody, trudności w historycz
nym pojmowaniu” (OZ IV, 2, 9). Również mechanizm działania natchnienia
jest przyczyną niezgodności między tekstami Ewangelii, „Ludzie są jakby
historykami, którzy za pom ocą opisu pragną nas pouczyć o tym, co oglądali
swoim umysłem i musimy przyjąć, że podobnie rzecz m a się z Ewangelistami:
wykorzystują oni uczynki i wypowiedzi wypływające z cudownej i nadzwyczaj
nej mocy Jezusa, a niekiedy w swych pismach opowiadają o sprawach, które
oglądali w sposób czysto umysłowy, tak jak o wydarzeniach dostępnych dla
zmysłów” (KJ, X, 18). W idać z tego, że mamy do czynienia z podobnym
mechanizmem działania D ucha Św. co w przypadku miejsc niemoralnych
w Biblii - świadomym przekazywaniem ukrytej pod literą Pisma treści ducho
wej, która jest rezerwuarem wszelkiej prawdy o Bogu, świecie. dobru itp.. czyli
wszystkich istotnych dla człowieka kwestiach. „Powiedzieliśmy to wszystko, by
wskazać, iż taki jest motyw działania Ducha Św., który uznał za godne
ouuarzye nas Pismem Bożym mc po to, abyśmy czerpali z budowanie z samej
litery albo we wszystkim budowali się dzięki niej [...], ale po to, byśmy
zrozumieli, że z tą dostrzegalną historią splecione są jakieś sprawy, które, jeśli je
przebadamy i zrozumiemy, wyjawią prawo pożyteczne dla ludzi i godne Boga”
(OZ IV, 3, 2). Zatem to sposób przekazywania objawienia za pośrednictwem
Ducha Św. determinuje obecność w tekście biblijnym wszystkich fragmentów
na pozór sprzecznych czy oburzających - tak też brzmi odpowiedź na zadane we
wstępie pytanie, lecz me wyczerpują się na tym możliwości wyj asniama przy
pomocy pojęcia natchnienia zawiłości hermeneutyki.
Ogólna zasada ekonomii objawienia - w Biblii znajdują się miejsca, które
naprowadzają nas swoją form ą na ukryte pod nimi znaczenie duchowe
- stanowi punkt wyjścia szeregu bardziej szczegółowych zasad hermeneutycznych. Ich wyczerpujący katalog znajduje się w pracy A. Zólliga Nauka
o natchnieniu u Oryge?iesan . Jest to spis reguł odszukiwania w Piśmie miejsc,
które m ają naprowadzić nas na sens duchowy: wyrażeniami o takim charak
terze są te, które opisują ludzkie afekty, prawa, zwierzęta, a także nazwy
geograficzne, imiona własne, liczby oraz bardziej skomplikowane formy, jak
12 Por. A. Zóllig, Die Inspirationslehre des Origenes, Freiburg-Breisgau 1902, s. 116-117.
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powtórzenia, sprzeczności, niedorzeczności, rzeczy niemoralne (podobne kata
logi zestawiają wszyscy orygeniści, jednak powyższy jest najpełniejszy i chrono
logicznie najwcześniejszy). Wszystkie te reguły mówią nam tylko o tym, gdzie
należy szukać szczególnie uważnie sensu duchowego Biblii, wiadomo przecież
skądinąd, że cały tekst posiada głębsze znaczenie. Ja natom iast skłonny jestem
raczej oczekiwać od reguł hermeneutycznych wskazówek, jak interpretować?
W jaki sposób odtworzyć mistyczne znaczenie Pisma? Na tak postawione
pytanie hermeneutyczne powyższy katalog reguł hermeneutycznych nie od
powiada. Stanowić on może tylko pomocniczą wskazówkę, jak przygotować
przedmiot interpretacji, po czym dopiero następuje właściwa interpretacja
określana przez zupełnie inne zasady - właściwe reguły hermeneutyczne.
Aby odnaleźć takie zasady, wróćmy jeszcze na moment do definicji inter
pretacji duchowej Pisma, czyli do definicji alegorii: „Wyjaśnienie duchowe
mamy wtedy, jeśli ktoś potrafi wskazać obrazowi i cieniowi jakich spraw
niebieskich służą ci, którzy są Żydami wedle ciała” (OZ IV, 2, 6). Główną regułą
hermeneutyczną ogólnie określającą kierunek tworzenia komentarzy i inter
pretacji jest odnoszenie rzeczywistości cielesnej, materialnej do świata wy
ższego, duchowego. Litera m a stanowić dla nas odskocznię do wzniesienia się
wyżej ku prawdom duchowym, m a nas pobudzić do szukania prawda o wyższej
rzeczywistości. Jest to reguła bardzo ogólna, która w niczym nie determinuje
treści konkretnie dokonywanej interpretacji, nadaje jej tylko kierunek - ku
sprawom rzeczywistości wyższego rzędu, ku głębszym tajemnicom. Dalej należy
zapytać, czy podążają za regułą naczelną reguły bardziej szczegółowe - kon
kretyzujące ją, określające już ściślej treści zawarte w poszczególnych fragmen
tach Biblii? Odpowiedź na to pytanie brzmi: - nie - nie m a takich reguł. Reguła
odnoszenia litery do ducha, którą m ożna rozmaicie formułować, ale której
główny zamysł pozostaje ten sam, jest jedyną regułą hermeneutyczną uznawaną
przez Orygenesa. Bardzo ważny jest jej otwarty charakter, nie ograniczający
znaczenia objawienia do jednego, określonego przesłania, nie determinujący
treściowo interpretacji. Bóg chce nas pouczyć za pośrednictwem Pisma o wszys
tkim: „A zatem mężowie ci, natchnieni Duchem Bożym, mówią o Bogu, to
znaczy o Ojcu, Synu i D uchu Św., w następnej kolejności [...] ogłosili tajemnice
Syna Bożego [...]. Z konieczności było rzeczą logiczną, by pouczyli rodzaj ludzki
również o stworzeniach rozumnych niebieskich i ziemskich, błogosławionych
i niższych” (OZ IV, 2, 7). Zatem nie możemy przy pomocy m etod her
meneutycznych zamykać sobie drogi do możliwości dotarcia do prawdy,
podobnie zamykający charakter m a np. interpretacja literalna. Stąd cały wysiłek
Orygenesa w odniesieniu do alegorezy skupia się na pokazaniu konieczności jej
stosowania, na przekonaniu nas do niej - rozumianej tu jako pewien sposób
podejścia do Pisma, a nie wąsko -ja k o zespół twierdzeń generujących komentarze
do Biblii. Dobitnym dowodem na trafność tego określenia postawy Orygenesa
jest jego praktyka egzegetyczna - rozmach i szerokość tego, co umiał wyczytać
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Aleksandryjczyk z Biblii. Doskonałym przykładem jest analiza rozmowy Jezusa
z Samarytanką przy studni z XIII ks. Komentarza do Ewangelii Jana.
Ta postulowana otwartość procesu alegorezy m a także swoje uzasadnienie
w teorii natchnienia. Inspiracja Boża uczestniczy nie tylko w akcie tworzenia,
pisania tekstu Biblii, lecz także w dziele jego rozumienia: „Sens duchowy Pisma,
to sens, który odkrywa [egzegecie - M .O.\ wyłącznie owa łaska [Boża - M.O.]
(OZ IV, 2, 3). „D la znalezienia skarbów mądrości i wiedzy potrzebna jest
pomoc Boga, bo tylko on może skruszyć miedziane wrota, które je zamknęły
i ukryły oraz połam ać żelazne zawory, które strzegą dostępu do tego wszyst
kiego, co w ks. Rodzaju napisano i ukryto” (OZ, IV, 1, 1). Zamiast twardych
formułek praw egzegetycznych woli Orygenes wolne, bezpośrednie działanie
Ducha Św., który wszak tchnie kędy chce. Łaski nie mogą ograniczać i zamykać
sztywne reguły ludzkiego rozumu, raczej powinien on poddać się jej i swobodnie
tworzyć natchniony przez nią. Inspiracja jest nie tylko koniecznym założeniem
samego faktu obecności sensu duchowego w Piśmie, lecz określa także procedu
rę interpretacyjną nadając jej otwarty, niezdeterminowany charakter. W ten
sposób wracamy do problematyki natchnienia w hermeneutyce Orygenesa
i bynajmniej nie wyczerpują się w tym punkcie jej możliwości eksplanacyjne.
Obecność natchnienia w Piśmie stanowi dla nas gwarancję prawdziwości
przekazywanych w nim treści, cała moc argumentacji opartej na powadze Biblii
zależy od natchnionego charakteru Pisma. „ Aby jednak świadectwa te gwaran
towały pewną i niewątpliwą wiarygodność zarówno w odniesieniu do tego, co
mamy powiedzieć, jak i do tego, co już powiedzieliśmy, trzeba najpierw
koniecznie dowieść, że Pismo Św. zostało dane przez Boga, czyli natchnione
Duchem Św” (OZ IV, 1, 1). Zatem od obecności natchnienia zależy także
prawda interpretacji. Interpretując treści prawdziwe zgodnie z inspiracją D u 
cha, której podlega egzegeta, otrzymujemy prawdę.
Kolejny problem dotyczący Pisma rozwiązywany przy pomocy nauki o na
tchnieniu to problem jedności Pisma: „W Piśmie zawarte jest natchnienie Boże,
które tkwi w całym jego tekście” (OZ IV, 1, 7), „Wszelako Duch Św. sprawił to
[ukrył sens duchowy - M.O.] nie tylko w odniesieniu do Pism ogłoszonych przed
przyjściem Chrystusa, lecz jako jeden i ten sam Duch, duch pochodzący od
jednego Boga to samo uczynił w podobny sposób również w Ewangeliach
i apostołach” (OZ IV, 2, 9), co także pośrednio umożliwia jedność dokonywanej
przez nas egzegezy.
W tym tak silnym powiązaniu natchnienia Bożego z interpretacją alegorycz
ną czai się pewne niebezpieczeństwo. M ożna pokusić się o twierdzenie (co czyni
Orygenes), że to właśnie dlatego, iż stosujemy interpretację alegoryczną w sto
sunku do Starego Testam entu, uznajemy go za prawdziwy i natchniony
Duchem Św. Przypomnijmy sobie polemikę Orygenesa z Marcjonem. Skoro
przyjęcie literalnej opcji hermeneutycznej prowadzi M arcjona do odrzucenia
Starego Testamentu, to czy Orygenesa uznanie za słuszną alegorii nie po
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prowadzi przeciwnie do uznania Starego Testamentu za natchniony? Wydaje
się, że tak, a przecież Orygenes uznaje właśnie obecność natchnienia za
konieczny warunek alegorii, bez którego traci ona walor prawdziwości. Zatem
mamy do czynienia z typowym przykładem błędnego koła. Dowód praw 
dziwości proroctw, czyli ich natchnionego charakteru, polega na interpretacji
duchowej, alegorezie. Z kolei, żeby była ona możliwa w odniesieniu do
proroctw, muszą być one natchnione. Orygenes zdając sobie być może sprawę
z tego stanu rzeczy, choć nigdzie nie dał temu przekonaniu świadectwa na
piśmie, szuka zarówno dla obecności D ucha w Biblii, jak i dla alegorezy
innego fundamentu. Już w IV ks. O zasadach, w której dominuje teoria
natchnienia stwierdza, „że fakt, iż przepowiednie proroków i Prawo M oj
żeszowe pochodzi od Boga i otrzymało natchnienie Boże, odtąd w najwyższym
stopniu stał się jasny i udowodniony, odkąd Chrystus przybył na ten świat”
(OZ IV, 1, 6). I w odniesieniu do hermeneutyki: „Zatem blask przyjścia
Chrystusa, oświetlając błyskawicą prawdy prawo Mojżeszowe, usunął zasłonę,
która leżała na jego literze i wszystkim, którzy wierzą w niego, odkrył wszelkie
dobra, które pozostawały pod przykryciem słów” (OZ IV, 1, 6). Myśl ta, iż
właściwym założeniem, warunkiem umożliwiającym egzegezę duchową jest
Chrystus, czyli Logos, została następnie rozwinięta w Komentarzu do Ewan
gelii Św. Jana.
W Komentarzu do Ewangelii Sw. Jana Orygenes formułuje twierdzenia
podobne do powyższych zaczerpniętych z IV ks. O zasadach. „Chrystus objawił
boski charakter wszystkich pism, a tym, którzy chcieli zostać uczniami jego
mądrości, pozwolił jasno zrozumieć, jakie to są ukryte w Prawie Mojżesza
prawdy, którym kłaniali się starożytni w obrazie i cieniu, wyjaśnił też na czym
polega praw da faktów zawartych w historycznych księgach Pisma” (KJ I, 34).
Należy zwrócić uwagę na to, że Chrystus objawił prawdy duchowe, to znaczy
potraktow ał księgi historyczne alegorycznie. Chrystus stanowi też element
jednoczący Pismo: „N adto nie wolno zapominać, że przed swym cielesnym
przyjściem Chrystus przybywał do ludzi, którzy osiągnęli pewną doskonałość
[...] byli to patriarchowie, sługa Mojżesz oraz prorocy, którzy oglądali chwałę
Chrystusa” (KJ I, 37). Ci właśnie prorocy pisali już w sposób celowo
alegoryczny: „Jasne też jest, że Mojżesz oglądał umysłem prawdę prawa oraz
pojmował znaczenie alegorii zawierających się w opisanych przez niego histo
riach” (KJ VI, 22). A zatem mamy pełną analogię funkcji spełnianych
w procesie egzegezy między natchnieniem Ducha a objawieniem Chrystusa. Tak
samo natchnienie Duchem Św., jak i objawienie Logosu zakłada interpretację
duchową jako właściwą drogę do prawdy. Ten aspekt oddziaływania Chrystusa
na Pismo m ożna określić jako historyczny, jest to Chrystus wcielony, który po
prostu w czasie swego ziemskiego pobytu tłumaczy Pismo i naucza o jego
prawdziwym znaczeniu, a zarazem Chrystus, który jest w dosłownym znaczeniu
pośrednikiem między Bogiem a autorami Biblii spełniając funkcję inspiracji.
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Zauważmy jednak, że ta historyczna część działalności Jezusa stanowi tylko
wąski aspekt, a zarazem figurę-alegorię całości relacji zachodzących pomiędzy
Nim a Pismem i egzegezą. Pełnię tego stosunku m ożna opisać dokonując
analizy dwu artybutów-określeń, przypisanych Chrystustowi w Ewangelii Św.
Jana. Są nimi „Światłość” i „Praw da” .
Równie, o ile nie bardziej niż w przypadku D ucha Św. znacząca jest rola
Chrystusa jako natchnienia egzegety, zawarta w określeniu „Światłość” . „Zbawi
ciel zaś będąc Światłością, oświeca nie ciała, lecz niecielesną m ocą oświeca
niecielesny umysł, aby każdy z nas oświecony jakby przez słońce mógł oglądać
również inne byty duchowe” (KJ I, 63). Chrystus jest Światłością ludzi, „bo ludzie
oślepieni przez zło potrzebują światłości, która w ciemnościach się ukazuje
i której ciemności nie mogą ogarnąć” (KJ I, 272). Objawienie się światła odbywa
się dwustopniowo. Pierwszy stopień to objawienie w Piśmie. Zasadniczym
źródłem objawienia jest Biblia. W Niej Chrystus objawia nam Boga - Swego
Ojca: „Słowo może być również Synem, ponieważ objawia tajemnice Ojca: Ojciec
zaś jest rozumem w takim sensie, w jakim Syn zwie się Słowem. Otóż jak słowo
jest zwiastunem tego, co ogląda rozum, tak samo i Słowo Boże znając Ojca, do
którego żadne stworzenie nie może zbliżyć się bez przewodnika, objawia to, co
zna, czyli Ojca” (KJ I, 119). Zauważmy też, że Chrystus jest dla nas jedynym
źródłem wiedzy, źródłem objawiającym nam pełnię mądrości, jest On także
jedyną dostępną nam drogą do Boga. Chrystus objawia nam Boga poprzez siebie
samego, tak, że naprawdę „Syn Boży wszak samego siebie głosi tym, którzy mogą
Go pojąć bez żadnego pośrednictwa” (KJ I, 65). Drugi stopień objawiania się
Chrystusa to pomoc, jakiej udziela on egzegecie w zrozumieniu tajemnic i głębi
Pisma. Co staje się jeszcze wyraźniejsze, gdy zwazymy, ze Chrystus, oprócz tego,
że jest „Światłością” i „Praw dą”, jest ponadto „Nauczycielem” . Pomoc ta
wymaga szczególnego stosunku między Chrystusem a egzegetą. Relacja ta, to
upodobnienie się kom entatora Pisma do Jezusa. Jeśli mamy odkryć ducha Pisma,
to sami musimy stać się drugim Jezusem.” Jej sensu [Ewangelii J a n a - M .O .] nikt
nie potrafi pojąć, jeśli nie spocznie na piersi Jezusa i nie przyjmie od niego M arii
jako M atki swojej. Ten tedy, kto m a być drugim Janem, powinien stać się takim,
aby Jezus określił go jak Jana drugim Jezusem” (KJ I, 23). W planie
chrystologicznym mamy do czynienia z takim samym związaniem natchnienia
- tu pochodzącego od Chrystusa, tam od Ducha Św. - z aktem egzegezy.
Wszystko to, co Chrystus objawia nam w samym sobie, jest prawdziwe:
„Jednorodzony jest Prawdą, bo zgodnie z wolą Ojca, z pełną jasnością obejmuje
całą wiedzę o wszystkich rzeczach i udziela jej każdemu wedle jego zasług i przez
to jest Praw dą” (KJ I, 381). Prawdę tę należy rozumieć w odniesieniu do
Chrystusa dwojako: raz ontologicznie, jako prawdę stworzoną przez Boga
- wiedzę o wszystkim tożsamą z Logosem - M ądrością Bożą; raz w porządku
epistemologicznym, autoudzielania się Logosu, sam o objawi ani a się Logosu
ludziom. „Trzeba jednakże zrozumieć, że Prawda sama w sobie, jako byt
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substancjalny i, że tak powiem, pierwotyp prawdy, której obrazy jak gdyby
zostały odciśnięte w tych, którzy są jej świadomi, nie powstała za pośrednict
wem Jezusa Chrystusa, ani w ogóle za niczyim pośrednictwem, lecz została
stworzona przez Boga. Tymczasem za pośrednictwem Jezusa Chrystusa po
wstała prawda, która znajduje się u ludzi, np. prawda w Pawle i w apostołach
powstała za pośrednictwem Jezusa Chrystusa” (KJ VI, 58).
Wydaje mi się, że koncepcję Orygenesa można zinterpretować w ten sposób:
Prawda, czyli Chrystus, rozum iana ontologicznie-substancjalnie jest w arun
kiem możliwości objawienia, ponieważ stanowi jego treść, natom iast jej funkcja
pośrednicząca zapewnia nam adekwatność naszej wiedzy w stosunku do
prawdy rozumianej bytowo.
Dalszy krok w rozumowaniu Orygenesa łączy Prawdę-Chrystusa z her
meneutyką alegoryczną, przeciw której walczy ciało, tak jak Żydzi walczyli
z Jezusem: „Arcykapłani natom iast i cały cielesny kult żydowski oraz faryzeu
sze i literalna nauka Prawa spiskują przeciwko Jezusowi, czyli Prawdzie, a tekst
dosłowny, aby przetrwać, chce przeszkodzić w objawieniu się prawdy i dlatego
pożąda przeciw duchowi tak samo jak ciało” (KJ XXVIII, 95). „Słowa
wypowiedziane przez Jezusa nie są literą, ale duchem” (KJ XXXII, 263).
Duchem, który sam się objawia - przesłaniem, które samo objawia swoją treść.
Aktywność Logosu w procesie interpretacji nie może jednak zastąpić wysił
ków egzegety w dążeniu do odnalezienia w tekście Pisma sensu duchowego
- Prawdy, tożsamej z samym Chrystusem. Ostatecznie wyjaśnienie Pisma to
nasze - ludzkie zadanie, którego powodzenie Logos tylko umożliwia zapew
niając przy pomocy łaski pomyślność naszym staraniom: „Tymczasem teraz
trzeba przełożyć ewangelię zmysłową na duchową czymże bowiem byłyby
interpretacja ewangelii zmysłowej, gdybyśmy jej nie przetłumaczyli na ewan
gelię duchową” (KJ, I 45).
Prawda Chrystusa w jej aspekcie bytowym stanowi jakby „zobowiązanie
ontologiczne” teorii hermeneutycznej Orygenesa, czyli mówiąc prościej: Żeby
w ogóle m ożna było mówić o prawdzie tekstu i prawdziwości jego interpretacji,
musimy dokonać pewnych założeń: co do źródła jej pochodzenia, możliwości jej
odnalezienia i właściwej metody poszukiwań. Tę właśnie rolę spełnia w her
meneutyce Orygenesa chrystologia: Jezus jest źródłem prawdy tekstu, jego
pomoc umożliwia nam jej odnalezienie i w końcu On sam wskazał na egzegezę
duchową jako właściwą drogę osiągnięcia jej. W odróżnieniu od teorii inspiracji
otrzymywanej za pośrednictwem D ucha Św. opierając hermeneutykę na chrys
tologii unika się zarzutu błędnego koła; wiadomo, że to właśnie Jezus warun
kuje Pismo, jego rozumienie i obecność w nim ducha, a nie na odwrót.
Natomiast dostęp do Jezusa odbywa się nie tylko poprzez dotarcie do Ducha
Pisma, dzięki metodzie alegorycznej - zapewnia nam to aktywność samoobjawiania się Jezusa, tak w planie duchowym, ahistorycznym - poprzez łaskę
rozumienia, którą otrzymuje egzegeta, lecz także, co ważniejsze i bardziej
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przekonujące, ponieważ intersubiektywne (w przeciwieństwie do łaski, którą
otrzymuje prywatnie - indywidualnie każdy kom entator Pisma) w planie
historycznym, dzięki objawieniu się Jezusa - jego zstąpieniu na ziemię i ziems
kiej działalności.
Chrystologia Orygenesa wyznacza nam pewną ogólną strukturę rozumienia
Pisma, określa m etodę jego rozumienia i stanowi zaplecze filozoficzne her
meneutyki - lecz dzieje się tak w planie ogólnym, natom iast w hermeneutyce
równie istotne są konkretne interpretacje - praktyka egzegetyczna, stąd też
najważniejszym zagadnieniem dotyczącym prawdy interpretacji nie są ogólne
rozważania o możliwości dotarcia do znaczenia tekstu, lecz możliwość roz
strzygnięcia o trafności tego, a fałszywości innego sposobu rozumienia Pisma.
Zatem cały problem leży w przerzuceniu pomostu między Prawdą-Chrystusem
a konkretną już interpretacją Pisma, czyli na umiejętności stwierdzenia praw 
dziwości egzegezy konkretnego fragmentu czy całości Pisma. Rozstrzygnięcie,
jakie proponuje dla tego problemu Orygenes, znajdujemy również w Komen
tarzu do Ewangelii Jana, szczególnej ostrości nabiera ten problem w przypadku,
gdy mamy dokonać wyboru między różnymi interpretacjami Pisma, czyli gdy
mamy dokonać krytyki interpretacji, jak robi to Orygenes z komentarzami
Herakleona do Ewangelii Jana. Łatwo stosunkowo odrzucić interpretację
literalną, wskazując po prostu niewłaściwość zastosowanej metody, co czyni
Orygenes polemizując z M arcjonem. Co natomiast zrobić, gdy stoi przed nami
zadanie skrytykowania interpretacji duchowej, skoro sami uznajemy tę metodę
i gdy natykamy się na podobny bagaż założeń o prawdzie i duchu Pisma?
Żeby przekonać się, jak radzi sobie z tym problemem Orygenes, należy
prześledzić jego krytykę kom entarza Herakleona, którą przeprowadza na
przestrzeni całego Komentarza do Ewangelii Jana.
„Następnie pojawił się inny heretyk -H erak leo n , który myślał podobnie jak
W alentyn” 13- t a k lub podobnie wygląda większość niewielkiej ilości świadectw
źródłowych dotyczących osoby i umysłowości Herakleona, poza fragmentami
znajdującymi się u Orygenesa. Walentyn wspomniany u Tertuliana jako ojciec
duchowy H erakleona jest istotną postacią gnozy II wieku ne. Szczegółowy opis
jego pism i ich zawartości znaleźć m ożna w pracy Gillesa Quispela pt. Gnoza14.
Tak Walentyn, jak i Herakleon należeli do chrześcijańskiego odłamu gnozy,
tzn. uznawali się za wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy otrzymali od
niego wiedzę ezoteryczną, stąd u Herakleona zainteresowanie Ewangelią Jana,
stąd także jakże trudna próba uzgodnienia mitu gnostyckiego z tekstem Jana.
Herakleon dokonuje tego, interpretując Jana alegorycznie, co pozwala mu
stwierdzić, że właściwym głębszym, ukrytym sensem tekstu Janowego jest mit
walentyniański. „Chrześcijańscy gnostycy mieli jeszcze więcej śmiałości stosując
13Tertulian, Przeciw wszystkim herezjom, tłum. W. Myszor, w: Wybór pism II, Warszawa 1983, s.
226.
14 Por. G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988, s. 128-150.
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alegorię do Nowego Testam entu i interpretując wydarzenia z ziemskiego życia
Jezusa jako zawiły model symboli odzwierciedlających dram at eonów [...]. Tak
więc kiedy św. Jan opowiada, że Pan zstąpił do Kafarnaum , gnostycki
kom entator Herakleon ze słowa „zstąpił” wyciąga wniosek, że K afarnaum musi
oznaczać najniższą warstwę rzeczywistości, to jest świat m aterii” 15. Świadczy to
o tym, że gnostycy wykorzystywali te same metody egzegezy antycznej, co
pisarze chrześcijańscy. „Jako egzegeci posługiwali się [...] taką samą m etodą jak
Orygenes i jego uczniowie. Właściwie Orygenes należał do tej samej grupy
egzegetów co Herakleon. Trudno mówić o jakiejś zależności, podobieństwo
wynikało być może z racji tego samego środowiska myślowego” 16. O tym, jak
wiele łączy go z Herakleonem, wiedział i sam Orygenes, który nie potępia
w całości kom entarza Herakleona, traktuje koncepcje swego protagonisty
uczciwie, przyznając mu niekiedy rację, czy wręcz uznając jego interpretacje za
trafne: „M a rację Herakleon, gdy powiada, że woda, którą daje Zbawiciel,
pochodzi z D ucha i jego m ocy” (KJ, XIII, 59).
Przyjrzyjmy się teraz, jak Orygenes krytykuje interpretację Herakleona.
Pomińmy tu omawianie kwestii filologicznych, którymi zajmuje się Orygenes,
ponieważ nie jest to kwestia hermeneutyczna, pozostaje ona w zakresie krytyki
tekstu. Zwróćmy natom iast uwagę na metody, jakimi Orygenes walczy z alego
riami Herakleona. Narzędziem pomocnym mu w sporze jest logika, którą
Orygenes miał w wielkim poważaniu: „W skutek nieznajomości logiki, popeł
niamy nieraz wielkie błędy, ponieważ nie odróżniamy homonimów, słów
dwuznacznych, wyrażeń przenośnych, wyrażeń właściwych, sposobów inter
punkcji” 17. Fakt, że gnostyk popełnia błędy logiczne, stanowi ważną pozycję
w krytyce jego poglądów. Zarzuca mu się kolejno: ekwiwokację - „Twierdzenie
o zagładzie istot zmysłowych, które przytoczyliśmy na końcu zacytowanych
przez nas wypowiedzi Herakleona, jest twierdzeniem człowieka, który posługuje
się dwuznacznością” (KJ X III, 433). Następny zarzut to sprzeczności wewnątrz
samego kom entarza gnostyka - „Jeśli chodzi o zdanie » T a m gdzie ja idę, wy
pójść nie m ożecie« to powiada tak: » Ja k że ci, którzy tkwią w niewiedzy,
w niewierze i grzechach, m ogą uzyskać nieśm iertelność«. I tu nie zgadza się
sam ze sobą. Jeśli bowiem ci, którzy tkwią w niewiedzy, niewierze i grzechach,
nie mogą uzyskać nieśmiertelności, to w jaki sposób uzyskali nieśmiertelność
apostołowie, którzy przecież tkwili kiedyś w niewiedzy, niewierze i grzechach”
(KJ XIX, 89-90). Są to zarzuty celne, lecz dotykają tylko pewnych fragmentów
komentarza. Łatwo można ich uniknąć usuwając sprzeczności i strzegąc się
dwuznaczności interpretacji. M ożna przecież napisać koherentną i jednoznacz
ną gnostycką interpretację Ewangelii Jana.
15 J.N.D. Kelly, op. cit., s. 62.
16 W. Myszor, Wstęp do Herakleon. Fragmenty, „Studia Theologica Varsaviensa” 18/1980, 2, s.
272.
17 Orygenes, Filokalia, ks. XIV, 2.
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Orygenes oczywiście nie poprzestaje na powyższych zarzutach, następny
dotyczy sprzeczności między znaczeniem kom entarza a treścią Pisma. Przybiera
on na ogół następującą postać: Herakleon nie uwzględnia kontekstu wypowie
dzi, podając sens pewnych wyrażeń Ewangelii nie zwraca uwagi na sprzeczność
swoich koncepcji z dalszym lub bliższym kontekstem wypowiedzi Ewangelisty.
„Herakleon jednak w rozprawie, którą zostawił, nie zbadał kontekstu wypowie
dzi i bez zastanowienia się pominął ważne problemy stwierdzając, że jest ich
niewiele i że nie zostały potwierdzone w dalszym ciągu Pisma” (KJ X III, 178).
Ten zarzut również m ożna odeprzeć stosunkowo łatwo, dokonując ad hoc
interpretacji wskazanego przez Orygenesa kontekstu tak, by pogodzić go
z naszą interpretacją. Nie m ożna natom iast zarzucić całości kom entarza
Herakłeona sprzeczności z całą Ewangelią Jana.
Toteż na tym nie kończy się polemika Orygenesa. Kolejny, m ożna powiedzieć
koronny, zarzut Aleksandryjczyka przeciw Herakleonowi brzmi tak: „Nie wiem
dlaczego Herakleon przyjmuje myśli, których nie m a w tekście” (KJ X III, 65).
Czasami zarzut ten przybiera inną formę. Orygenes zwraca uwagę na to, że
u Herakłeona brak uzasadnienia tezy egzegetycznej: „Herakleon podał taką
interpretację, ale twierdzenia swego w najmniejszym nawet stopniu nie udowod
nił na podstawie Pisma” (KJ XX, 63). K rótko mówiąc, komentarz Herakłeona
jest dowolny, nie m a wiele wspólnego z treścią Biblii. Właściwe znaczenie tego
zarzutu wyjaśnia przykład z X III ks. Komentarza do Ewangelii Sw. Jana:
„Wydaje mi się, że Herakleon [...] interpretując zdanie » z a jego pośrednictwem
wszystko się s ta ło « zbyt dowolnie i bezpodstawnie za wszystko uznaje świat
i to, co się w święcie zawiera, natom iast z zakresu pojęcia »wszystko« wyłącza
to, co wedle jego hipotezy jest doskonalsze od świata i tego, co jest na świecie.
Mówi tak » A n i boski byt (eon), ani to, co się w nim zawiera nie powstało za
pośrednictwem sło w a « , uważa zatem, że stworzenia powstały przed słowem
[...]. Jest więc sprawą jasną, że wypowiedzi swe Herakleon głosi bardzo
dowolnie i wbrew oczywistości” (KJ XIII, 188 -189). Orygenes zarzuca H erak
leonowi dowolność kom entarza, znaczy to, że gnostyk wkłada, komentując,
w tekst treści, których w nim nie m a, a treści te to gnostyckie mity - dzieje
eonów. Wedle Orygenesa Herakleon przystępuje do interpretowania tekstu
Jana z powziętą z góry intencją wyczytania w tekście Ewangelii właśnie treści
objawienia gnostyckiego - na tym polega tendencyjność kom entarza Herakleona, co jest dla Orygenesa niedopuszczalne. Zgodnie z koncepcjami Aleksand
ryjczyka nie wolno przystępować do egzegezy mając założone uprzednio efekty
interpretacji, egzegeza nie polega przecież na uzgadnianiu tekstu kom en
towanego z dowolnymi treściami, natom iast polega ona na zrozumieniu tekstu,
temu służy przecież m etoda interpretacji duchowej. Za jej pomocą uzyskujemy
dostęp do ukrytego znaczenia Biblii - czyli, inaczej mówiąc, pozwala ona
przemówić duchowi tekstu, przedrzeć się mu przez jego własną literę. Nie
określa ona ściśle jak m a wyglądać kom entarz i nie determinuje jego treści,
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wyznacza tylko kierunek naszym poszukiwaniom - ku wyższej rzeczywistości.
Odwołanie się w walce z Herakleonem do metodologii hermeneutycznej, do
zasady interpretacji duchowej, jest chybione, ponieważ to właśnie konsekwent
ne jej zastosowanie nie pozwala nam, na mocy jej niedookreślenia treściowego,
na wykluczenie jakichkolwiek interpretacji poza literalnymi, nawet tych tworzo
nych z intencją wyczytywania w tekście treści znanych skądinąd.
Podobnie rzecz m a się z kwestią braku u Herakleona dowodów jego
interpretacji - właściwie w sensie logicznym w ogóle nie m ożna mówić
o dowodach i sformalizowanej argumentacji przy stosowaniu alegorezy ducho
wej. Sens duchowy po prostu nie wynika z treści tekstu, tak samo w przypadku
Orygenesa, jak i Herakleona. D la Herakleona kom entarz Orygenesa byłby
równie dowolny i pozbawiony uzasadnienia, jak dla Orygenesa kom entarz
Herakleona.
Jedyną możliwością uznania kom entarza Herakleona za nieprawdziwy,
nietrafny byłaby obecność w tekście Ewangelii twierdzeń z nim sprzecznych, na
przykład gdyby było u Jana twierdzenie, że Jezus nie był eonem, a takiego
zdania tam nie ma. N atom iast nie możemy dowieść na podstawie Ewangelii
Jana, o ile uznajemy interpretację duchową, że Jezus nie był eonem. Orygenes
postępując konsekwentnie i trzymając się argumentacji logicznej nie może, po
wyczerpaniu zarzutów formalnych: koherencji kom entarza i niesprzeczności
fragmentu interpretacji z całością Ewangelii, odrzucić przy pomocy metodologii
hermeneutyki gnostyckiej interpretacji Ewangelii Jana jako niewłaściwej czy
nieadekwatnej. N atom iast zarzut, że kom entarz Herakleona zawiera treści,
których brak u Jana, znosi się na mocy uznawanej przez Orygenesa interpretacji
duchowej - ponieważ służy ona właśnie temu, by odkrywać w interpretowanych
dziełach sens duchowy, który nie jest wprost obecny w znaczeniu dosłownym.
Nie m ożna też zadowalająco rozstrzygnąć problemu prawdziwości inter
pretacji w aspekcie pragmatycznym, tzn. uznania pewnej egzegezy za trafną
przez odwołanie się do bezpośredniego wpływu inspiracji boskiej na egzegetę,
ponieważ stan ten m a charakter prywatny, jest nieintersubiektywny. M ożna ze
złą wolą twierdzić, że doznało się objawienia, jak też m ożna nieświadomie
zostać zwiedzionym przez szatana. M ożna także pomylić się w drugą stronę
- uznać niesłusznie cudze objawienie za fałszywe, gdy tymczasem jest ono
najprawdziwsze.
Z rozważań powyższych widać, że sposobu odrzucenia egzegezy gnostyckiej
- co jest zarazem uzasadnieniem prawdziwości własnego rozumienia Biblii
- należy szukać poza m etodologią hermeneutyki i że poza tym kryterium
prawdziwości egzegezy winno być w równej mierze dostępne wszystkim:
egzegecie i ogółowi wiernych.
Postulaty te spełnione są, jeżeli za kryterium prawdziwości interpretacji
uznamy autorytet Kościoła. Egzegeta i jego dzieło nie powstają w próżni,
hermeneuta interpretuje święty tekst, uznawany przez innych ludzi za na
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tchniony, i już przez to samo uznaje swój związek z pewną religią z jej
Kościołem. Interpretując tekst musi się starać, by pozostać w zgodzie z ar
tykułami swojej religii, powinien uznawać autorytet swego Kościoła (o ile nie
chce oczywiście świadomie się z niego wyłamać, przez co staje się sam dla siebie
autorytetem - jak to np. uczynił Luter). W skrócie chodzi o to, że do tekstu
interpretowanego dochodzimy poprzez religię, dla której jest on natchniony,
jest Bożym objawieniem. Podobnie Orygenes uważał się za ortodoksyjnego
chrześcijanina i szukał dla swej działalności intelektualnej oparcia w powadze
Kościoła: „Ponieważ nauka kościelna m a być zachowana w tej postaci, w jakiej
została przekazana przez apostołów kolejnym pokoleniom i trwa do chwili
obecnej w Kościołach, powinniśmy przecież wierzyć w tę prawdę, która pod
żadnym względem nie różni się od tradycji kościelnej i apostolskiej” (OZ I, W,
2). Po wymienieniu zasadniczych artykułów wiary stwierdza: „Każdy zatem,
kto [...] pragnie z rozważania tych wszystkich zagadnień zbudować wewnętrznie
spójny system, powinien oprzeć się na tych zasadach i prawidłach, aby na
podstawie oczywistych i jasnych dowodów odnoszących się do poszczególnych
zagadnień określić, co jest prawdą, i z wzorów oraz stwierdzeń, które zaczerpnie
z Pisma Świętego, a także z wniosków, do których dojdzie na gruncie badania
logicznego związku i treści tego, co słuszne, zbudować, jak powiedzieliśmy,
jeden system” (OZ I, W, 10). Jak widać, to Kościół decyduje o prawdzie
interpretacji Pisma. Wierność tradycji kościelnej jest kryterium obecności
natchnienia w egzegecie. Praktyka rozstrzygania o prawdziwości interpretacji
Biblii wyglądałaby zatem tak: Najpierw tworzymy kom entarz do Pisma,
starając się nie naruszać w nim prawd wiary. Potem jest on oceniany przez
Kościół, który powagą swego autorytetu rozstrzyga o jego prawdzie czy fałszu.
Podobnie widzi rolę Kościoła w hermeneutyce Orygenesa Robert Dały: „Ostatecznie, najważniejszą linią przewodnią interpretacji jest reguła wiary ( reguła
Jidei), żyjące i żywe nauczanie i tradycja Kościoła” 18.
Kolejny krok rekonstrukcji hermeneutycznej koncepcji Orygenesa, to od
powiedź na pytanie o źródło autorytetu Kościoła. Źródłem tym jest Chrystus,
za pośrednictwem apostołów' i ich następców. A utorytet Kościoła wypływa
z faktu, iż jest on depozytariuszem objawienia udzielonego mu bezpośrednio
przez Chrystusa w czasie jego pobytu na ziemi. Odrzucenie Kościoła równa się
odrzuceniu Chrystusa: „K ażdy zdrajca uczniów Jezusa jest potępiany jako
zdrajca samego Jezusa” (KJ I, 71). W ten sposób posługując się regułą wiary,
wracamy okrężną drogą do chrystologicznych założeń hermeneutyki Orygene
sa. W planie ontologicznym Chrystus jest gwarantem prawdy Pisma Św. i,
analogicznie w planie historycznym, gdzie za pośrednictwem apostołów i K oś
cioła, rozstrzyga On o prawdziwości egzegez Biblii. Prawda interpretacji opiera
18 R.J. Daly, The Hermeneutics o f Origen: Existential Interpretation in the Third Century, w: The
Word in the World. Essays in Honour o f Frederick Moriarty, Cambridge 1973, s. 137.
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się na autorytecie Kościoła, którego by nie było, gdyby nie został ustanowiony
przez Jezusa. Zwróćmy uwagę na powtórne odwołanie się Orygenesowej teorii
interpretacji do faktu wcielenia, co dobitnie podkreśla jego rolę w hermeneutyce
Aleksandryjczyka. Podobnie ocenia rolę Chrystusa w hermeneutyce Orygenesa
Bienert: Zasadą umożliwiającą egzegezę jest wiara w to, że prawda o Bogu
i człowieku nie jest już ukryta od czasu przyjścia Chrystusa, który jest
samoobjawiającą się praw d ą19.
W iara jako założenie interpretacji jest tylko przykładem zastosowania
ogólniejszej koncepcji relacji łączących wiarę z poznaniem. Żeby przekonać
się, jak problem ten jest rozstrzygany przez Orygenesa, sięgnijmy do X IX ks.
Komentarza do Ewangelii Św. Jana, w której wyjaśnia on takie słowa
Chrystusa: „Nie znacie mnie, ani Ojca m ego” (J 8, 19). Tezy Orygenesa
brzmią tak: „Co innego znaczy » z n a ć « Boga, a co innego » w ie rz y ć « ” (KJ
XIX, 2). „Spójrz, czy i Pismo nie mówi o tym, iż ludzie, którzy połączyli się
i związali z jakąś sprawą, w różny sposób poznają to, z czym się związali
i zjednoczyli; przed tym połączeniem i zjednoczeniem nie poznają owej
sprawy, choćby nawet pojęli sens nauki o niej” (KJ XIX, 22). „W ielka
bowiem zachodzi różnica między poznaniem związanym z wiarą a samym
poznaniem” (KJ XIX, 20). Orygenes rozpoczyna swoje rozważanie od
rozróżnienia wiary i poznania, następnie odróżnia dwa rodzaje poznania:
poznanie wstępne, zwykłe, polega na uchwyceniu sensu tego o czym mówi
objawienie. Utożsam iam to poznanie z poznaniem bez wiary. Znacznie
ważniejsza od tego rodzaju poznania jest wiara, chociażby przez to, że
..można wierzyć nie mając wiedzy o przedmiocie wiary” (KJ XIX, 18), a poza
tym wiara otwiera nam drogę do poznania drugiego typu - poznania
wyższego rzędu (właśnie poznania z wiarą), tego równoznacznego ze
zjednoczeniem się i połączeniem z przedmiotem poznawanym. W iara jest jego
koniecznym warunkiem. M amy tu wyraźnie do czynienia z analogią do
hermeneutyki, która także jest formą poznania wymagającą uprzedniej wiary
w swój przedmiot. Analiza relacji zachodzących między wiarą a poznaniem
ma na celu wykazanie, że oparcie hermeneutyki na wierze nie jest czymś
przypadkowym u Orygenesa, lecz że wynika ono z całokształtu jego
przemyśleń i jest integralnie związane z tem atyką stricte filozoficzną, że jest to
wręcz tylko zastosowanie pewnej szerszej koncepcji filozoficznej do roz
wiązania szeregu problemów hermeneutycznych. Prócz tego analiza ta
pozwala usytuować hermeneutykę w kontekście innych dziedzin mentalnej
aktywności człowieka. Hermeneutyka znajduje się gdzieś na styku pomiędzy
wiarą i poznaniem wyższego rzędu - tym połączonym z wiarą, jednoczącym
nas z przedmiotem poznania. Wydaje mi się, że hermeneutyka jest właśnie
tym, co przeprowadza nas od wiary (wiary bez rozumienia) do wiary ze
19 Por. Bienert, op. cit., s. 48.
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zrozumieniem, tożsamej z poznaniem z wiarą. Przy pomocy hermeneutyki
osiągamy zrozumiene wiary, której wynikiem jest ten specyficzny rodzaj wiedzy
- wiedzy niosącej zbawienie.

4. Następcy?
Zgodnie z zapowiedziami poczynionymi na wstępie mojej pracy, przejdę teraz
od rozstrzygnięć problemów hermeneutycznych proponowanych przez Orygenesa do koncepcji współczesnych hermeneutów. Postać tego porównania
wyznaczona została przez kształt mojej rekonstrukcji teorii interpretacji Alek
sandryjczyka. Zatem najpierw postaram się odnaleźć współczesny analogat dla
uznawanej przez Orygenesa zasady docierania do właściwego znaczenia tekstu
- alegorii, czyli interpretacji duchowej. Następnie będę zastanawiał się nad
zagadnieniami związanymi z dążeniem do nadania procedurze interpretacyjnej
i jej rezultatom obiektywności i zapewnienia jej prawdziwości, by przejść na
koniec do zbadania problem u relacji wiary do hermeneutyki i uzyskiwanej przy
jej pomocy wiedzy.
Przypomnijmy teraz pokrótce, na czym polega według Orygenesa istota
interpretacji duchowej - stanowi ona wezwanie do poszukiwania w tekście
Pisma głęboko ukrytych w nim prawd, wyznaczając zarazem kierunek tych
poszukiwań, przez przedstawienie ich przedmiotu - wyższej duchowej rzeczywi
stości. To nakierowanie interpretacji na sferę ducha-myśli nie wyznacza ściśle
treści, które mamy odkryć, pozostawia egzegecie swobodę twórczą. Jest to
reguła naczelna, a zarazem jedyna, jaką da się sformułować w odniesieniu do
wszelkich prac mających na celu interpretację. Spośród współczesnych koncep
cji o takim charakterze najbliższa Orygenesowi jest hermeneutyka symbolu
Paula Ricoeura: „Symbol daje do myślenia” - ta urzekająca mnie sentencja
mówi dwie rzeczy: symbol daje, sens nie jest więc ustanowiony przeze mnie, lecz
dany jest poprzez symbol - atoli to, co daje, jest wszak do myślenia i to
niemałego” 20. Uważam, że m amy tu do czynienia z dwoma dobitnymi wyrazami
tej samej myśli. Wszelka działalność hermeneutyczna stanowi właśnie spełnienie
wezwania do aktywności intelektualnej. Wszystko jedno, czy powiemy: „R oz
waż opowieść o stworzeniu i upadku człowieka w sensie duchowym!” , czy:
„Zastanów się nad symbolem m itu adamickiego!” , to i tak chodzi o to samo.
Zarówno Orygenes, jak i Ricoeur wzywają nas do niepoddawania się trudnoś
ciom w rozumieniu mitów, symboli biblijnych i uważają, że stanowią one dla
nas pewnego rodzaju zadanie - problem, który należy rozwiązać i którego
rozwikłanie doprowadzi nas do ważkich treści, wzbogaci naszą umysłowość.
20 P. Ricoeur, ,.Symbol daje do myślenia", tłum. S. Cichowicz, w: Egzystencja i hermeneutyka.
Warszawa 1985, s. 59. Wszystkie cytaty z dzieł P. Ricoeura pochodzą z tego zbioru.
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Dalszy tok myśli w artykule Rieoeura przebiega tak: „Sentencja ta sugeruje
jednocześnie, że wszystko już zostało powiedziane zagadkowo i że wszystko
wszakże trzeba zawsze odtwarzać i przetwarzać w wymiarze myślenia” 21.
Francuski filozof dzieli tu z Orygenesem przekonanie (charakterystyczne nie
tylko dla Aleksandryjczyka, lecz w ogóle dla całej hermeneutyki antycznej)
o zagadkowości przekazów danych nam w tekstach czy symbolach religijnych.
Przeświadczenie o skrytości prawdy pociąga za sobą następujące twierdzenie:
Biblia, z raq’i form alno-strukturalnych właściwości swego tekstu, dom aga się
jako swego odczytania - dopełnienia swego sensu właśnie w postaci interpretacji
duchowej. Myśl ta również jest obecna u Paula Rieoeura: „Dodam jeszcze, na
zakończenie tej pierwszej części, że interpretacja nie jest czymś zewnętrznym
w stosunku do symboli, czymś niejako łaskawie przyznanym mu i nadobowiąz
kowym, lecz że dom aga się jej struktura właściwa symbolowi, który zawsze
mówi coś innego, bo powiada coś o czymś odsyłając w nieskończoność. A zatem
to ów nadm iar znaczenia symbolu, rodzaj utajonego Logosu żąda by uwol
niono go ze skorupy bezpośredniego znaczenia” 22. Zatem Ricoeur mówi to
samo, co Orygenes: m amy do czynienia z daną bezpośrednio literą, która sama
odsyła nas do swego ducha - tego nadm iaru znaczenia; symbol-duch zakłada
interpretację jako swoje konieczne dopełnienie. To wzajemne sprzężenie przed
m iotu i m etody jest bardzo silne u Orygenesa zwłaszcza tam, gdzie mówi
o ekonomii oddziaływania na nas D ucha Św. poprzez Pismo.
Kolejną cechą symbolu przyznawaną m u przez Paula Rieoeura, która
znajduje swój odpowiednik u Orygenesa, jest własność dawania, samoudzielania się symbolu. ..W odróżnieniu od porów nania dokonywanego od zewnątrz
symbol stanowi sam ruch sensu pierwotnego pozwalający nam uczestniczyć
w sensie ukrytym, a tym samym przyswoić sobie rzecz symbolizowaną, tak iż
nie musimy już ogarniać podobieństwa rozumem. W tym oto znaczeniu symbol
daje, bo jest intencjonalnością pierwotną dającą sens drugi” 23. Interpretacja
rozum iana jako spotkanie się dwóch wychodzących do siebie nawzajem
aktywności - wysiłek podm iotu, by zrozumieć symbol, oraz aktywność samego
przedmiotu interpretacji - ten wzór znajduje się także u Orygenesa. Ten aspekt,
a raczej ta wizja interpretacji jest obecna w chrystologii hermeneutycznej,
w aktywności Logosu w procesie egzegezy. Samoobjawiający się Logos, czynnie
wpływający na nas jest nawet mocniejszym sformułowaniem tej idei niż
koncepcja francuskiego filozofa udzielania sensu przez symbol. Logos bowiem
oddziałuje na nas nie tylko w samym Piśmie lecz także poza nim, w płaszczyźnie
historycznej jako wcielenie, jak również w postaci bezpośredniego natchnienia
udzielanego egzegecie. Przy czym mnie znacznie bardziej przekonuje czynne
samoobjawianie się Chrystusa niż oddziałująca na mnie, nie wiadomo dokład
21 Ibidem, s. 59.
22 Ibidem, Konflikt hermeneutyki: epistemologia interpretacji, tłum. J. Skoczylas, s. 132.
23 Ibidem, „Symbol...", s. 63.

30

Mikołaj Olszewski

nie, w jaki sposób, hipostaza „ruchu sensu symbolu” , tak z punktu widzenia
merytorycznego, jak i biorąc pod uwagę powiązania tej własności aktu
interpretacji z całością rozważań każdego z autorów.
W pracach Ricoeura z pojęciem symbolu nierozdzielnie związane jest na
zasadzie negatywu pojęcie alegorii. Wiemy już, co to takiego symbol, natom iast
nie wiemy czym jest alegoria: „[...] w alegorii pierwotny element znaczony - czyli
sens dosłowny - jest przypadkowy, a drugi element znaczony - sens iście
symboliczny - jest wystarczająco zewnętrzny, by był wprost uchwytny. Między
jednym sensem a drugim zachodzi tedy stosunek przekładu; gdy się tego
przekładu dokona alegoria staje się zbędna” 24. Nieco dalej Ricoeur stwierdza, że
symbol i alegoria to jakby dwie procedury - metody interpretacyjne. Alegoreza
zakłada (jej modelem są starożytne alegorezy stoickie), „że sens filozoficzny
wydobywa się wtedy (po odczytaniu alegorycznym) zwycięsko z wyobrażenio
wej powłoki, w której tkwi gotowy jak M inerwa w czaszce Jowisza. Bajka była
tylko szatą, powłoką, która, gdy tylko opadła, jest bez wartości. W wydaniu
skrajnym alegoryzm zakłada, że prawdziwy sens, sens filozoficzny wyprzedzał
bajkę, która była jego drugą maską, zasłoną rozmyślnie rzuconą na prawdę, aby
zwieść prostaczków” 25. Dalej m ożna myśl Ricoeura poprowadzić tak, że,
w praktyce, by dokonać przekładu alegorycznego, trzeba z góry wiedzieć, na co
chcemy alegorię przełożyć, tworzymy sens ukryty transportując weń własne
myśli. Chcemy tylko wykorzystać autorytet i popularność utworu, by uczynić
zeń vehiculum naszych własnych idei, a potem go odrzucić. Z tym wiąże się
wyraźnie ograniczenie swobody treści ducha czy symbolu - nie dajemy
symbolowi możliwości samowypowiedzenia się, alegoria jest jednoznaczna, raz
dokonana nie dopuszcza zmian, jest ostateczna. Ricoeur przestrzega przed
alegorezą „nie wolno na pow rót popaść w interpretację alegoryczną” 26.
Czy potrafim y znaleźć podobną asymetrię m etod interpretacji wewnątrz
hermeneutyki Orygenesa? Wydaje mi się, że tak. Charakterystykę hermeneutyki
podobną do Ricoeurowskiego opisu alegorii i alegorezy formułuje Orygenes
opisując sposób interpretow ania Ewangelii Jana przez Herakleona. Orygenes
uznaje wspólnotę pnia rozważań swoich i gnostyka - obydwie interpretacje
m ają charakter duchowy, podobnie jak u filozofa francuskiego alegoria
i symbol, i są różnymi m etodami interpretacyjnymi. W podobnym kierunku
poszukują też Orygenes i Ricoeur m etody odróżnienia ich od siebie. Główny
zarzut Orygenesa przeciw Herakleonowi brzmi tak, że nie daje się on wypowie
dzieć samemu Pismu, że interpretuje je tendencyjnie, tzn. wyczytuje w nim
z góry założone treści, zewnętrzne wobec przesłania Janowego. Herakleon
jednoznacznie predeterminuje treść Ewangelii, chce w niej wyczytać alegorię
m itu eonów i robi to nie dopuszczając innych treści, nie pozwala rozwinąć się
24 Ibidem, s. 63.
25 Ibidem, Hermeneutyka symboli a refleksja filozoficzna - I, tłum. H. Bortnowska, s. 88.
24 Ibidem, „Symbol...", s. 71.
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samemu sensowi Ewangelii. Drugie ważne spostrzeżenie, które dzielą obydwaj
myśliciele, to niedopuszczalność odrzucenia tekstu Pisma po dokonaniu na nim
alegorezy. Z procesu egzegezy nie wolno usuwać wiecznego rezerwuaru treści
i znaczeń, którym jest Pismo. Interpretacja nie kończy się na jednorazowym
odczytaniu sensu; jest to proces ciągły, który dostarcza coraz to nowych
propozycji, interpretacja narasta, przesłania Pisma i sensu jego symbolizacji nie
da się wyczerpać ani sprowadzić do jednoznaczenia. Podobnie zresztą oceniał
sam Ricoeur metody interpretacji gnostyckiej: „Z drugiej strony wisi nad nami
niebezpieczeństwo powtarzania symbolu w sposób imitujący racjonalność,
niebezpieczeństwo racjonalizowania symboli jako takich, co prowadzi do ich
zamrożenia na płaszczyźnie wyobrażeniowej, gdzie się rodzą i rozwijają. T a
pokusa mitologii dogmatycznej to gnoza” 27.
Z tego Ricoeurowskiego wstępnego podziału m etod hermeneutycznych na
alegoryczną i symboliczną wypływa podział inny, głębszy i wyraźniejszy, na
metody nie tylko różne lecz wręcz sobie wrogie: hermeneutykę podejrzeń
- demistyfikacji i hermeneutykę symbolu - rekolekcji. Różnicę tę najlepiej
przedstawić przy pomocy przykładu: Styl demistyfikacji, dekonstrukcji prezen
tują np. hermeneutyki M arksa, Freuda, Nietzschego. Zasadnicza różnica
między interpretacją symboliczną a demistyfikującą polega na stosunku do
przedmiotu interpretowanego. Demistyfikując rozpatrujemy tekst z zewnątrz;
zrozumienie go to odniesienie do rzeczywistości pozaduchowej, pozamentalnej
- np. do popędów, ekonomii czy zakłamaniu woli m ocy28. „Egzegeza typu
Freudowskiego rozwija się jako demistyfikacja, albowiem nie interesuje się
zupełnie przedmiotem naszych wierzeń” 29. D em askator rozpatruje przedmiot
interpretacji z poza płaszczyzny myśli - stąd m ożna przeprowadzić rozróżnienie
alegorii i demistyfikacji - alegoria jest jednoznaczna i założona z góry, lecz
porusza się w tej samej sferze co symbol - w myśleniu. N atom iast dem istyfikaqa
zachowując dwie pierwsze cechy, nie spełnia trzeciej - szuka znaczenia i rozu
mienia symbolu poza myśleniem. Odpowiednikiem tego konfliktu (zresztą nie
tylko na płaszczyźnie hermeneutycznej) jest u Orygenesa jego spór z Celsusem.
Celsus interpretuje Biblię i całe chrześcijaństwo zgodnie z zasadami her
meneutyki podejrzeń. To przeciwstawienie m ożna zresztą rozciągnąć na więk
szość, jeżeli nie na całość literatury antychrześcijańskiej i apologetycznej.
Domniemane ciemne interesy i dążenia chrześcijan, skrywane pod pozorami
przesłania ewangelicznego są doskonałym przykładem hermeneutyki podejrzeń
i rozumienia chrześcijaństwa, np. w kategoriach spisku politycznego, mającego
na celu zniszczenie panującego porządku i kultury.
Po rozpatrzeniu aspektu krytycznego należy się zająć pozytywnymi koncepc
jami obydwu filozofów. Ricoeur charakteryzuje hermeneutykę symbolu przy
27 Ibidem, Hermeneutyka symboli..., s. 88-89.
28 Ibidem, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. K. Tarnowski, s. 133.
29 Ibidem, s. 137.
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pomocy trzech własności30: 1. Herm eneutyka rekolekcyjna to hermeneutyka
słuchania (co m a być równoznaczne z wezwaniem Husserla do „pow rotu do
rzeczy samych”), takie przechodzenie od słów do rzeczy, które właśnie daje się
wypowiedzieć rzeczom samym; 2. Hermeneutyka chce odnaleźć prawdę sym
bolu - uchwycić intuicję (ja bym raczej powiedział istotę) przedm iotu inter
pretowanego; 3. Herm eneutyka uznaje przekonanie o bytowym charakterze
języka.
Należy się teraz zastanowić, czy nauka o interpretacji Orygenesa posiada te
trzy własności? Dwie pierwsze niewątpliwie tak, co starałem się wykazać.
Trzecia cecha, trudna do zinterpretowania u samego Ricoeura. jest zupełnie
inaczej rozum iana w tradycji teologii Słowa niż w tradycji filozofii postheideggerowskiej.
W dalszym ciągu swego wykładu Ricoeur stwierdza: „Chciałbym wreszcie
w trzeciej części pokazać, że trzeba nie tylko dopuścić do głosu te dwa style
hermeneutyczne (tzn. symboliczny i demaskujący), ale przestać oscylować
między nimi i pojąć, że w pewien sposób oba mówią to samo, że obie
hermeneutyki mówią o tym samym” 31. Tutaj zupełnie rozchodzą się drogi
myślicieli. Ricoeur postuluje na powrót zjednoczenie przeciwstawnych stylów
hermeneutycznych i stworzenie jednej hermeneutyki. Dla Orygenesa jest to
całkowicie niemożliwe. Przyczyny tego stanu rzeczy m ożna upatrywać w sprze
czności dążeń samej hermeneutyki trafnie sformułowanej przez Ricoeura: „Jak
widać, problemem jest to, żeby wiedzieć jak myślenie może być zarazem
z w i ą z a n e i w o ln e , w jaki sposób bezpośredniość symbolu idzie w parze
z pośredniością myśli”iZ. „Związane” znaczy tu związane z przedmiotem
interpretacji, „wolne” oznacza tu wolność i swobodę myślenia hermeneutycznego. Mówiąc w kategoriach bliższych Orygenesowi chodzi tu o zjednoczenie
dwóch przeciwstawnych dążeń hermeneutyki: zachowanie jej obiektywnego
charakteru - powiązania interpretacji z jej przedmiotem, a z drugiej strony
- wolności, dzięki której może ona być twórcza i wnosić w życie ludzkie nowe
treści. Obydwaj filozofowie dostrzegają konieczność spełnienia obydwu prze
ciwstawnych postulatów , natom iast inaczej rozkładają akcenty. Ricoeur dąży
do poszerzenia autonom ii rozumienia, do zwielokrotnienia i pomnożenia treści.
Stąd ostateczne dopuszczenie heurystycznych wartości metodyki hermeneutyki
demistyfikacji. N atom iast u Orygenesa dominuje związanie z przedmiotem
- obiektywny charakter egzegezy; jednym ze sposobów realizacji tego postulatu
jest uznanie wyłączności m etody interpretacji duchowej jako właściwej. Wszyst
ko to jest wynikiem dwojakiego rozumienia głównego celu hermeneutyki:
klasyczna chce uzyskać poznanie pewne, o którego treściach m ożna powiedzieć
30 Por. Ibidem, s. 134-135.
31 Ibidem, s. 142.
32 Ibidem, „Symbol...", s. 66.
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„prawdziwe” ; natom iast współczesna neutralizuje się wobec prawdy, chce
jedynie przekazywać treści, znaczenia (zwłaszcza nurt hermeneutyki wywodzą
cej się od Heideggera). W śród współczesnych teorii interpretacji możemy
jednak znaleźć takie, które upatrując właśnie w hermeneutyce skuteczne
narzędzie uzyskiwania wiedzy, w mocnym, platońskim tego słowa znaczeniu; do
nich należy hermeneutyka włoskiego filozofa Emilia Bettiego.
M ateriału do mojego porównania Orygenesa z Bettim dostarczyła mi praca
włoskiego hermeneuty Hermeneutyka jako ogólna metodyka humanistyki. H er
m eneutyka to m etodologia uzyskiwania przeważnej części wiedzy ludzkiej. Jej
przedmiotem są wytwory ludzkie, które są nośnikami pewnych idei, myśli. Idee
te zostały zobiektywizowane w procesie twórczym, „zaklęte” w przedmioty
- formy sensonośne. Celem wszelkiej działalności interpretacyjnej jest poznanie
innych duchów, porozumienie się z nimi. W praktyce oznacza to rekonstrukcję
na podstawie form sensonośnych (w rzeczywistości to one stanowią nasz punkt
wyjścia) zobiektywizowanego w nich ducha. W ynika z tego, że hermeneutyka
zakłada jako konieczną podstawę taką trójczłonową strukturę procesu inter
pretowania: interpretatora, dany nam bezpośrednio przedmiot interpretacji
(tekst, obraz, symbol, m it itp.) oraz autora interpretowanego przedmiotu, który
jednocześnie jest twórcą idei zamkniętej w formie sensonośnej w akcie kreacji.
Interpretacja to odwrócenie procesu kreacji, który przebiega od idei do
przedmiotu, w proces odtwarzania od przedmiotu do idei. Proces ten kończy się
przeniesieniem idei w naszą subiektywność - przyswojeniem jej sobie, dokona
niem nad nią refleksji. Ten ostatni krok, który stanowi właśnie residuum
wolności i swobody interpretacji, jest źródłem antynomii postulatów hermeneutycznych (nota bene takiej samej, jak omawiana powyżej Ricoeurowska).
Postulat obiektywności: „... jest to postulat sumiennego podporządkow ania się
obiektowi wykładni” 33. Przeciwstawia mu się postulat subiektywności - „Inter
pretator m a w sobie odtworzyć cudze idee i od wewnątrz je zreprodukować jako
coś, co staje się jego własnością, a pomimo tego przeciwstawić się jako
innobytowi, jako czemuś obiektywnemu i obcemu” 34. Teorię tę m ożna uznać za
paraleiną z modelem rozumienia Pisma Orygenesa. M amy u Aleksandryjczyka
tę samą trójstopniowość: egzegeta, tekst Pisma, sens duchowy; podm iot
rozumienia, czyli egzegeta, dociera poprzez Pismo, to jest formę sensonośną, do
ducha.
Istotą, sednem hermeneutyki Bettiego są dwie pary kanonów - reguł, które
zapewniają nam realizację obydwu postulatów. Stronę obiektywną zapewniają
dwa kanony: Hermeneutycznej autonom ii obiektu i sensownego układu (zasada
33 E. Betti, Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften, Tübingen 1972.
Cytaty podaję za fragmentami tłumaczonymi na polski przez G. Sowińskiego pt. Wykładnia i je j
kanony, „Koniec wieku” 2/1990, s. 22.
34 Ibidem, s. 22.
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totalności). Obydwa te kanony były respektowane przez Orygenesa zarówno
w praktyce egzegetycznej, jak i teorii. K anon pierwszy brzmi tak: „Sensus non
est inferendus sed efferendus - sensu, który m a ustalić wykładnia, nie wolno
niejako podstępem wkładać w sensonośną formę swymi woluntarystycznymi
wymysłami, przeciwnie, należy go z niej samej wydobyć” 35. Nierespektowanie
tej zasady to główny zarzut Orygenesa wobec Herakleona, co świadczy o tym,
że Aleksandryjczyk sam uważał ją za istotny element teorii interpretacji. To
samo m ożna powiedzieć i o drugim kanonie, rozpatrywanym przez Bettiego na
przykładzie mowy Celsusa o retorach (nie należy Celsusa praw nika mylić
z antagonistą Orygenesa): „W yrażony w tym tekście kanon m ożna nazwać
kanonem totalności i sensownego układu. W świetle tego kanonu uwidaczniają
się, po pierwsze, wzajemne odniesienie i koherencja, które panują pomiędzy
poszczególnymi składnikami wszelkich manifestacji myśli, po drugie, wspólne
odniesienie tych składników do całości, której są one częściami. Dzięki temu
wzajemnemu odniesieniu do całości staje się możliwym dwustronne rozjaśnienie
i wyświetlenie sensu form sensonośnych w oparciu o relację między całością i jej
składnikami oraz odw rotną do niej relację między składnikami i całością” 36.
Reguła ta przybiera u Orygenesa postać zasady respektowania w interpretacji
kontekstu interpretowanego fragmentu tekstu, uwzględniania w komentowaniu
perykopy całości Pisma. Jego ostrze jest również wymierzone przeciw Herakleonowi.
Przejdźmy teraz do strony podmiotowej. Trzeci kanon to kanon hermeneutycznej reaktualizacji, „W myśl tego kanonu interpretator powinien wstecz
przemierzyć w swym wnętrzu proces kreacji, zrekonstruować go od wewnątrz,
cudzą myśl, od wewnątrz przełożyć na język aktualności swego życia, tzn.
wpasować ją w ramy własnego doświadczenia, dzięki swoistej dyspozycji
włączyć ją we własny horyzont duchowy z pomocą tej samej syntezy, za sprawą
której dokonuje się ich rekognicja i rekonstrukcja” 37. K anon ten zyskuje na
jasności i jest łatwiejszy do akceptacji właśnie wtedy, gdy odniesiemy go do
hermeneutyki Orygenesa. W pasowanie w ramy własnego doświadczenia ducha
Pisma to właśnie głębszy sens samego interpretowania. Doniosłość egzystencjal
na egzegezy jej znaczenie dla życia człowieka wróci jeszcze raz w momencie, gdy
będę omawiał stosunek wiary i rozumienia. Właśnie doniosłość interpretacji dla
każdego z nas stanowi według mnie treść tego kanonu. Hermeneutyka m a na
nas oddziaływać, nie jest obojętna dla naszego doświadczenia. Czwarty kanon
- hermeneutycznej zgodności z sensem - stanowi uzupełnienie od strony
podmiotowej kanonu pierwszego: „Tylko duch o takim samym poziomie
i kongenialnych zdolnościach uzyskuje dostęp do mówiącego ducha i jest
35 Ibidem, s. 23.
36 Ibidem, s. 24.
37 Ibidem, s. 25.
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w stanie zrozumieć go w sposób adekwatny do sensu” 38. Obiektywność
interpretacji-autonom ia obiektu jest możliwa tylko wtedy, gdy u jej podłoża
tkwią pewne cechy, własności interpretatora: „Idzie przy tym o pewną zarówno
etyczną, jak i teoretyczno-refleksyjną postaw ę” 39. Duch odkrywający musi
zbliżyć się do ducha odkrywanego, by mógł go właściwie zrozumieć. Podobne,
może nawet ściślejsze kryteria wyznacza egzegecie Orygenes, gdy mówi, że
kom entator Ewangelii Jana powinien stać się drugim Janem, którego z kolei
Jezus określił jako do pewnego stopnia tożsamego z samym sobą. Poza tym
kanon ten zapewnia interpretacji swobodę i rozmach. Część teoretyczno-refleksyjna osobowości egzegety zapewnia jego działalności „szerokość
spojrzenia i rozległość horyzontów ” . To, że jest ona czymś nowym wobec
tekstu. Cała praca Bettiego (a zwłaszcza Kanony hermeneutyczne) służy jednemu
celowi - nadaniu interpretacji obiektywności a jej rezultatom prawdziwości
i słuszności (sedno polemiki Betti - G adam er to właśnie problem braku
w hermeneutyce G adam era jej dostatecznych podstaw). U nikogo ze współczes
nych i u nikogo pośród starożytnych dążenie do prawdy poprzez hermeneutykę
nie jest tak silne, jak u Bettiego i Orygenesa, co mimo różnic w zakresie
stosowania hermeneutyki (Betti odnosi ją głównie do problemu interpretacji
faktów dziejowych a Orygenes do kwestii teologicznych), a przy wyraźnej
wspólnocie środków pozwala uznać daleko posuniętą wspólnotę myśli obydwu
filozofów.
Kolejnym krokiem w hermeneutyce Orygenesa była teoria prawdziwości
interpretacji jako zgodności z nauką Kościoła, z autorytetem jako kryterium
prawdziwości. Należałoby się zastanowić czy me m ożna tak zinterpretować
następującej uwagi Ricoeura: „pole możliwych interpretacji jest nadto ograni
czone wspólnotowym charakterem tych interpretacji” 40, by uzgodnić ją z koś
cielnym kryterium Orygenesa. Kościół wymaga od egzegety jednoznacznej,
prawdziwej interpretacji tekstu, ponieważ od niej zależy postępowanie i jedność
jego członków, wobec czego odrzuca uznając za fałszywe takie interpretacje,
które tę jedność naruszają. W ydawałoby się, że trudno pośród współczesnych
znaleźć zwolenników takiej idei, poza powyższą mimochodem wyrażoną
sugestią Ricoeura. Podobną jednak koncepcję odnajdujemy w artykule G ada
m era Wahrheit in die Geisteswissenschaften41. Prawda w przyrodoznawstwie jest
gwarantowana przez reguły procedury badawczej, które wyrosły z tradycji
oświeceniowej. Inaczej m a się rzecz z humanistyką: „Tu nie obowiązuje
wyłącznie stare hasło oświeceniowe: Miej odwagę posłużyć się swoim rozumem;
38 Ibidem, s. 26.
35 Ibidem, s. 26.
40 P. Ricoeur, Egzegeza i hermeneutyka, op. cit., s. 337.
41 H.G. Gadamer, Wahrheit in den Geistestwissenschaften, w: tenże, Hermenutik II, Tübingen
1986, s. 38-44.
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tu obowiązuje jego przeciwieństwo: Autorytet. A utorytet nie jest uległością
wobec siły, która wymaga ślepego posłuszeństwa i zabrania myślenia. Praw
dziwa istota autorytetu polega raczej na tym, że jest rozsądnie, wręcz że może
być nakazem samego rozum u dopuszczenie poglądu cudzego autorstwa, który
zarazem przewyższa nasz własny sąd. Być posłusznym autorytetowi oznacza
dostrzec, że cudzy głos - a więc także ten pochodzący z tradycji i przeszłości
- może dostrzec coś lepiej niż m y” 42.
Narzuca się teraz pytanie o to, kto lub co m a być autorytetem w humanistyce,
w jaki sposób m a on na nią konkretnie oddziaływać? Według G adam era
humanistyka jest szczególnie podatna na fałszujące wpływy pozanaukowych
interesów, na skrzywienia ideologiczne. Stąd łatwo w niej o autorytety, których
głównym celem jest m anipulacja obiegowymi przekonaniami, a nie prawda.
Przed takim stanem rzeczy hum anistyka musi się bronić, zatem jej dążeniem
podstawowym jest zapewnienie sobie wolności, czyli niezależność od obcych
interesów i dążeń. Spełnienie obydwu postulatów jest możliwe wtedy, gdy
autorytet humanistyki będzie jej autorytetem wewnętrznym. Stąd cały wysiłek
humanistyki powinien skupić się na budowaniu swego własnego autorytetu.
W głównym dziele G adam era Wahrheit und M etko de autorytet i tradycja
również znajdują swoje miejsce43. Gadam er postuluje tam (znowu w opozycji do
koncepcji oświeceniowych akcentujących rozum przeciw autorytetowi, a powią'7tmvr*li
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świadczy, iż koncepcja autorytetu z artykułu Prawda w humanistyce nie była
przypadkowa, że jest ona u Gadam era czymś istotnym. Inny jest tylko kontekst,
w którym pojawia się pojęcie autorytetu w Prawdzie i metodzie. Autorytet
występuje tu w powiązaniu z heideggerowską koncepcją rozumienia jako
procesu o charakterze kolistym, gdzie właśnie tradycja, specyficzna ula nas
forma autorytetu, wyznacza przedrozumienie warunkujące naszą interpretację
przedmiotu rozumienia, czyli mówiąc w kategoriach bliższych Gadamerowi:
tradycja wyznacza horyzont rozumienia.
Należy się teraz zastanowić, jak m ają się te dwa gadamerowskie określenia
autorytetu do koncepcji autorytetu Orygenesa. W czasach Orygenesa zupełnie
inne było tło rozważań - brak było całego sporu wokół dwu odrębnych
metodologii dla dwu gałęzi nauk: humanistyki i przyrodoznawstwa. Stąd
wynika też rozróżnienie na prawdę wedle kryteriów nauk przyrodniczych i tę,
właściwą hermeneutyce. D la Orygenesa po prostu albo coś było prawdziwe,
albo nie - a zatem twierdzenia uzyskane dzięki zastosowaniu interpretacji były
tak samo prawdziwe jak każde inne. Lecz nie to jest najistotniejszą różnicą.
Orygenes i G adam er wspólnie uznają konieczność przyjęcia autorytetu jako
kryterium prawdy, natom iast ich drogi rozchodzą się, gdy zapytamy o sam ten
42 Ibidem, s. 39-40.
43 Por. Tenże, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, s. 261-269.
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autorytet. U G adam era jest on rezultatem samoustanowienia się; uczony
z przykładu G adam era odpowiada na pytanie swego ucznia o źródło jego
wiedzy: „Kiedy będzie pan taki stary jak ja, też będzie pan wiedział” 44.
Dla Orygenesa jest to niedopuszczalne z jednego prostego powodu: badaczy
jest wielu, a praw da jedna; w przypadku gdy się oni ze sobą nie zgadzają
musimy jakoś zweryfikować ich autorytety, a nie m amy po temu żadnych
możliwości. Orygenes szuka właśnie takiego autorytetu, który znajdowałby się
ponad nimi, takiego, który mógłby o nich rozstrzygnąć, udzielając im swego
autorytetu lub nie. Autorytet, żeby mógł służyć za kryterium, musi wykraczać
poza. a raczej wkraczać spoza sfery tego, o czym m a decydować. Stąd
u Orygenesa przemożny nacisk na Chrystusa jako źródło autorytetu Kościoła
i na obecność w nim ducha Jego nauki. W myśl założeń Orygenesa dotyczących
jedności prawdy, koncepcja G adam era w ogóle nie może spełnić swego celu,
choć jest w stanie spełnić tę rolę przy specyficznej koncepcji prawdziwości
w humanistyce.
Z pewnością dla Orygenesa tradycja stanowi horyzont rozumienia Pisma, co
jest widoczne w zapewnieniach, że nie chce naruszyć kanonu nauki apostołów.
Stanowią oni dla niego nie tylko kryterium prawdziwości, lecz także ideę
regulatywną wyznaczającą kierunek interpretacji. Natom iast obca jest mu idea
koła hermeneutycznego. Gdy przystępujemy do interpretacji, mamy w głowie
gotowe już przedrozumienie tego, co mamy zrozumieć - przedm iotu rozumie
nia. To nasze przedrozumienie może być wynikiem wcześniejszych interpretaqi.
Interpretacja na ogół potwierdza nasze przedrozumienie, tak że interpretując
zakreślamy koło: wychodząc od pewnych założeń wracamy do nich jako do
rezultatów potwierdzonych przez interpretację. Nieokreślony pozostaje także
punkt rozpoczęcia refleksji interpretującej, możemy więc mówić o ciągłości
i wzajemnym oddziaływaniu na siebie wszystkich elementów występujących
w ruchu po kole, co może stanowić \ehiculum arbitralnej subiektywności
w interpretacji.
N atom iast u Orygenesa proces interpretacji m a jednoznacznie określony
punkt wyjścia - początek. Jest nim tekst Pisma; jest to zarazem niezmiennik
interpretacji, punkt do którego każdy może wrócić abstrahując od cudzych
interpretacji. H erm eneutyka Orygenesa m a jednoznacznie określone ogólne
ramy (horyzont) interpretacji: jest nim tradycja apostolska, której depozytariu
szem jest Kościół. Poza ten horyzont nie m ożna się już cofnąć, nie zawiera on
już żadnych ukrytych założeń i przedrozumień. Orygenes wielokrotnie uznaje
rozumowania koliste za błędne i traktuje kolistość jako skuteczny sposób
refutowania interpretacji.
Koncepq'a koła hermeneutycznego Heideggera podjęta przez G adam era nie
jest jedyną form ą tego typu rozumowania, obecną we współczesnej her
44 Tenże, Wahrheit in..., op. cii., s. 40.
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meneutyce. Nieco innej postaci zastosowania tego modelu rozumowania
dostarcza nam Ricoeur w swojej zasadzie „Uwierzyć by zrozumieć, rozumieć by
uwierzyć” , co jednocześnie wiąże się z koncepcją Orygenes wzajemnych powią
zań wiary i wiedzy” . K oło to m ożna wypowiedzieć wprost: »N ależy rozumieć,
żeby uwierzyć, lecz trzeba wierzyć, żeby zro zu m ieć« ” 45. T ak dosłownie pisze
Ricoeur, a dalej wyjaśnia istotę tego twierdzenia: „Hermeneutyka zatacza koło
przez to, iż wychodząc od przedzrozumienia stara się przez interpretację
rozumieć. Wszelako dzięki kołu zataczanemu przez hermeneutykę mogę dzisiaj
obcować z sacrum, uwydatniając przedzrozumienie, które ożywia interpretację.
Tym samym hermeneutyka, zdobycz nowoczesności, stanowi jeden z kilku
środków, które pozwalają »n ow o czesno ści« pokonać w sobie to, co ją
doprowadziło do uniepam iętniania sacrum ” 46. „Now a bezpośrednia rzeczywis
tość, której poszukujemy, pow tórna naiwność, ku której zdążamy, dostępne są
bowiem tylko w obrębie hermeneutyki” 47. W ten sposób mamy wyjaśniony
pierwszy człon Ricoeurowskiego koła hermeneutycznego. Zrozumienie przeka
zów symbolicznych pozwoli nam na pow rót uzyskać wiarę, utraconą w wyniku
sekularyzacji - demitologizacji naszej kultury. Zrozumienie przekazów religij
nych pomoże na pow rót w nie uwierzyć. Z tą częścią koła hermeneutycznego
Orygenes zgodziłby się na pewno, sam mówiłby raczej nie o odzyskaniu
naiwności w wierze, lecz o pogłębieniu wiary, co wynika z odmienności sytuacji
historycznej i kulturowej, aczkolwiek nie zmienia faktu, że zasadniczy stosunek
rozumienia do wiary pozostaje ten sam. Rozumienie oddziałuje na wiarę,
wzmacnia ją i przekształca w rozumienie z wiarą - żeby ująć to w kategoriach
Orygenes a.
Jak natom iast rzecz m a się z drugą częścią rozumowania Ricoeura: „Znaj
dujemy się bez wątpienia w hermeneutycznym kole, w tym sensie, że mogę
zrozumieć tylko o tyle, o ile wierzę” 48. Nie znajdziemy jednak u Ricoeura
wyjaśnienia na czym ta zależność polega. Jeżeli mamy ją rozumieć tak, że należy
wierzyć chociażby w to, że symbole religijne zawierają jakieś prawdy, by w ogóle
zwrócić swój wysiłek interpretacyjny w ich stronę, to jest to twierdzenie
dopuszczalne dla Orygenesa - mamy tu do czynienia z wiarą bez rozumienia,
lecz w takim razie brak błędnego koła ponieważ wiara z pierwszego członu koła
jest czym innym niż wiara z drugiego członu. Jeśli natom iast miałaby być to ta
sama wiara, to jest to dla Orygenesa nie do przyjęcia, ponieważ u niego są to
z pewnością dwa różne stany duszy ludzkiej. Zatem, reasumując, albo mamy
u Ricoeura rzeczywiste błędne koło i wtedy jego poglądy różnią się znacznie od
Orygenesa, albo francuski filozof zgodny jest z Aleksandryjczykiem, lecz wtedy
nie m a u niego prawdziwego błędnego koła hermeneutycznego. Ja przychylał
45 P. Ricoeur, „Symbol..." op. cit., s. 69.
46 Ibidem, s. 70.
47 Ibidem, s. 70.
48 Ibidem, s. 70.
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bym się do tej drugiej interpretacji - jeśli w obydwu członach koła ujęta jest ta
sama wiara, to upada cała kulturowa doniosłość hermeneutyki dla nowoczesno
ści, ponieważ jej wysiłek nic nie zmienia, nie pozwala uzyskać niczego nowego,
z czym nie zgadzają się ani Ricoeur, ani Orygenes.
Tak dobiegły końca moje rozważania o Orygenesie, hermeneutyce, prawdzie
interpretacji. Podsumowując chciałbym jeszcze raz wrócić do problemu relacji
między praw dą i interpretacją podkreślając, przeciwnie niż to robiłem dotych
czas, to, co dzieli współczesnych i Orygenesa. Problem stosunków między
prawdą a hermeneutyką krótko i trafnie ujął Ricoeur: „Praw da jest jedna
i niewzruszona, a interpretacje liczne i zmienne” 49. Trudno pogodzić nam ze
sobą te dwa fakty - respektowanie ścisłej, klasycznej definicji prawdy z uzna
niem dla hermeneutyki, która wnosi w nasze myślenie wieloznaczność i niemoż
ność ostatecznej weryfikacji wiedzy uzyskanej za jej pomocą. Musimy odnieść
się do tej sytuacji, tzn. musimy zlikwidować tę antynomię podporządkowywując
hermeneutyce prawdę albo prawdzie hermeneutykę. Poddanie prawdy her
meneutyce likwiduje tę pierwszą w jej klasycznym rozumieniu, odbiera praw 
dzie jedność i niewzruszoność, rozm naża prawdę do prawd rozmaitych,
wielorakich, a czasem wręcz się wykluczających. Prawdy nie mogą wtedy
spełniać tej samej normatywnej czy regulatywnej roli w naszym myśleniu, którą
spełnia jedna prawda. T aka deprecjacja prawdy negatywnie odbija się na samej
hermeneutyce. Właśnie prawdziwość w klasycznym rozumieniu jest tym, co
nadaje naszemu myśleniu wagę i znaczenie, a interpretacjom status wiedzy. Gdy
jej zabraknie, musi także zniknąć roszczenie hermeneutyki do zajmowania
równoprawnego, jeżeli nie nawet wyróżnionego miejsca, w stosunku do innych
dziedzin naszego poznania. Jeżeli w wyniku interpretacji nie otrzymujemy
twierdzeń prawdziwych lub jeżeli ich prawdziwość jest jakoś do czegokolwiek
zrelatywizowana, czyli jakoś tam zredukowana, to hermeneutyka zmienia się
wyłącznie w grę intelektualną, która do niczego nas nie zobowiązuje i nie m a dla
nas wielkiego znaczenia - stanowi raczej rozrywkę niż źródło poznania.
Spójrzmy teraz na drugą możliwość, podporządkowanie prawdzie hermeneu
tyki. Co traci hermeneutyka? Hermeneutyce poddanej ujednoliceniu i ujednoznacznieniu zmniejsza się zakres stosowalności oraz, co ważniejsze, rozmach
i swoboda rozwijania interpretacji. Amputujemy jej to, co właśnie nas do niej
przyciąga: szerokość horyzontów, brak ograniczeń w ekspresji intelektualnej
(nowe interpretacje m ożna tworzyć prawie w nieskończoność). Ten sposób
patrzenia na hermeneutykę nie jest m oją wyłączną własnością, ta sama
problem atyka znajduje się u podstaw wprowadzonego przez M arąuarda
podziału na hermeneutykę singularyzującą i pluralizującą: „Hermeneutyka
teologiczna m usiała - obrazowo, alegorycznie lub przez dogmatyczną abstrak
cję - na nowo odnajdywać w wielu biblijnych opowieściach zawsze jedną
49 P. Ricoeur, Egzegeza..., op. cit., s. 336.
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opowieść, dzieje zbawienia i zawsze też w wielorakiej „literze” Pisma jednego
ducha. Chciałbym określić to jako hermeneutykę singularyzującą i odróżnić ją
od pluralizującej, która, przeciwnie, w jednym i tym samym literalnym kształcie
wyszukuje liczne możliwości sensu i najrozmaitsze rodzaje ducha” 50. H er
m eneutyka singularyzującą to właśnie podporządkow anie prawdy hermeneuty
ce, a pluralizująca to hermeneutyka pozbawiona uroszczeń do prawdziwości.
W tym miejscu dochodzimy do tego, co dzieli Orygenesa i współczesnych.
Hermeneuci dwudziestowieczni w przeważającej liczbie opowiadają się za
hermeneutyką pluralistyczną, wolną od presji prawdy; nie na darm o M arquard
uważa, że istotą - sednem współczesnej hermeneutyki jest sceptycyzm51, także
cała tradycja hermeneutyki postheideggerowskiej, tak świeckiej (Gadamer), jak
religijnej (Bultm ann52), a nawet sam Ricoeur chce dopasować pojęcie prawdy
do herm eneutyki53. Inaczej Orygenes; chce on zachować prawdę w hermeneuty
ce. Czy jednak rzeczywiście opowiada się, jak sądzi M arąuard o całej chrześ
cijańskiej tradycji hermeneutycznej, za herm eneutyką singularyzującą - po
stronie M arksa, Freuda, Nietzschego, Celsusa, M arcjona? Nie, ponieważ
niedopuszczalna jest arbitralna singularyzacja ludzka. My sami nie jesteśmy
w stanie zagwarantować prawdziwości naszym interpetacjom. Prawdy nie
zapewnia koherencja ani odniesienie interpretacji do jakiejś mniej lub bardziej
przekonującej koncepcji filozoficznej. Prawda wkracza w interpretację z ze
wnątrz w sensie absolutnym; przy bezradności naszego rozumu domagamy się
boskiej pomocy. Ona zapewnia zarazem wolność naszym zamierzeniom inter
pretacyjnym. Możemy tworzyć najbardziej nawet fantastyczne egzegezy, ponie
waż nie wyłącznie na nas spoczywa za nie odpowiedzialność, jej istotna część
- decyzja o prawomocności - znajduje się w rękach następców apostołów,
którym władzy tej udzielił bezpośrednio Bóg. W tłumaczeniu na język współ
czesny otrzymujemy taką koncepcję ratowania prawdziwości interpretacji:
hermeneutyka (a raczej jej niedostatki) dom aga się jakiejś zupełnie niezależnej
od siebie instancji krytycznej, jakiegoś kryterium spoza sfery hermeneutycznej,
które mogłoby rozstrzygnąć o prawdziwości poszczególnych koncepcji inter
pretacyjnych. U Orygenesa jest nim Bóg, którego rola podobna jest do funkcji
Boga w wielkich systemach metafizycznych XVII wieku. Współcześnie brak
nam niestety takiej instancji, co jednak nie zabrania nam wszczęcia poszukiwań.

50 O. Marquard, Frage nach die Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist, w: Abschied vom
Prizipiellen, Stuttgart 1987, s. 128-129.
51 Por. Ibidem, s. 142.
52 Por. R. Bultmann, Das Problem der Hermeneutik, w: Glauben und Verstehen. Gesamelte
Aufsätze, Bd. 2, Tübingen 1952, s. 211-235.
53 Por. P. Ricoeur, Egzegeza..., op. cit., s. 336-337.
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Summary
In the first part o f this paper is given som e inform ation about the herm eneutics o f
O rigen’s predecessors. H ereafter, the author describes O rigen’s theory o f interpretation,
and especially the view s o f the ancient thinkes concerning the theological and p h ilo so p 
hical fou n d ation s o f the biblical exegesis. Finally the problem s connected with the truth
o f interpretation are discussed.
T h e author h old s that the truth o f any interpretation is the main problem o f
herm eneutics either classical or m odern. T his thesis calls for a com parative analysis o f
O rigen’s herm eneutics and som e m odern theories (R icoeur, Betti, G adam er) as an
attem pt to sh ow both the differences and sim ilarities o f which m any m odern her
m eneutical p h ilosop h ers seem not to be aware. In his ultim ate conclusion the author
states that som e so lu tion s p rop osed by Origen are m ore distinct and m ore convincing
than these suggested by m odern ph ilosop h ers.

