Corpus Hermeticum XVII

Wprowadzenie
Z XVII traktatu pozostał jedynie fragment. Większość manuskryptów łączy
go z traktatem XVI, choć nie tylko ich główny wątek zdaje się odrębny, ale też osoba
adresująca króla (Asklepios w XVI i Tat w XVII) jest inna. Scott proponuje,że w
kolekcji zawierającej traktaty XVI i XVII brakuje strony (lub stron), która
zawierałaby zakończenie traktatu XVI i wstęp do XVII.
W treści (jakkolwiek krótka by ona nie była) znajdujemy odbicia myśli
platońskiej – kontrast pomiędzy światem materialnym i niematerialnym
(cielesnym/bezcielesnym) oraz światem zmysłowym i umysłowym (noetycznym).
Jest to również jedyny fragment w C.H., w którym poruszony jest wątek αγαλματα
– obrazów/posągów bogów, który wspomniany jest ponownie w łacińskim
„Asklepiosie”.
Poprzednie traktaty, jak i przyszłe tłumaczenia dostępne będą w dziale
„Biblioteka” na moim blogu (hermetyk.pl/biblioteka). Skontaktować ze mną można
się na Facebooku (facebook.com/hermetyk). Zapraszam do lektury!
Rafał Wąsowski
Styczeń, 2018
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[…]
"[...] jeśli pomyślisz o tym, królu, wśród ciał1 istnieją również rzeczy
niematerialne."
"Które?" zapytał król.
"Czyż ciała, które zdają się być w lustrze, nie wydają ci się niematerialne?"
"W rzeczy samej, Tacie, bosko przemyślane!", powiedział król.
"Jednak istnieją również inne rzeczy niematerialne. Czy nie wydaje ci się na
przykład, że istnieją formy2, które choć niematerialne, przejawiają się w
zarówno w ożywionych, jak i w nieożywionych ciałach?"
"Dobrze powiedziane, Tacie"
"Tak więc w rzeczach niematerialnych są odbicia ciał, a w ciałach rzeczy
niematerialnych lub innymi słowy: w rzeczach zmysłowych3 [są odbicia]
rzeczy ze świata umysłowego4, a w umysłowych ze zmysłowego.
Dlatego też czcij obrazy5, królu, gdyż posiadają w sobie formy ze świata
umysłowego."
W tym momencie król powiedział wstając:
"Kapłanie6, czas na to, abym zaopiekował się mymi gośćmi.
Jednak jutro podejmiemy naszą dyskusję o bogach.7
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alt.: „rzeczy materialnych”
alt.: „kształty”
3
t.j. postrzegalnych zmysłami
4
t.j. świata postrzegalnego umysłem
5
alt.: „posągi [bogów]”
6
προφήτης – grecka forma określająca egipskiego kapłana, ale też bardziej powszechnie „prorok”
7
θεολογήσομεν – można by spolszczyć jako “teologizowanie”, aczkolwiek θεολογέω u Arystotelesa – „dyskurs
o bogach i kosmologii”, por.: θεόλογος – ten, kto rozprawia o bogach, epitet odn. poetów, lecz również
kosmologów, a także wróżów i proroków (μάντις, nie προφήτης)
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