Corpus Hermeticum XVIII

Wprowadzenie
XVIII traktat przez większość współczesnych tłumaczy traktowany jest jako
„nie-hermetyczny” i odrębny od poprzednich traktatów. Jedynym powodem, dla
którego pojawia się on w Corpus Hermeticum jest to, że kopia tego manuskryptu
znajdowała się w jednym ze zbiorów, które zawierały resztę traktatów C.H.
W odróżnieniu od większości traktatów, mówcą nie jest Hermes ani nie jest
on skierowany do Tata lub Asklepiosa. Autorem jest nieznany orator, który
rozpocząwszy od krótkiego wstępu traktującego o boskim natchnieniu inspirującym
artystów przechodzi do wychwalania na przemian boga, jak i też ziemskich
władców, którzy są kustoszami pokoju.
Traktat ten, jak i kilka poprzednich, zawiera wiele luk. Wiele zdań jest
powtórzonych lub wyrażających tą samą treść w nieco innych sposób. Scott
domniema, że mamy albo do czynienia z wstępnym szkicem mowy autora, który
próbował znaleźć odpowiednich słów do przekazania swej mowy, albo jest to zbiór
notatek kilku słuchaczy, które zostały połączone.
Jest to ostatni traktat C.H. Poprzednie traktaty 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
Sierpień, 2019
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O duszy skrępowanej poprzez cielesne zmysły
1. Gdy ktoś ogłasza, że stworzy harmonijną muzykę, lecz gorliwość powstrzymana
będzie przez dysonans instrumentów, próba ta warta jest śmiechu. Bo gdy
instrument jest zbyt słaby by sprostać potrzebie, muzyk nieodzownie poddany
jest drwinom ze strony widzów. Choć jego niestrudzony kunszt ofiarowany jest
w dobrej wierze, winna jest słabość [instrumentów].1
Kto z przyrodzenia boskim jest muzykiem, nie tylko nadaje muzyce harmonię,
ale też wysyła rytm każdej melodii do odpowiedniego instrumentu bez chwili
wytchnienia, jest bogiem, gdyż bóg nie zna strudzenia.
2. Gdy artysta pragnie współzawodniczyć w konkursie muzycznym, w tym samym
czasie, gdy trębacze dali popis swoim umiejętnościom, gdy fleciści stworzyli
słodką melodię na swych instrumentach, gdy zakończono śpiew i taniec z fujarką
i plektronem, [i gdyby instrument odmówił posłuszeństwa], winnym nie byłoby
natchnienie muzyka, ani też nie byłby za to odpowiedzialny Najwyższy, lecz
oddana jest mu należna cześć, a winą obarczona jest wada instrumentu, który
stanął na drodze pięknej muzyce, uniemożliwiając muzykowi wykonania melodii
i odbierając słuchaczom [usłyszenia] słodkiej pieśni.
3. Tak też i nasz gatunek nie powinien być bluźnierczo obwiniany przez słuchaczy
z powodu słabości ciała. Niech będzie wiadomym, że nieustanne natchnienie
pochodzi od boga2, którego wiedza i umiejętności są tylko jemu właściwe, i który
nieprzerwanie obdarza nas w pomyślność i dostatek.
4. Jeśli nawet materiał, którego używał rzeźbiarz3 Fidiasz, nie poddał się całkowicie
jego doskonałym umiejętnościom, [...] nie wińmy muzyka, który zrobił co było
w jego mocy, lecz strunę, która obniżyła strój zaćmiewając piękno rytmu.
5. Nikt nie wini muzyka z powodu wypadku, który przydarzy się instrumentowi.
Im bardziej obwiniany jest instrument, tym bardziej rośnie reputacja muzyka,
gdy wydobywa z niego właściwy ton [...] i tym bardziej słuchacze obdarzają go
miłością, nie myśląc w ogóle by obwiniać go o cokolwiek.
Zatem i wy, o czcigodni, nastrójcie swą wewnętrzną lirę do Muzyka!
6. Widziałem bowiem niegdyś artystę, który przygotowawszy się do wielkiej roli,
nie potrzebował pomocy swej liry, lecz użył siebie samego jako instrumentu, i

1

Mead, w odróżnieniu od Copenhavera i Festugiere’a, dopełnia zdanie jako „słabość [artysty]”, lecz nie ma to
zbytnio sensu w odniesieniu do reszty tekstu
2
Mead: „że Bóg jest Niestrudzonym Duchem”, gr. „pneuma” – dech, powietrze, ale też duch lub natchnienie,
inspiracja. Copenhaver tłumaczy tu jako „inspiracja”, Scott jako „duch [którego Bóg] tchnie”, a Festugiere jako
„oddech”
3
Mead: „Demiurg”, gr. demiourgos – rzemieślnik, twórca, rzeźbiarz, ale też Demiurg
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znalazłszy jakiś sekretny sposób, żeby nastroić strunę, wprawił w zdumienie swą
publiczność zamieniając coś wadliwego w coś wspaniałego. [...]
Mówi się, że był kiedyś kitarzysta, który zyskał przychylność boga
patronującego muzyce. Pewnego razu, jego zmaganiom podczas turnieju
muzycznego przeszkodziła zerwana struna, lecz Najwyższy zaopatrzył go w
nową, co zapewniło jego sławę. Na jego kitarze usiadła cykada, która z
opatrzności Najwyższego dopełniła melodię w miejsce struny. I w ten sposób
kitarzysta odżegnał swą boleść, gdy struna została naprawiona i zyskał chwałę
zwycięzcy.
7. I ja czuję się podobnie, o czcigodni.
Całkiem niedawno, przyznałem się do swej słabości i przez jakiś czas leżałem
chory. Jednak teraz, dzięki mocy Najwyższego, ma pieśń o królu została
ukończona i stworzyłem muzykę.
Mym celem jest bowiem sława królów, gdyż ich zdobycze rozniecają gorliwość
mej mowy.
Bieżmy zatem, naprzód - oto wola muzyka! [Bieżmy zatem, muzyk chce byśmy
się pospieszyli.] Nastroił on swą lirę, a wątek pieśni, który jest olbrzymiej wagi,
sprawi, że będzie ona tym słodsza.
8. Skoro bowiem lira została nastrojona [do pieśni dla] królów, jej ton ma
panegiryczny wydźwięk i jej celem jest pochwała królów, wznosi on swój głos
najpierw ku najwyższemu królowi świata - dobremu bogu. A rozpocząwszy
pieśń wysoko, przechodzi następnie niżej ku tym, którzy na podobieństwo boga
dzierżą berło władzy. Królowie wolą bowiem by pieśń schodziła krok po kroku
[ku nim] z niebios, skąd nadane im zostało zwycięstwo i skąd my czerpiemy
naszą nadzieję.
9. Niech więc zatem muzyk rozpocznie od boga, najwyższego króla świata,
wiecznie nieśmiertelnego, wiecznie nad wiecznością władającego, pierwszego
zwycięzcę, źródło zwycięstwa dla tych, którzy doznali zwycięstwa. [...]
10. Wykład mój zatem zniża się ku pochwałom, chwaląc królów, których władza
zapewnia bezpieczeństwo i pokój. Królów, którym w przedwieku bóg nadał
najwyższą władzę, nagrody dla których zostały przygotowane nawet zanim
dokonali oni heroicznych czynów w walce, dla których pomniki zwycięstwa
zostały wzniesione zanim sam konflikt się zaczął, którzy nie tylko są królami,
ale przodują we wszystkim, przed którymi barbarzyńcy drżą z trwogi zanim
nawet armia wyruszy.
O pochwale Najwyższego i królewski panegiryk
11. Moja rozprawa nagli by złączyć koniec z początkiem i by zakończyć chwaląc
Najwyższego oraz boskich królów, rozjemców pokoju. Skoro zaczęliśmy od
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Najwyższego i od mocy z wysokości, powróćmy na koniec do początku i do
Najwyższego.
Słońce, karmiciel wszelkiej roślinności, zbiera pierwszy plon przy świcie,
używając swych promieni niczym olbrzymich dłoni do zbioru. Jego promienie
niczym dłonie zbierają esencję z roślin. Tak też i my, mający swe źródło w
Najwyższym i którzy otrzymawszy emanację jego wiedzy, spożytkowaliśmy ją
w nadniebiańskim ogrodzie naszych dusz, musimy zwrócić się ku Niemu z
naszymi dziękczynieniami, które nawodnią każdy zasadzony przez nas pęd.
12. Właściwym jest zatem, by języki i głosy dziesięciu tysięcy ludzi błogosławiły
nieskazanego boga, ojca naszych dusz, pomimo tego, że nasza mowa nie jest w
stanie oddać należnej mu chwały.
Nowonarodzone dzieci nie są w stanie śpiewać hymnu godnego ich ojca, a jednak
na miarę ich sił okazują mu swą wdzięczność, co spotyka się z wyrozumiałością.
Co więcej, w tym właśnie objawia się chwała boga, że przewyższa on swe
potomstwo, a wstęp, początek, środek i koniec naszych uwielbień zeznaje o
niezmiernej potędze ojca i jego nieskończoności.
13. [Tak też ma się też sprawa w odniesieniu do króla.] Naszą ludzką naturą jest
chwalić go, gdyż jesteśmy jak jego potomstwo, lecz musimy prosić o
przebaczenie, pomimo tego, że jest ono nam dane zanim nawet o nie prosimy.
Ojciec nie odwraca się od swych nowonarodzonych dzieci z powodu ich słabości,
lecz raduje się z powodu tego, że go rozpoznają. Tak też i wiedza o Wszystkim,
która nadaje wszystkiemu życie oraz chwała boga, którą bóg nam ukazał [...]
14. Bóg jest Dobrem, jest jedyną granicą swej własnej wyniosłości, jest
nieśmiertelny, zawiera sam w sobie przynależny mu bezkresny udział, utrzymuje
pływ energii z niebios na ziemię i dziękczynna modlitwa za obietnicę
bezpieczeństwa [...]
W tamtym miejscu nie ma różnic ani zmienności. Wszyscy są jednej myśli, tej
samej przed-wiedzy i tego samego umysłu - ojca. Jedynym aktywnym zmysłem
jest wzajemna miłość - miłość, która prowadzi do harmonii wszystkiego.
15. Chwalmy zatem boga. Lecz zejdźmy ku tym, którzy otrzymali od niego berło.
Począwszy od królów i wyćwiczywszy w ich wychwalaniu, musimy ćwiczyć w
pobożnej posłudze ku Najwyższemu, zaczynając od chwalebnych modłów i
kierują naszą praktykę ku niemu, aby móc zarówno trenować naszą pobożność,
jak i też chwalić królów.
16. Jesteśmy bowiem dłużni im za dobrostan wspaniałego pokoju.
Cnotą króla, która zawiera się nawet w jego imieniu, jest nadzorowanie pokoju.
Słowo 'król'4 pochodzi bowiem od faktu, że kładzie on gładko swą stopę5 na
4
5

gr. „basileus”
gr. „basei leia”
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szczeblu najwyższej władzy i jest słowa jego zarządzają pokój. Narodził się on,
aby zapanować nad królestwem barbarzyńców i samo jego imię jest symbolem
pokoju.
Dlatego też samo imię króla często doprowadza do natychmiastowego wycofania
się wrogów. Nawet posągi króla są przystanią pokoju dla najbardziej burzliwych.
Sam widok podobizny króla prowadzi do zwycięstwa i ochrania tych, którzy stają
w pobliżu przed strachem i obrażeniami.
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