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HISTORIA IDEI, CZYLI „INTEGRALNE, 
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE 

DO KULTUROWEGO PRZEKAZU Z PRZESZŁOŚCI”

W programie konferencji „Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej” znalazło 
się pytanie: „na ile możliwe jest integralne, interdyscyplinarne podejście do kultu-
rowego przekazu przeszłości”. Moja odpowiedź to: TAK, JEST MOŻLIWE, a taką 
pewność – nieraz ryzykowną w nauce – daje mi dyscyplina, którą blisko sto lat temu 
stworzył Arthur O. Lovejoy, czyli historia idei1.

Bo cóż to jest historia idei – dyscyplina wykładana na wielu uniwersytetach ame-
rykańskich i europejskich? Jest to historia myśli ludzkiej w ujęciu diachronicznym 
i synchronicznym, odwołująca się jednocześnie do nauki, literatury i dzieł sztuki, 
a co najważniejsze zakładająca ujęcie badanych zjawisk kultury w kate-
goriach epoki,  do której  należą. Na marginesie chcę dodać, że nie zgadzam się 
z Michałem Hellerem, który w książce Uchwycić przemijanie pisze, że „Nie potrafi -
my wyzwolić się ze współczesnych nam kategorii myślenia”2. 

Historia idei odrzuca właśnie przenoszenie na badany okres pojęć, które przy-
należą innym okresom historycznym (co Donald R. Kelley określa jako ujęcia ze-
wnętrzne, np. posługiwanie się pojęciem polityki i ekonomii w ujęciu marksowskim 
w stosunku do średniowiecza), dowolnych „kontekstów” lub poszukiwania po-
wszechnego, ahistorycznego klucza do rzeczywistości3. Historia idei łączy w sobie 
wiele dyscyplin: historię fi lozofi i, historię nauki, folklorystykę i część etnografi i, 
semantykę, część historii sztuki, czyli ikonologię, historię teorii ekonomicznych, 
historię edukacji, historię doktryn politycznych i socjologicznych, ale ma własne, 
integracyjne cele.

Historycy idei zajmują się z jednej strony wielkimi ideami, jak np. idea Kosmosu, 
z drugiej tematem badań jest samo słowo, jego zmieniające się w ciągu wieków zna-
czenie (synonimy i homonimy), a także jego miejsce w retoryce i mnemotechnice. 

1 Jest to wersja artykułów: E. Śnieżyńska-Stolot, My Way to the History of Ideas, and the Study of 
Medieval Iconography, „Intellectual News” 4–5 (1999), s. 8–11; E. Śnieżyńska-Stolot, R. Perkowski, Po 
co nam historia idei?, [w:] Spotkania Klubu Historii Idei 1996–2004, pod red. nauk. E. Śnieżyńskiej-
Stolot, Kraków 2005, s. 9–14.

2 M. Heller, Uchwycić przemijanie, Kraków 2010, s. 12. 
3 D.R. Kelly, What is Happening to the History of Ideas, „Intellectual News” 1 (1996), s. 36–50.
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Leszek Kołakowski, wywodząc marksizm z fi lozofi i greckiej, zastanawiał się, 
w jaki sposób i w jakich okolicznościach pierwotna idea zdolna była patronować 
tylu i tak różnym, wzajemnie z sobą wojującym siłom4. Stawiano także pytanie, czy 
idee mogą mieć historię (L. Kołakowski, A. Borowski), czy istnieje tylko jedna, nie-
zmienna idea w sensie platońskim, która znajduje odbicie w różnych systemach fi lo-
zofi cznych, politycznych i społecznych5. 

W przeszłości badania interdyscyplinarne kładły nacisk na historię ducha ludzkie-
go (Geistesgeschichte, Zeitgeist, Volksgeist Georga W.F. Hegla i Jacoba Burckhardta; 
Kunstgeschichte als Geistsgeschichte Maksa Dvořaka; treści ideowe Lecha Kalinow-
skiego). W ujęciu Arthura O. Lovejoya historia idei ma dać odpowiedź na pytanie 
o istotę człowieka (What’s the matter with man?), ale z opartego na źródłach, histo-
rycznego, zmiennego punktu widzenia, co odróżnia tę dyscyplinę od antropologii 
kultury. 

Najlepszym przykładem, do czego może doprowadzić dowolna interpretacja 
średniowiecznych opowieści bez odwoływania się do źródeł, są niekończące się 
opracowania o Świętym Graalu, najczęściej pisane z pozycji antropologii kultury. 
Wystarczy jednak zajrzeć do późnoplatońskich pism mitycznego Hermesa Trisme-
gistosa (Asclepius, Corpus Hermeticum), aby się przekonać, że chodzi o opowieść 
o hermetyckim Kraterze, którego jako grecki gwiazdozbiór Puchar (Crater), poło-
żony między Rakiem i Lwem, zidentyfi kował Makrobiusz (Ambrosius Theodosius 
Macrobius) żyjący na przełomie IV i V wieku6.

Klub historii idei, który Lovejoy założył w 1923 roku w Baltimore (Maryland, 
USA), skupiał uczonych różnych dyscyplin, zarówno humanistycznych, jak i przed-
stawicieli nauk ścisłych i biologicznych, co pozwalało tropić wędrówkę słów i po-
jęć, jak np. arché, symboleîn, eter, które zrodziły się na gruncie starożytnej fi lozo-
fi i i przeniknęły do fi zyki, biologii czy psychologii, a następnie powracały do nauk 
humanistycznych, gdzie przyjmowane były jako „odkrycia nauk ścisłych” lub bio-
logicznych. Któż z humanistów nie posługuje się słowem „symbol” wymiennie ze 
znakiem i jungowskim archetypem, a przecież każde z tych słów ma swoją własną 
historię. Symboleîn dla Greków to dwie części tej samej rzeczy, symbola w łacinie 
to składka pieniężna na ucztę, symbolum – znak rozpoznawczy, a w chrześcijaństwie 
wyznanie wiary i nieskończona liczba znaków niewidzialnej boskości. Równie długą 
historię ma termin archetypum, którym – w znaczeniu pierwotnego wzoru świata 
w umyśle Boga – w średniowieczu posługiwali się uczeni z Chartres, jak Wilhelm 
z Conches, a dla Godfryda z Vinsauf był to idealny wzór. Eter – piąty żywioł, wypeł-
niający ptolemejską sferę powyżej Księżyca – to dziś nazwa organicznego związku 
chemicznego. Mając na myśli eter etylowy, kuriozalne pytanie postawił mi kiedyś 
pewien poważny historyk sztuki: skąd Arystoteles wiedział o istnieniu eteru. 

4 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład, I–III, Paryż 1976–1978.
5 A. Borowski, Europejskość jako problem historyka idei, [w:] Spotkania Klubu Historii Idei 1996–

2004, s. 23.
6 E. Śnieżyńska-Stolot, „The Indo-European Grail” or the Constellation Crater, [w:] Collectanea 

Eurasiatica Cracoviensia. Understanding Eurasia. From Ancient Times to the Present Day, J. Pstrusińska, 
P. Stalmaszczyk (eds.), Kraków 2003, s. 331–341.
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Platońska myśl, że sny są wyrazem skrytych pragnień, rozbudowana w IV wieku 
w komentarzu Chalcydiusza, uchodzi powszechnie za odkrycie Zygmunta Freuda 
(Die Traumdeutung, 1900)7. Ugruntowane autorytetem nauk medycznych zostało 
wykorzystane w badaniach nad literaturą i sztuką rozmaitych okresów, ale także in-
spirowało samych twórców dzieł literackich i plastycznych. Trzeba postawić pytanie, 
czy Freud sięgał do tych źródeł, czy znał Oneirocritica Artemidora (I wiek n.e.) i ka-
tegorie snów wprowadzone przez Makrobiusza.

Powrotem do „dogmatów pitagorejskich” jest poszukiwanie prawdy we wzorach 
matematycznych, co prowadzi do zredukowania świata, zwłaszcza świata przyrody, 
do mechanizmu. Michał Heller pisze, że „matematyczne modelowanie przyrody jest 
faktem, którego […] nie sposób kwestionować”8. Wiadomo, że Arystoteles zakazy-
wał posługiwania się metodą jednej nauki w obrębie innej (metabasis), a zakaz ten 
jako pierwszy złamał Wilhelm Ockham, wprowadzając do nauki język matematyki. 
Matematyczny obraz przyrody, podyktowany dziełem Isaaca Newtona (Philosophiae 
naturalis principia mathematica, 1687) oraz fi lozofi ą Kartezjusza, nie ma nic wspól-
nego z obrazem natury w średniowieczu, żywej kobiety, bogini, pełniącej urząd 
zastępcy Boga. Pani Natura, średniowieczny odpowiednik greckiego pojęcia nous 
(łac. mens), czyli Physis, jest pełna miłości i temperamentu, walczy ze śmiercią, pła-
cze, żałuje, zdumiewa się, jest piękna tak, że poeta nie potrafi  jej opisać9. Natomiast 
zbudowany na matematycznych zasadach nowożytny obraz przyrody sprowadzony 
do mechanizmu „funkcjonuje”. W konsekwencji natychmiast pojawiły się takie po-
jęcia jak „funkcja mózgu”, a na polu nauki „funkcja dzieła sztuki”. 

Starożytny determinizm jako zapisanie losu ludzkiego w gwiazdach znalazł od-
bicie zarówno w fi zyce, jak i w naukach biologicznych, np. w postaci „zapisu gene-
tycznego” zwanego także konstelacją genów. 

Pitagorejska zasada dziesięciu przeciwieństw i starożytna myśl dualistyczna za-
owocowała w naukach biologicznych „bifurkacją przyrody”, a w naukach huma-
nistycznych nieszczęsnym „sacrum i profanum”, sformułowaniem szczególnie ab-
surdalnym, jeżeli używa się go w odniesieniu do starożytności, średniowiecza czy 
renesansu, kiedy świat był jednym Porządkiem, czyli Kosmosem.

Historia idei, czyli historia myśli ludzkiej według Thomasa S. Kuhna, pozwala 
zrozumieć, że trzy czwarte, jeśli nie całość treści nauki jest uwarunkowana i być 
może wytłumaczona przez historię myśli ludzkiej, a moim zdaniem odnosi się to do 
całej kultury.

Zakład Historii Idei, który założyłam w 1996 roku i którym kierowałam do 2009 
roku, zajmował się ideą Kosmosu, czyli powszechnego porządku10. Geocentryczny 

7 Z. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, przeł. R. Reszke, Warszawa 1996.
8 M. Heller, dz. cyt., s. 13.
9 E. Śnieżyńska-Stolot, Pani Natura, [w:] Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie 

nowożytnym, W. Iwańczak i K. Bracha (red.), Warszawa 2000, s. 27–37.
10 Przy Zakładzie Historii Idei od 1996 roku działał Klub Historii Idei (Spotkania Klubu Historii 

Idei, 1996–2004; Spotkania Klubu Historii Idei. T. 2: 2004–2007, pod red. nauk. E. Śnieżyńskiej-Stolot, 
Kraków 2009), przekształcony w roku 2009 w Międzynarodowy Klub Historii Idei im. Georga i Lecha 
Kalinowskich, obecnie przy Wydziale Filozofi cznym UJ. 
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model Eudoksosa i Ptolemeusza, ugruntowany autorytetem Arystotelesa, mimo że 
był obrazem fałszywym, mimo odkryć Kopernika przetrwał do XVIII wieku, a na-
wet jeszcze w XIX wieku był podstawą drukowanych almanachów, które układali 
m.in. profesorowie uniwersytetu krakowskiego. Według tego modelu, przynależnego 
arystotelesowskiej fi lozofi i teoretycznej, był on także punktem wyjścia dla porząd-
kowania wszelkiej wiedzy o świecie w celach pamięciowych (mnemotechnicznych), 
a więc minerałów, roślin, zwierząt, liczb i liter alfabetu, postaci ze Starego i Nowego 
Testamentu, cnót i grzechów, biblijnych cytatów itd.

Chrześcijańska kultura średniowiecznej Europy w pełni zaakceptowała geocen-
tryczny system, a astrologia – dziś historyczna nauka o geocentrycznym Kosmosie 
– należała do siedmiu sztuk wyzwolonych i stanowiła podstawę średniowieczne-
go wykształcenia uniwersyteckiego. Porządek siedmiu planet, 48 gwiazdozbiorów 
i 12 znaków zodiaku, czyli gwiazdozbiorów, przez które przesuwa się Słońce w swo-
jej rocznej (pozornej) drodze po niebie, wszystko to powstało i poruszało się dzięki 
platońskiemu Demiurgowi, arystotelesowskiemu Pierwszemu Poruszycielowi (Pri-
mum mobile), którego miejsce zajął w średniowieczu Bóg Ojciec.

Ponieważ planety i gwiazdozbiory to jednocześnie postacie bogów i półbogów 
greckich i rzymskich, nie może dziwić wyrażanie treści chrześcijańskich, tak w śred-
niowieczu, jak i w renesansie, za pośrednictwem tematów mitologicznych, czego 
najbliższym nam przykładem jest kaplica Zygmuntowska. Mity, a także bajki, śred-
niowieczne fabliau, to sytuacje rozgrywające się na niebie pomiędzy przesuwający-
mi się ciałami niebieskimi, np. dwanaście prac Herkulesa to roczna (pozorna) droga 
Słońca przez 12 znaków zodiaku, stąd mity to także egzempla w średniowiecznych 
kazaniach. 

Odbiciem Kosmosu był Mikrokosmos, czyli człowiek, którego ciało dzielone 
było na 12 znaków zodiaku (tzw. zasada melotezji), a w oparciu o ten system rozwi-
jała się medycyna zwana jatromatematyką i nie do pomyślenia było, aby lekarz nie 
był jednocześnie astrologiem. 

W opinii wykształconego człowieka średniowiecza na niebie ręką Boga były za-
pisane wszystkie wydarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, tylko trzeba je było 
umieć odczytać, stąd tak ważną rolę odgrywały horoskopy. Stawianie horoskopu 
Jezusa z Nazaretu było – używając dzisiejszego języka – naukową metodą, która 
pozwalała ustalić dzienną datę Jego narodzin, czyli święto Bożego Narodzenia, nie-
zbędną do ustalenia kalendarza liturgicznego. 

Powołanie się na astrologię i autorytet astrologów w sprawach wiary chrześci-
jańskiej może wydawać się wprost trudne do przyjęcia dla dzisiejszego czytelnika 
Powieści o Róży. Pani Natura, którą posłużył się Jan z Meun, popadła w stan osłupie-
nia, kiedy Bóg „z Dziewicy przyjął ciało”. Cóż czyni, będąc w tym stanie, odwołuje 
się do Albumasara, arabskiego astrologa żyjącego w IX wieku, który według Jana 
z Meun podaje: „w znaku Panny się narodzi dziewica wielkiej szlachetności”, która 
stanie się „dziewiczą matką i będzie karmić swego ojca, a mąż jej będzie przy jej 
boku, lecz jej nie dotknie ani razu”11. 

11 Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, Powieść o Róży, przeł. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermek-
Zielńska, Warszawa 1997, w. 16165–16171, 19218, 19155–19157, 19159–19162, 19177–19185.
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Fakt, że bez wiedzy o wszechobecności modelu Kosmosu w świadomości ludzi 
z okresu starożytności, średniowiecza, renesansu, a nawet epok późniejszych nie da 
się zrozumieć ani dzieł literackich, ani plastycznych powstałych w tych okresach, 
udowodnił Clive Staples Lewis w książce Odrzucony obraz. Wprowadzenie do lite-
ratury średniowiecznej i renesansowej, wydanej już po jego śmierci w 1964 roku12. 
Mimo że dzieło to należy dziś do klasyki, a w języku polskim ukazało się po raz 
pierwszy w 1986 roku, nadal jest w Polsce mało znane, a sam autor jest kojarzony 
głównie z Opowieściami z Narni13.

Brak zrozumienia dla ujęcia badanej epoki w jej własnych kategoriach i prze-
noszenia na epoki wcześniejsze metod badawczych wypracowanych dla literatury 
XIX wieku powoduje, że Powieść o Róży Jana z Meun czy Opowieści kanterberyj-
skie Geoffreya Chaucera, gdzie zawarty jest cały wykład o Kosmosie, są traktowa-
ne jako zbiór scen humorystycznych i obscenicznych lub jako źródło do poznania 
zwyczajów średniowiecznego społeczeństwa. Jedynym niekwestionowanym odbi-
ciem tej wiedzy jest Boska komedia Dantego, o czym ostatnio przypomniał Jacek 
Grzybowski14. Czasami trudno nawet się dziwić temu powierzchownemu rozumieniu 
średniowiecznego tekstu, kiedy czytamy np. u Chaucera: „Słowa pańskiego giermka 
o podziale pierdnięcia na dwanaście części”, co stanowi obrazowe wyjaśnienie po-
działu drogi Słońca na 12 znaków zodiaku, a żeby nie było wątpliwości, ów giermek 
odsyła nas do Euklidesa i Ptolemeusza15. Bez wiedzy o geocentrycznym Kosmosie 
trudno zrozumieć sztuki Williama Szekspira. Dopiero rekonstrukcja szekspirowskie-
go Globe Theatre w Londynie, gdzie nad sceną rozpościera się niebo baldachimu 
wypełnionego znakami zodiaku (fot. 1, 2), pozwoliło na właściwe zrozumienie ich 
astrologicznego sensu.

Podobnie na polu sztuk plastycznych wizerunki na marginesach średniowiecznych 
ksiąg liturgicznych, gdzie nieraz widzimy postacie ludzko-zwierzęce, zwierzęco-
-zwierzęce, nagich ludzi w dziwacznych pozach, wydawałoby się obscenicznych, np. 
sikających, zostały nazwane przez historyków sztuki śmiesznostkami (drôlerie)16. Ich 
astrologiczny sens można jedynie zrozumieć, studiując średniowieczne, ilustrowane 
traktaty astrologiczne, z których te wizerunki zostały zaczerpnięte, a przedstawiają one 
planety, gwiazdozbiory lub ich części towarzyszące znakom zodiaku (gr. paranatellon). 

Kiedy średniowieczne bestiaria, czyli zbiory opowieści o zwierzętach-gwiaz-
dach (platońskie zoa), trafi ły do rąk współczesnych biologów, starali się zrozumieć 
je z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy biologicznej, widząc np. w jednorożcu na-
rwala, który żyje w głębinach morskich. Tymczasem każdy z tych opisów zwierząt 
w bestiariach kończy się przesłaniem moralnym, a sam wizerunek stanowi wizualne 

12 C.S. Lewis, The Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, Cam-
bridge 1964. Na język polski przełożył Witold Ostrowski: wyd. 1, Warszawa 1986, wyd. 2, Kraków 1995.

13 Wartość tej książki docenił Michał Heller (dz. cyt., s. 98–115), poświęcając jej rozdział Odrzucony 
obraz. 

14 J. Grzybowski, Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri, Warszawa 2009.
15 G. Chaucer, Opowieści kanterberyjskie, przeł. H. Pręczkowska, Wrocław 1963, s. 180–182.
16 E. Śnieżyńska-Stolot, Zagadnienie kształtowania wyobraźni średniowiecznego artysty na podstawie 

drôlerie, „Folia Historiae Artium” XXIX (1993), s. 9–26.
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zakodowanie kilku cytatów biblijnych, stąd umieszczenie ich na marginesach śred-
niowiecznych ksiąg liturgicznych było rodzajem egzegezy tekstu, a weszły one także 
do arsenału egzemplów średniowiecznych kaznodziejów17.

Polscy historycy mediewiści unikają słowa „astrologia”, jak przysłowiowy dia-
beł, zastępując je słowem „astronomia”. Posługiwanie się jednak słowami, których 
sens był odmienny w epokach minionych, prowadzi nieraz do humorystycznych 
nieporozumień. Określenia „astronomowie” i „matematycy” w średniowieczu do-
tyczyły bowiem tych, którzy wykraczali niebezpiecznie poza ramy astrologii (astro 
i logos), nauki opisującej ruch ciał niebieskich po niebie. 

Wielki łańcuch bytu, sformułowanie zrodzone w oparciu o model geocentryczne-
go Kosmosu, stał się tytułem dzieła Arthura O. Lovejoya, The Great Chain of Being. 
A Study of the History of an Idea, przetłumaczonego na polski dopiero w 1999 roku18. 
W 1936 roku Lovejoy pisał, że „wszechświat jest tym, co przypisuje mu termin «łań-
cuch bytu» […] i to samo przekonanie, dotyczące struktury natury, leży u podstaw 
dużej części wczesnonowożytnej nauki, przez co wpływało różnorako na formuło-
wanie hipotez naukowych”19. 

Nie można w tym łańcuchu pominąć muzyki, która zgodnie z odkryciem pita-
gorejczyków była liczbą, a Kosmos był muzyką, muzyką sfer niebieskich (musica 
mundata). Ponieważ musica instrumentalis i musica humana stanowiły przejaw tej 
samej struktury, Pitagoras miał – według tradycji – „cierpienia duszy i ciała uśmie-
rzać rytmami, pieśniami, inkantacjami”20.

Na koniec kilka słów o współczesnych inspiracjach geocentrycznym Kosmosem. 
Na ile szczęśliwe są próby podejmowane chociażby przez tak znakomitych znaw-
ców przedmiotu jak Clive Staples Lewis i John Ronald Reuel Tolkien?21 Na ile fi lm 
Gwiezdne wojny George’a Lucasa ma związek z pojęciem sidera bellum, które wy-
stępuje u Maniliusza (Marcus Manilius)? Nie czuję się na siłach, aby na te pytania 
odpowiedzieć. Na pewno można stwierdzić, że kosmiczno-matematyczny wymiar 
miała dwunastotonowa muzyka Arthura Schoenberga, podobnie dzieło Paula Hinde-
mitha Die Harmonie der Welt oraz cykl siedmiu oper Karlheinza Stockhausena zaty-
tułowanych Światło22. Ten ostatni, wzorując się na Pitagorasie, pisał wprost o uzdra-
wiającej sile muzyki, która ustanawia więź pomiędzy człowiekiem a Kosmosem. 

Kończę cytatem z Thomasa Stearnsa Eliota, że „kresem naszych wszelkich po-
szukiwań jest dojście do punktu, z któregośmy wyszli”23.

17 Fizjolog, przeł. K. Jażdżewska, Warszawa 2003; Bestiariusz, z katalońskiego przeł. R. Sasor, 
Kraków 2005.

18 A.O. Lovejoy, Wielki łańcuch bytu. Studium z dziejów idei, przeł. A. Przybysławski, Warszawa 1999.
19 Tamże, s. 6.
20 J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, przeł. M. Godyń, 

Kraków 1996, s. 37; por. P. Jeserich, Musica naturalis. Tradition und Kontinuität spekulativ-metaphysischer 
Musiktheorie in der Poetik des französische Spätmittelalters, Stuttgart 2008.

21 H. Carpenter, Inklingowie C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, przeł. 
Z.A. Królicki, Kraków 1999; M. White, C.S. Lewis, The Boy Who Chronicled Narnia, London 2007.

22 J. James, dz. cyt., s. 223–230, 240–241. 
23 T.S. Eliot, Little Gidding, przeł. W. Dulęba, cyt. za: J. James, dz. cyt., s. 241.



Fot. 1. Londyn, Globe Theatre, rekonstrukcja teatru szekspirowskiego (1997), baldachim nad sceną 
(fot. autorki)

Fot. 2. Londyn, Globe Theatre, rekonstrukcja teatru szekspirowskiego (1997), podniebie balda-
chimu nad sceną (fot. autorki)


