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Sprawozdanie z międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji
naukowej „Magical Texts in Ancient Civilizations”

W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 27–28 czerwca 2013 roku odbyła się konferencja „Magical
Texts in Ancient Civilizations”. Wzięło w niej udział niemal czterdziestu
naukowców z różnych krajów, reprezentujących różne specjalności i dyscypliny naukowe. Wśród prelegentów byli egiptolodzy, archeolodzy, papirolodzy, historycy, filozofowie, socjolodzy, kulturoznawcy i religioznawcy. Do
realizacji przedsięwzięcia doszło dzięki kierownikowi Katedry prof. dr hab.
Marcie Kudelskiej, która merytorycznie wspierała osoby organizujące konferencję: dr Grażynę Bąkowską-Czerner, dr Agatę Świerzowską i mgr Joannę
Puchalską. Pomysłodawcą konferencji był prof. Alessandro Roccati, który
już wcześniej organizował sympozja naukowe i wystawy poświęcone magii w starożytnym Egipcie, jest on również autorem wielu publikacji na ten
temat1.
Konferencję otwierali prodziekan Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab.
Leszek Sosnowski, prof. dr hab. Marta Kudelska i prof. Alessandro Roccati.
W skład Komitetu Naukowego weszli wybitni naukowcy, reprezentujący różne ośrodki akademickie: prof. dr hab. Joanna Jurewicz (UW), prof. dr hab.
Marta Kudelska (UJ), dr hab. Cezary Galewicz (UJ), prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski (UW), prof. dr hab. Andrzej Niwiński (UW), prof. Alessan1

Można tu wymienić konferencję, która odbyła się w Mediolanie w 1985 roku, czy
tę z Paryża z roku 2000 – A. Roccati, L. Kákosy, La magia in Egitto al tempo dei faraoni, Atti del convegno a Milano, Verona 1987; Y. Koenig, La magie en Egypte. À la
recherche d’une définition, Actes du colloque organisé par le musée du Louvre les 29 et
30 septembre 2000, Paris 2002.
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dro Roccati (Uniwersytet w Turynie), dr hab. Leszek Sosnowski (UJ), prof.
dr. hab. Joachim Śliwa (UJ) i dr hab. Andrzej Szyjewski (UJ).
Magia to jeden z ważnych elementów życia społecznego. Jej charakterystyczną cechą jest widoczna przez tysiąclecia ciągłość, choć w różnych
okresach i w różnych kulturach była odmiennie rozumiana i co się z tym
wiąże – odmiennie traktowana. Bez wątpienia poznawanie magii – jej kształtu, struktury, funkcji – cywilizacji świata starożytnego jest przedsięwzięciem
niezwykle interesującym i pouczającym, a dzięki obecności tekstów magicznych – bardzo obiecującym.
Różnorodność samych tekstów magicznych jest imponująca. Zaklęcia,
znaki, symbole, wizerunki magiczne przedstawiano na papirusach, metalowych blaszkach, ostrakach czy amuletach. Równie bogata jest ich zawartość:
w jednych pojawiają się zbiory magicznych formuł, w innych przepisy na
specyfiki o działaniu magicznym, w jeszcze innych szczegółowe instrukcje
przeprowadzania rytuałów.
Niejednokrotnie teksty magiczne w mniej lub bardziej symbolicznej
formie zawierały idee o charakterze religijnym, filozoficznym, społecznym,
politycznym, a nawet naukowym. Niezwykle ciekawa kwestia dotyczy sposobu ich funkcjonowania – jedne były czytane, inne noszone jako amulety,
jeszcze inne wędrowały ze zmarłym w zaświaty lub były ryte na ścianach
jego grobowca.
Teksty magiczne powstawały w wielkich i mniej znanych cywilizacjach,
niekiedy odległych geograficznie i czasowo. Pojawiają się na terenach Egiptu, Nubii, Mezopotamii, Anatolii, Syro-Palestyny, a także na subkontynencie
indyjskim, w Tybecie czy w Chinach.
Wpływ różnych tradycji magicznych widoczny jest wyraźnie w magii
rozwijającej się w okresie grecko-rzymskim. Jej elementy przenikały między innymi do magii koptyjskiej i arabskiej. Jednocześnie jednak teksty
te – choć dają badaczom wgląd w istotę magii starożytnej – zmuszają
do postawienia szeregu niełatwych pytań: które teksty można zaliczyć
do magicznych, jak je klasyfikować, jakie funkcje pełniły, w jaki sposób
i gdzie powstawały, czy możliwe jest wskazanie ich autora, czy tekst modyfikowany lub tłumaczony nadal jest tekstem magicznym i wiele innych.
Choć problematyce tej poświęcono już liczne konferencje, pytania te nadal pozostają otwarte i nadal istnieje potrzeba prowadzenia badań w tym
zakresie.
Ze względu na szerokie rozpowszechnianie tego rodzaju literatury w świecie starożytnym istnieje potrzeba pogłębionych studiów nad tekstami magicznymi. Nowe badania w tej dziedzinie przyczynią się do dyskredytacji fałszy-
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wego i zniekształconego obrazu starożytnej magii, jaki powstał w czasach
nowożytnych.
Egipt już w starożytności uważany był za kraj magii, treści magiczne
przenikały religię, politykę, sztukę oraz życie codzienne. Na przestrzeni
wieków pod wpływem innych kultur zmieniało się rozumienie magii. O tym
mówił w swoim wystąpieniu Ramesside magical books at Turin egiptolog
Alessandro Roccati. W Muzeum Egipskim w Turynie istnieje jedna z największych kolekcji zabytków egipskich, wśród nich sporą część zajmują papirusy. A. Roccati nakreślił historię zdobywania i opracowywania zabytków.
Wiele kopii tych samych tekstów magicznych zachowanych we fragmentach
znajduje się w różnych kolekcjach. Ważnym zadaniem jest ich odnalezienie,
zidentyfikowanie i złożenie w całość, w jeden tekst oraz opracowanie. Dostrzega się ciągłość treści tekstów, te z czasów ramessydzkich powtarzane są
w Okresie Późnym oraz ptolemejskim. W starożytnym Egipcie magiczne znaczenie miały także przedstawienia bóstw. Ikonografia egipska należy do najbardziej rozwiniętych i złożonych2. Andrzej Niwiński (UW), wybitny znawca tego zagadnienia, przedstawił program ikonograficzny z czasów 21 dynastii. W swoim referacie Magic in the iconographic program of the 21st
Dynasty Theban coffins poruszył problem, w jakim stopniu tematy wyobrażane na trumnach i papirusach odzwierciedlają wiarę w magię oraz czy są
ilustracją pewnych rytuałów.
Tematem magii w tekstach okresu faraońskiego zajęły się również Joanna Popielska-Grzybowska (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora) i Edyta Kopp (UW). Joanna Popielska-Grzybowska analizowała
Teksty Piramid, uzasadniając ich magiczny charakter (The Pyramid Texts
as magical texts?). Do najstarszych tekstów religijnych odwoływała się też
Edyta Kopp, mówiąc o ochronie ciała zmarłego (The protection of the body
in ancient Egyptian texts).
Adam Łukaszewicz (UW) w referacie Genius loci. Some religious and
magical aspects of the graffiti in the „tomb of Memnon” (Ramesses VI) in
the Valley of the Kings przedstawił swoje badania prowadzone w grobowcu
Ramzesa VI w Dolinie Królów. Na ścianach tego grobowca znajdują się graffiti z okresu grecko-rzymskiego, które często mają charakter religijny i zawierają elementy magiczne. Emanuele Ciampini (Uniwersytet Ca’Foscari) mówił
o magii znaku hieroglificznego, analizując litanię do bogini Neit (Magic in the
sign: Iconic writings in the Litany of Neith at Esna and the performative nature
of the divine name). Ciampini prowadzi również badania gemm magicznych.
2

A. Niwiński, Bóstwa, kulty i rytuały starożytnego Egiptu, Warszawa 1993, s. 142.
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Na konferencji w Krakowie były też inne osoby zajmujące się tym tematem:
Giulia Sfameni Gasparro (Uniwersytet w Mesynie) oraz Carla Sfameni (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Ci uczeni uczestniczyli w międzynarodowym
programie, którego koordynatorem był Attilio Mastrocinque. Efektem ich
działalności są liczne publikacje i konferencje poświęcone tematowi gemm
magicznych3. Zagadnienie to poruszane było również na konferencji w Krakowie. Giulia Sfameni Gasparro w swoim referacie Egyptian Theological Lore in PGM IV: a religious-historical commentary mówiła o egipskiej wiedzy
teologicznej zawartej w papirusach magicznych. Są one doskonałym źródłem
poznania magii okresu grecko-rzymskiego. Zawierają magiczne zaklęcia, wezwania do bogów, opisy rytuałów, a także różnego rodzaju receptury i praktyki
magiczne. Widoczne są w nich też tradycje religijne, między innymi egipskie,
grecko-rzymskie, żydowskie i chrześcijańskie. Dzięki papirusom magicznym
możemy lepiej zrozumieć wyobrażenia i inskrypcje ukazywane na gemmach
magicznych. Carla Sfameni, która gemmom magicznym i magii poświęciła
już wiele publikacji, na konferencji krakowskiej na podstawie tekstów zawartych w papirusach magicznych analizowała wyobrażenia i inskrypcje na
gemmach, a także przestawiła rolę przedmiotów magicznych. W swoim wystąpieniu Magician’s instruments in PMG and the archaeological evidence:
some example podkreśliła ogromną wagę papirusów magicznych w badaniach
magii starożytnej. Odwoływała się nie tylko do tekstów, ale również do badań
archeologicznych, wskazując, jak ważny jest kontekst znaleziska i jego interpretacja. Najlepszym tego przykładem jest odkryta w Rzymie w 1999 roku
fontanna Anny Perenny, staroitalskiej bogini Nowego Roku. O wielkiej wadze
tego znaleziska dla badań nad magią starożytną mówiła sama odkrywczyni
Marina Piranomonte, dyrektor Term Karakalli w Rzymie (The discovery of the
fountain of Anna Perenna in Rome and its influence on the studies of ancient
magic). W fontannie znaleziono wiele obiektów związanych z kultem bogini
oraz przedmiotów wykorzystywanych w praktykach magicznych. Jest to jedno
z najważniejszych odkryć archeologicznych, które pozwoli lepiej poznać praktyki magiczno-religijne w starożytnym Rzymie. Odkryciu temu była poświęcona międzynarodowa konferencja „Contesti magici. Contextos magicos”, która
odbyła się w 2009 roku w Rzymie. W 2012 roku ukazała się książka o tym
samym tytule4. Wśród uczonych zajmujących się zabytkami magicznymi od3

Gemme gnostiche e cultura ellenistica, ed. A. Mastrocinque, Atti dell’incontro di
studio, Bologna 2002.
4
Contesti magici. Contextos magicos, ed. M. Piranomonte, F. M. Simón, Atti del
convegno internazionale, Roma 2012.
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krytymi w fontannie Anny Perenny jest György Németh (Uniwersytet ELTE),
który również gościł na konferencji w Krakowie. Odwołując się w swoim wystąpieniu Jesus in ancient pagan magic do znalezisk w owej fontannie, mówił
o wykorzystaniu imienia Jezusa Chrystusa w starożytnej magii pogańskiej.
Karolina Kochańczyk–Bonińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) przedstawiła różnice i podobieństwa między sakramentami
chrześcijańskimi a pogańskimi magicznymi formułami, symbolami czy
misteriami (Do The Christian Sacraments Differ From Magic Formulas?
A Patristic Interpretation). Na metalowych tabliczkach defixiones były wyobrażenia i zaklęcia magiczne, wkładano je między innymi do grobów osób
przedwcześnie zmarłych. Mówił o tym w swoim referacie Sorcery among
corpses. Towards the study of the funerary context of Greek-Roman magical practices Andrzej Wypustek (UWr). W badaniach magicznych tekstów
starożytnych bardzo ważny jest kontekst znaleziska, dostarcza on wiele dodatkowych informacji, pozwala lepiej zrozumieć i interpretować te teksty.
Włodzimierz Godlewski (UW) prowadzi badania w zespole monastycznym
w Naqlun na terenie Oaza Fajum w Egipcie. Podczas wykopalisk znaleziono około 700 tekstów w języku greckim, koptyjskim i arabskim, wśród
nich są teksty magiczne, które były tematem wystąpienia Magic Texts from
the Monastery Nekloni (Fajum) within archaeological context. Poruszany
był też problem celtyckich tekstów magicznych. Ciekawy referat na ten
temat (Celtic magical texts?) wygłosiła Bożena Gierek (UJ).
Uczestnicy konferencji przedstawili swe badania nad starożytnymi tekstami magicznymi, a także ostatnie odkrycia archeologiczne. Tego typu zabytki znalezione podczas prac wykopaliskowych pozwalają na lepsze rozpoznanie praktyk magiczno-religijnych w starożytności.
Niezwykle interesujące okazały się referaty przedstawione w ramach
panelu orientalnego, w którym znalazły się referaty dotyczące tradycji indyjskiej, tybetańskiej, chińskiej, irańskiej i arabskiej. Kluczowe dla konferencji sformułowanie „tekst magiczny” zostało potraktowane tutaj bardzo
szeroko, co dało referentom możliwość analizy szeregu różnych zjawisk
związanych nie tylko z tekstami magicznymi, ale i samą magią. Przedmiotem dociekań stały się więc na przykład kwestie dotyczące samych mechanizmów funkcjonowania myślenia symbolicznego, leżącego u podstaw myśli
magicznej. Ten problem podjęła Joanna Jurewicz (UW), która w prezentacji
pt. Ritual as conceptual metaphor poddała analizie możliwość zrozumienia
rytuału wedyjskich Indii przez sięgnięcie po specyficzne narzędzie badawcze – metaforę konceptualną, umożliwiającą wyrażenie często złożonych
i abstrakcyjnych idei poprzez odwołanie się do zjawisk, faktów i koncep-
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cji zaczerpniętych z życia codziennego. Zdaniem badaczki kosmogoniczny
rytuał wedyjski w całej jego złożoności można postrzegać właśnie jako
metaforę konceptualną, która wyjaśnia sam akt kosmogoniczny, jak również konieczność jego przeprowadzania. Prelegentka, sięgając po szereg
przykładów zaczerpniętych z fragmentu Śapathabrāhmany (6.1.3), ukazała
w istocie mechanizmy stanowiące fundament myślenia symbolicznego.
Problemem interpretacji, a raczej znalezienia właściwego narzędzia pozwalającego na odczytanie wysoce symbolicznych treści zawartych w przekazie o charakterze religijnym i magicznym, zajął się także Tomasz Sikora
(UJ) w referacie The Genealogy of Shem, pokazując i analizując koncepcję
interpretacyjną zaproponowaną z początkiem XX wieku przez żydowskiego badacza Oskara Goldberga.
Inną kwestią często sygnalizowaną w wystąpieniach badaczy był problem
nieprzekładalności oraz powierzchowności interpretacji myśli orientu, dokonywanej często przez pryzmat zachodnich – zupełnie odmiennych – schematów myślowych. Rzecz tę szczególnie mocno pokazały analizy Małgorzatay
Ruchel (UJ), która podjęła się niełatwego zadania naszkicowania przemian,
jakim podlegało na przestrzeni dziejów rozumienie i interpretacja kluczowego dla myśli indyjskiej terminu brahman. W referacie From a magical formula to the universal being – an outline of the history of the Sanskrit term
brahman prelegentka pokazała, w jaki sposób jego (nie)zrozumienie wpływa na interpretację całej klasycznej metafizyki indyjskiej, a także – a może
przede wszystkim – rekonstrukcję wedyjskiej wizji rzeczywistości. Podobne
zjawiska pokazał w referacie Magic in the Tibetan text ‘The nine ways of
Bon’ Jacek Trzebuniak (UJ), który podjął systematyczną próbę identyfikacji
motywów magicznych w tybetańskiej religii bon tak, aby ostatecznie ukazać
ogólny sposób rozumienia magii w tej tradycji.
Kilku uczestników konferencji postanowiło z kolei przyjrzeć się tekstom
magicznym z perspektywy ich genezy oraz pełnionych funkcji, czasem zmieniających się w zależności od kontekstu historycznego. Takie podejście do
problemu zaprezentowali między innymi Edmund Baka (UJ) – Magical texts
in Daoist tradition, Robert Czyżykowski (UJ) – The issue of magic in the
Vaiṣṇava Purāṇas. Mantra as a magical tool exemplified by Nārāyaṇakavaca
mantra of the Bhāgavata Purāṇa, Mateusz Kłagisz (UJ) w referacie pt. Middle Persian Mādīgān-ī Yōšt-ī Fryān as a magical text?, Łukasz Piątak (UW)
– Knowledge of the Divine Names on the example of Forty Names – a magical treatise attributed to Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī, a także Wojciech
Kosior (UJ) w prezentacji The magic Mezuzah. Apotropaic and fertility-evoking aspect of the scroll. Podobne problemy poruszyli Julia Kościuk i Kon-
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rad Grzyb (UJ), którzy w swym wystąpieniu pt. Archaeological Museum in
Istanbul or there and back again podjęli temat magii hetyckiej.
Niejednokrotnie uczestnicy konferencji koncentrowali się w swych rozważaniach na identyfikacji, interpretacji i próbie ukazania przemian, jakim
podlegały rozmaite motywy magiczne, pojawiające się w literaturze różnych
kręgów kulturowych. Za przykład niech posłużą wystąpienia Cezarego Galewicza (UJ) – Triple Leak by the Gandharvas: how to read magic formulae
of immortality, Agnieszki Staszczyk (UJ) – Magic weapon - its appearance,
acquisition and application as described in the texts of the Hindu tradition
czy Hanny Urbańskiej (UWr) – Atharvavedic Kushtha herb and its equivalent in ancient Taoist texts.
Nie można nie wspomnieć o teoretycznych refleksjach poświęconych
symbolicznemu aspektowi tekstów magicznych oraz metodologicznym problemom związanym z ich interpretacją i odczytywaniem. Kwestiami tymi
zajęli się na metapoziomie Piotr Kalicki (UJ) w referacie Culture as a magic
text: symbol use in magic cultures oraz odnosząc się już ściśle do tekstów
magicznych Julia Aleksandrowna Szabanowa i Anatolij Aleksandrowicz Osipow (NMU, Ukraina) w prezentacji Theoretical and practical aspects of the
being of magic text. Łukasz Byrski (UJ) w referacie Identifying the problem
of a magical function of the script in ancient cultures – comparative perspective podjął z kolei refleksję nad magicznym wymiarem pisma w cywilizacjach starożytnych, stawiając pytanie o to, na ile poszczególne elementy
różnych systemów notacji były (mogły być?) wyposażane w siłę magiczną
i jakie niosło to konsekwencje w kontekście ich wykorzystania. Wystąpienie
to korespondowało z dwoma innymi, które koncentrowały się już wyłącznie
na określonym systemie notacji i jego związku z magią (i siłą magiczną).
Pierwsze z nich – The space of magic in alphabetic cuneiform texts from
Ugarit – zostało przedstawione przez Andrzeja Mrozka (UJ), autorką drugiego – In a flash of insight the secret magic of the Runes was revealed to
him… – była Joanna Puchalska.
Istotnym sukcesem konferencji była duża aktywność słuchaczy, którzy nie tylko zadawali pytania prelegentom, ale również brali żywy udział
w dyskusjach toczących się po każdym wystąpieniu oraz w kuluarach. Dla
organizatorów jest to wyraźny sygnał ogromnego zainteresowania tematem.
Konferencja „Magical Texts in Ancient Civilizations” była kolejnym krokiem ku coraz lepszemu poznaniu zjawiska magii starożytnej w różnych
częściach świata, a także okazją do spotkania wielu wybitnych naukowców
zajmujących się magicznymi tekstami starożytnymi, tym razem na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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